Výroční zpráva o činnosti školy
Školní rok 2017/2018

Zpracováno v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
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I. Základní údaje o škole
Název organizace:
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace
Školní 540/9, 747 23 Bolatice

IČO:
IZO:
RED-IZO:
DIČ:

47813008
102432198
600 143015
CZ47813008

Telefon:
Email:
Web:

553 655 252
sekretariat@zsbolatice.cz
www.zsbolatice.cz

Zřizovatel:

Obec Bolatice
Hlučínská 3, Bolatice
553 654 999
bolatice@bolatice.cz

Telefon:
Email:

Ředitel:

Mgr. David Neuvald
Nádražní 42
Bolatice
david.neuvald@zsbolatice.cz

Zástupkyně ředitele:

Mgr. Alena Návratová
Padoly 14
Bolatice
alena.navratova@zsbolatice.cz

Zástupkyně ředitele pro úsek MŠ:

Věra Návratová
Zahradní 20
Bolatice
ms.bolatice@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny:

Zdeňka Ballarinová
Na Lánech 24
Bolatice
ballarinovaZdenka@seznam.cz

Školská rada, předsedkyně:

Jana Fischerová
jana.pecha@seznam.cz
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Přehled oborů vzdělávání
ŠVP Šance pro všechny, č. j. 265/07
Studium denní, délka studia: 9 let 0 měsíců

Charakteristika školy
Základní škola - úplná základní škola, na konci školního roku 2017/18 celkem 440 žáků v 19 třídách.
1. – 5. ročník: 11 tříd
6. – 9. ročník: 8 tříd

265 žáků
175 žáků

Mateřská škola - zapsáno 166 dětí v sedmi odděleních.
Sedmé oddělení je umístěno v místní části Borová.
Školní družina - zapsáno 125 žáků v pěti odděleních.
Školní jídelna - 548 strávníků, zajišťuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců
organizace a cizích strávníků.

Členové Školské rady
Volby proběhly koncem na podzim roku 2017, příští budou v roce 2020.
Za rodiče (zákonné zástupce žáků) byli zvoleni:
Radim Plaskura a MUDr. Silvie Horvátová
Za pedagogický sbor byly na pedagogické radě zvoleny: Mgr. Pavla Franková a Mgr. Silvie Běláková
Za zřizovatele /Obec Bolatice/ byli jmenováni:
Jana Fischerová a Daniela Kramářová
Paní Jana Fischerová byla zvolena předsedkyní Školské rady na 1. zasedání všech členů dne 27. 3.
2018.
Během školního roku se uskutečnily tři společné schůze, na kterých byly probírány připomínky
k výroční zprávě školy, zprávě o hospodaření organizace a řešeny náměty a připomínky k výuce a ke
školním aktivitám, ŠVP a strategii rozvoje školy.

Školní samospráva
Žáci 2. až 9. ročníku si zvolili na začátku školního roku zástupce jednotlivých tříd za členy školní
samosprávy. Společných schůzek, které se konaly dle potřeby, ale nejméně jedenkrát za měsíc, se
účastnili ředitel školy a v některých případech výchovná poradkyně. Byly řešeny aktuální připomínky
žáků k organizaci školy, zejména pak kvalita stravování ve školní jídelně, využívání sportovního areálu,
účast na akcích školy, organizace výuky, dotazníkové šetření, bezpečnost v obci a mnoho dalších.
Vítaným hostem těchto schůzek byl několikrát také starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
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II. Údaje o pracovnících organizace - základní škola
Pro realizaci výchovně vzdělávacích úkolů na škole jsou ustanoveni tito pracovníci:
Mgr. Alena Návratová
výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Jordánová
metodik prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Pavel Pavera
ICT koordinátor, správce učebny výpočetní techniky
Mgr. Kamila Dominiková
poradce pro úsek environmentální výchovy

Třídní učitelé:
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
5.A
5.B

Mgr. Věra Šafarčíková
Mgr. Marta Brandysová
Mgr. Gabriela Elblová
Mgr. Markéta Wránová
Mgr. Silvie Běláková
Mgr. Martina Kornelová
Mgr. Jana Halfarová (P. Jarošová)
Mgr. Bohumila Hluchníková
Mgr. Lucie Migotová
Mgr. Šárka Gargošová
Mgr. Bc. Michaela Bumbová

6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Mgr. Silvie Wawrzinková
Mgr. Jana Kubatková
Mgr. Pavla Franková
Mgr. Stanislav Halfar
Mgr. Věra Güntherová
Mgr. Lenka Jordánová
Mgr. Andrea Pavlíková
Mgr. Kamila Dominiková

Ostatní pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Pavel Pavera
Ing. Eva Dřevjaná
Mgr. et Mgr. Lenka Lasáková
Mgr. Alena Návratová
Mgr. David Neuvald
Mgr. Veronika Heidrová
Mgr. Lesław Roman Mazurowski
Mgr. Alžběta Stromská

Mgr. Karin Postulková
Luiza Králová
Veronika Lehnertová (asistent pedagoga)
Marcela Halfarová (vychovatelka školní družiny)
Petra Ballarinová (vychovatelka ŠD)
Marta Antošová (vychovatelka ŠD)
Petra Schimetzková (vychovatelka ŠD)
Mgr. Pavla Jarošová

Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou plně aprobováni.

Ostatní zaměstnanci školy
K vedení účetnictví využíváme externí účetní kancelář (zejména z důvodu, že je organizace plátcem
DPH a nepodařilo se najít odborného pracovníka, který by tuto problematiku odborně zvládal).
Administrativní pracovnici pro vyřizování veškeré agendy zastává paní Jana Ballarinová a
hospodářkou školy je paní Marta Antošová (poloviční úvazek) má na starosti vedení školní matriky,
vyřizování běžné korespondence a inventarizaci majetku školy a vedení agendy strávníků, včetně
kontroly plateb a záznamů. O úklid školních budov, včetně tělocvičny a nové sportovní haly, se stará
pět uklízeček (pracují na zkrácené úvazky). Veškerou údržbu budov a prostoru areálu školy má na
starosti školník - údržbář a jeden další pracovník - provozář.
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III. Přijímací řízení
Zápis do prvního ročníku
Ve středu 25. dubna 2018 proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018. Děti i
jejich rodiče měli při této příležitosti možnost prohlédnout si školu a jednotlivé třídy, navíc si pro ně
žáci devátých tříd připravili pěkné přivítání. Na několika stanovištích si děti mohly vyzkoušet své
dovednosti a přitom se i pobavit. Tématem letošního zápisu byl „Divoký západ“.
K zápisu se dostavilo 54 žáků, z tohoto počtu požádalo o odklad 10 dětí. V září by tedy mohlo do 1.
tříd nastoupit celkem 44 nových žáků.

IV. Výsledky vzdělávání
Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro
všechny. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro
veřejnost zpřístupněno v kanceláři školy. Na základě pokynů MŠMT byl vzdělávací program upraven
tak, aby byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Úpravy se týkají hlavně zavedení
výuky druhého cizího jazyka formou povinného předmětu a zavedení výuky křesťanské výchovy jako
volitelného předmětu a přípravy na novelu zákona týkající se inkluze žáků se SVP.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů,
které pro ně byly vypracovány s ohledem na doporučení v odborných posudcích.
Volitelné předměty:
Sportovní hry
Informatika
Křesťanská výchova
Estetická výchova
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Dotace hodin pro jednotlivé předměty
ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

9

9

8

6

6

5

4

4

4

Matematika

4

5

5

5

5

4

5

5

4

Informatika

-

-

-

0,5

1

1

-

-

1

Dopravní výchova

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

Anglický jazyk

-

-

3

3

4

4

3

3

4

Německý jazyk

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Přírodověda

-

-

-

1,5

2

-

-

-

-

Vlastivěda

-

-

-

1,5

2

-

-

-

-

Prvouka

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Chemie

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Fyzika

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Přírodopis

-

-

-

-

-

2

2

-

2

Zeměpis

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Dějepis

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Občanská výchova

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Biologie člověka

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

2

2

1

2

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

3

2

2

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

Pracovní činnosti

-

-

-

-

-

2

1

1

1

Volitelné předměty

-

1

1

1

1

-

1

1

1

20

22

25

25

26

29

30

31

32

CELKEM
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Průměrný prospěch v jednotlivých třídách
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem

I. POLOLETÍ
Počet žáků
Průměrný prospěch

II. POLOLETÍ
Počet žáků Průměrný prospěch

25
24
25
25
17
21
23
28
27
23
26
27
27
19
19
24
23
18

1.000
1.012
1.050
1.105
1.039
1.206
1.135
1.159
1.178
1.578
1.315
1.448
1.460
1.489
1.827
1.761
1.539
1.635

24
24
25
25
17
21
23
28
27
23
25
27
27
19
19
24
23
18

1.018
1.036
1.051
1.100
1.046
1.249
1.188
1.175
1.165
1.465
1.360
1.497
1.497
1.545
1.827
1.658
1.536
1.743

18
439

1.632
1,345

18
437

1.681
1,359

Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem
Ročník

Počet
2016/17 2017/18
1.
51
48
2.
61
50
3.
55
61
4.
48
55
5.
56
48
6.
37
54
7.
47
38
8.
36
47
9.
34
36
Celkem
425
437
-

Vyznamenání
Prospělo
2016/17
2017/18 2016/17 2017/18
51
48
58
50
3
47
54
8
7
36
48
12
7
37
32
18
16
18
34
19
19
20
15
27
22
18
24
18
23
11
14
23
22
296
319
128
116

Neprospělo
2016/17
2017/18

1
1
1

1

2

Dvě žákyně absolvují povinnou školní docházku v zahraničí (1. ročník), proto v celkovém
součtu nejsou uvedeny, jeden žák se odstěhoval (školní rok začínal se 440 žáky a končil s
437).

Hodnocení chování
Ve školním roce 2017/2018 nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování.
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V. Realizované projekty
022 ŠABLONY I. BOLATICE
r. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001599“
Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a
Vzdělávání (OP VVV).
I když název projektu nám toho moc neprozradí, pro naši školu je velmi přínosný. V rámci této výzvy
jsme získali částku bezmála 1,7 milionu korun. Díky této podpoře jsme mohli na dobu dvou let
zaměstnat tři odborné pracovníky, vybavit jednu speciální učebnu a nakoupit potřebné pomůcky a
školení pro pedagogické pracovníky. Ve škole působí školní speciální pedagog a jeden školní asistent,
v mateřské škole pak působí také jeden asistent. Za tyto prostředky jsme také vybudovali učebnu pro
žáky vyžadující péči speciálního pedagoga. V odpoledních hodinách tam bude působit také psycholog.
V mateřské škole asistent (se zdravotnickým vzděláním) působí zejména u dětí, které mají zdravotní
problémy. V mateřské škole jsou také prostředky vázány na vzdělávací aktivity vztahující se k inkluzi,
přechodu dětí do základní školy a logopedické péči. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8.
2018.
Žákovská výměna
V rámci žákovské výměny se v letošním roce vypravili naši žáci společně s polskými do německého
města Rendsburg. Pobyt probíhal ve dnech 1. - 8. prosince. Byl pro ně připraven bohatý program, žáci
získali spoustu zkušeností, zdokonalili se v cizích jazycích a poznali i každodenní život v německé
rodině.
Spolupráce na žákovské výměně trvá mezi naší školou, školou v německém Rendsburgu a polskou
školou v Rudách již od roku 2000. Země pobytu se střídají, projektu se účastní zpravidla 10 žáků a dva
kantoři z každé školy.
Projekt Edison
Poznat daleké země, oživit hodiny angličtiny, spřátelit se s novými lidmi, ale také třeba vyvrátit
předsudky a mylné představy o jiných koutech světa - to všechno má za cíl projekt Edison, který v
týdnu od 26. února do 2. března navštívil i naši školu v podobě pětice zahraničních vysokoškolských
studentů. S prezentací každý z nich celý týden navštěvoval třídy na vyšším i nižším stupni; představili
sebe, svou zemi i univerzitu a připravili si pro naše žáky nejrůznější aktivity, např. ukázku ukrajinského
národního tance, ochutnávku indonéského jídla, výuku ruské azbuky, výklad turecké historie a
nejrůznější hry, kvízy, ale především diskuze, a to vše v angličtině.
Žáci i učitelé pětici studentů přivítali v pondělí v tělocvičně, pak už se s nimi celý týden potkávali na
chodbách a učebnách nebo při odpoledních programech. Završením byla ochutnávka smažené rýže,
kterou studenti pro celou školu připravili ve školní kuchyňce. Celý týden každého z nás určitě
obohatil, všichni studenti byli velmi přátelští, ochotní a usměvaví a rozhodně na celý projekt ani na
žádného z nich nezapomeneme.
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RECYKLOHRANÍ
V uplynulém roce byla naše škola opět zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ. Tato soutěž je
zaměřena na třídění a recyklaci odpadů. V rámci tohoto programu mohou žáci nosit do školy použité
baterie a nefunkční drobné elektrospotřebiče, ale také plnit soutěže a kvízy. Podle množství
odevzdaného elektroodpadu a za splnění úkolů v soutěžích budou škole přiděleny body, které
vyměníme za ceny ve speciálním internetovém obchodě.

Sběrová soutěž
Celkem žáci za pomoci svých rodičů v obou kolech soutěže nasbírali 48 304 kg starého papíru, což je o
10 tun více než v minulém roce. Vítězným třídám (5.B a 9.A) gratulujeme, kromě odměny si po
zásluze užili den ředitelského volna. Také všichni ostatní sběrači byli za velkou snahu odměněni a jim I
všem ostatním podporovatelům soutěže a rodičům patří velký dík. Výtěžek akce bude využit na
zakoupení pomůcek do výtvarné a tělesné výchovy.

Den zdraví 2017
Den zdraví připadl na 16. Října a ve škole jsme jej prožili úspěšně. Žáci nižšího stupně se během
projektového dne protáhli při relaxačních cvičeních, trénovali svou motoriku a prověřili své smysly.
Zajímavě diskutovali o svých představách zdravého životního stylu a negativních následcích po požití
návykových látek. Tradičně si v modelových situacích vyzkoušeli sdílet těžkosti handicapovaných
kamarádů.
Ochutnali zdravé sladké dobroty vyrobené z ovoce a zeleniny. Tuto výbornou svačinku připravili
dětem odborníci z firmy MK Fruit, které za pohoštění moc děkujeme. Celý den si žáci užili. Do
projektu se škola zapojila už po páté.

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Celý školní rok dostávají žáci nižšího I vyššího stupně díky tomuto projektu jednou za 14 dní sáček s
ovoce či zeleninou a malé mléko či džus. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby
mléka a mléčných výrobků a zvýšení obliby a trvalé spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

Mistrovství Hlučínska ve florbale
V úterý 14. 1. 2017 proběhlo v naší sportovní hale Mistrovství Hlučínska ve florbalu. Letos to byl již
sedmý ročník a v šesti předchozích jsme se dokázali umístit maximálně na 2. místě (již 3x), takže jsme
letos chtěli konečně dosáhnout na vytoužený titul. A povedlo se, v základní skupině jsme vyhráli dvě
ze tří utkání, následně v dramatickém semifinále uspěli o gól proti Štěpánkovicím a ve finále proti
škole z Dolního Benešova, po velmi dobrém taktickém výkonu, zvítězili 4:0 a získali tak titul letošního
školního florbalového "Mistra Hlučínska".

Olympijský běh 2018
I naše škola se přidala k oslavám Mezinárodního olympijského dne, který se v naší republice slaví
největší běžeckou akcí. Dobrovolníci z řad našich žáků a pedagogů se ve středu 20. června v
11

dopoledních hodinách vydali na trať a změřili své síly ve sprintu. V rámci olympijského běhu vyběhlo v
minulém roce přes 76 tisíc běžců na různých místech naší republiky. Smyslem této akce je
zasportovat si a startovným přispět na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež
umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků.

Televizní soutěž Bludiště
Již tradičně se žáci naší školy zapojují do televizního klání Bludiště. V dubnu si společně se svou třídní
učitelkou Andreou Pavlíkovou jela zasoutěžit 9. A s družstvem ve složení: Alexandra Prasková, Nikolas
Flajšer, Martin Kubín a Eva Mušáková, které si říkalo Pavlíci. V prvním boji byli úspěšní, ve druhém se
jim nedařilo, ale natáčení si celá třída užila a všichni dokázali, že kromě vědomostí mají i soutěživého
ducha, šikovnost a hravost.

Video naší školy
V uplynulém školním roce bylo ve spolupráci s tvůrčí skupinou DEFABRIK realizováno propagační
video naší školy. Do natáčení se zapojili žáci i kantoři. Video ukazuje současnost školy, celý její areál,
vybavenost i záběry z reálných hodin. Je umístěno na serveru YouTube a odkaz je na školních
webových stránkách.
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VI. Další aktivity pro žáky a veřejnost
Velký sportovní den spojený s plněním odznaku všestrannosti
V sobotu 16. 9. 2017 se konal v areálu školy čtvrtý ročník Sportovního dne, který se koná k výročí
otevření sportovního areálu naší školy. V letošním roce jsme opět neměli štěstí na počasí, které bylo
opět deštivé, a tradiční desetiboj jsme tedy upravili na pětiboj, ve kterém byly tyto disciplíny - kliky,
švihadlo, hod medicinbalem, trojskok a vytrvalostní běh s míčem.
Sportovní den si doposud každým rokem získává více příznivců, až letošní ročník nebyl co do počtu
startujících rekordní. Do všech pěti disciplín se pustilo celkem 50 žen a dívek a 48 mužů a chlapců,
celkem tedy 143 soutěžících ve věku od 3 do 60 let. Mimo hlavní soutěž si účastnici mohli vyzkoušet
také dovednostní soutěže a to florbalový slalom, chůzi na chůdách a pro nejmenší děti byla
připravena "opičí dráha" na balančních pomůckách.
Velice nás těší, že jsme měli možnost ve škole přivítat děti společně se svými rodiči, některé dokonce
v roli dočasných soupeřů. Letošní ročník byl unikátní v krásných výkonech, kdy bylo rozděleno celkem
55 medailí, z toho byli 4 nejvyšší kategorie, tedy diamantové, dále 6 zlatých, 13 stříbrných a 42
bronzových. Všichni obdrželi pamětní diplom s hodnotou výkonu, medaili a drobné občerstvení.
Všem soutěžícím děkujeme za účast, výborné sportovní výkony a dobrou náladu. Doufáme, že pro
všechny to bude motivace pro trénink na příští ročník. Poděkování patří také všem organizátorům z
řad učitelů naší školy, kteří přispěli k hladkému průběhu sportovního dne.

Poznej přírodu, poznej sebe
Žáci devátých tříd strávili ve čtvrtek 7. září a v pátek 8. září projektový podvečer a dopoledne v areálu
Myslivecké pískovny v Bolaticích. Využili jsme relativně slušné počasí a pěkné okolí Bolatic a vytáhli
jsme žáky do blízké pískovny. V připraveném programu měli žáci možnost poznat lépe sebe samotné,
ale hlavně také přírodu v blízkosti Bolatic. Naším cílem bylo ukázat žákům přírodní bohatství regionu
prostřednictvím netradiční výuky v přírodě a podpořit jejich kamarádství, vzájemnou komunikaci a
týmového ducha. Celý program probíhal venku včetně nocování ve stanech.

Adaptační kurz 6. tříd
V období od 18. - 20. 9. 2017 se žáci obou šestých tříd účastnili adaptačního kurzu, který se uskutečnil
v RS Zálesí v Budišově nad Budišovkou. Cílem kurzu bylo stmelení třídního kolektivu, zlepšení
vzájemných vztahů mezi žáky, seznámení se s novými třídními učiteli, ale také prožít tři dny bez
veškeré elektroniky (mobily nevyjímaje). Během celého pobytu bylo pro žáky připraveno spoustu
adaptačních her, při kterých se určitě splnilo i naše motto: "Najdi kamarády, poznej sebe", se kterým
jsme tam jeli.
Vánoční pečení
V úterý 28. listopadu se žáci 4.A vžili do role maminek. V prostorách cvičné kuchyně si zkusili sami
upéct a zabalit perníčky jako vánoční dárek pro své nejbližší. A jak se samotné pečení a zdobení
balíčků podařilo? Posuďte sami:-).
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Prima pokusy
Za žáky pátých ročníků 30. Listopadu do školy přijela firma Prima pokusy a žáci zhlédli zábavně
vzdělávací program z oblasti fyziky, chemie, matematiky a přírodopisu. Děti si formou praktických
ukázek rozšířili obzor z těchto přírodních věd. A tak hromadu sněhu mohli žáci vidět nejen za oknem,
ale i jeho umělou barevnou podobu přímo ve třídě. Ruce si mohli ochladit na chladivém sáčku, který
si sami vyrobili běžnými potravinovými dochucovadly. Koho by napadlo barvit papír a vytvářet
kouzelné zimní vzory s pomocí holicí pěny a barviček? A mnoho dalších nápadů na pokusy a
netradiční kreativní tvoření si dnes naši malí chemici odnesli.

Námořnický den 4.B
Dne 14.12. se třída 4.B proměnila v námořníky a piráty a vydala se na plavbu kolem světa. Na své
plavbě navštívili Evropu, Ameriku, Austrálii, Asii a Afriku. Naučili se indiánský tanec, zacvičili si v Indii
jógu, v Egyptě navštívili hrobku faraona Tutanchamona a vytvořili si svoji kartuši. Poznali zvířata
různých kontinentů a kulturu různých národů.

Lyžařsko-snowboardový kurz 2018
Lyžařský kurz 2018 se konal od 19. do 23. února v Ski Parku ve Starých Hamrech pro 7. A a 7. B.
Rozdělení skupin bylo na lyžaře pokročilé, na lyžaře nepokročilé a na snowboard. Počasí přálo a žáci
mohli lyžovat na dvou sjezdovkách. Ve středu cvičili slalom, ve čtvrtek měli dopoledne volné jízdy a
odpoledne turnaj ve slalomu. Večer následovala oblíbená taneční party. Kromě cíle naučit žáky na
lyžích či snowboardu nebo je zdokonalit v jízdě na svahu si lyžařský kurz klade za cíl stmelit kolektivy
sedmých tříd, posílit vzájemné vztahy a spolupráci mezi nimi, což se vydařilo.

Oslava Dne dětí 2018
Letos si děti užily svůj den velkou oslavou. Ve čtvrtek 31. Května byla pro všechny žáky nižšího stupně
připravená tradiční cesta na Borovou plná zábavných úkolů. Děti ve smíšených družstvech zkoušely
svou obratnost při hodu míčkem na plechovku, trpělivost při stavění vysokého komínu z dřevěných
kostek, obratnost při račí chůzi, rovnováhu při chůzi na chůdách, představivost při hádání předmětů
skrytých v tajemné krabici, společný běh v obřích kraťasech a hod na cíl. Sluníčko svítilo a nálada byla
výborná. Po vyhodnocení a rozdání cen si všichni odpočinuli, a pak jsme vyrazili zpět do školy.
Pro žáky vyššího stupně byl v kulturním domě přichystán Souboj generací, ve kterém se již tradičně
utkala družstva žáků, učitelů a bolatických seniorů a který moderoval pan starosta Herbert Pavera. V
rozličných úkolech a disciplínách museli prokázat svou zručnost, obratnost, rychlost, ale I vědomosti a
zkušenosti. Cíl setkat se, nenudit se a povzbudit své oblíbence by jistě splněn a všichni se dobře
pobavili.
Netradiční zimní olympiáda 2018
Stejně jako každý rok se i letos ke konci prvního pololetí konalo zábavné sportovní klání mezi žáky 1.
stupně. Své síly si mezi sebou nejdříve poměřili žáci druhých a třetích tříd a po nich čtvrťáci s páťáky.
Disciplíny byly rozličné a zajímavé, například slalom na kartonových lyžích, míření na cíl či jízda v
papírových saních. Protože nasazení bylo veliké a výsledky velkolepé, všichni si akci užili ve skvělé
náladě.
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Prvouka v 2.A
Žáci se v hodinách nejdříve seznámili se zásadami bezpečnosti, a pak přišel na řadu praktický nácvik
ošetření běžných domácích úrazů. V hodinách naštěstí nebylo slyšet naříkání zraněných, ale veselé
povídání a smích.
Letíš, letím, letíme…
Dne 21. prosince navštívil 4. A pan Jiří Vitásek a povyprávěl žákům, jak to funguje na letišti. Začali tím,
že se podívali na různá videa na interaktivní tabuli. Pak si zahráli na letiště. Paní učitelka vylosovala
žáky, kteří se stali zaměstnanci letiště a ostatní letěli do New Yorku. Během letu dostali občerstvení a
zhlédli pohádku. Na závěr si složili letadla z papíru, která vyzkoušeli na velké chodbě.
BESÍDKY
Mikulášské odpoledne
Ve středu 6. 12. jsme zorganizovaly Mikulášské odpoledne pro 6. třídy. Každá třída měla program
zvlášť. 6. A si zahrála turnaj v malém stolním fotbale, žáci soutěžili ve třídě ve hře Double a v
piškvorkách. Na závěr si vlastnoručně nazdobili chlebíčky k večeři. 6. B uspořádala malý turnaj v
házené, chlapci proti dívkám, poté jsme se přesunuli do třídy, kde jsme také soutěžili v piškvorkách a
stolní hře Double a odpoledne jsme zakončili ve školní kuchyňce, kde jsme si k večeři usmažili
langoše. Kolem šesté hodiny večer obě třídy vyřáděné, spokojené a najezené opustily školní areál.
Vánoční besídka 5.A
Pomalu, ale jistě se blížily Vánoce a protože tyto svátky znamenají především setkávání rodin a
blízkých přátel, uspořádali žáci 5.A Vánoční besídku. Chodbu nižšího stupně proměnili na divadelní
sál. Uvítali své hosty Vánoční abecedou, zazpívali, zahráli divadlo, zatančili, předvedli parkour,
přednesli básně a pak pozvali své rodiče do třídy, která se proměnila v dílničku, kde si vyrobili svého
anděla. Domů odcházeli všichni s vlastnoručně vyrobeným andílkem a pocitem, že se Vánoční besídka
s dílničkou vydařila.
Poslední den roku ve škole
Poslední školní den kalendářního roku 2017 si všichni žáci užili. Sešli se na velké chodbě, kde si
společně zazpívali tradiční vánoční koledy a s úsměvem na tváři sledovali známou pohádku Mrazík v
podání skvělých herců z 9.třídy. Závěrem si dvě družstva šikovných žáků změřila síly s družstvem
odvážných učitelek, které podpořil svou účastí i pan ředitel. V plnění veselých úkolů bylo letos
úspěšnější družstvo dospělých. Nikdo z dětských soutěžících však nesmutnil. Trénují a těší se totiž na
příští rok, kdy znovu poměří své dovednosti, schopnosti a zkušenosti s učitelským sborem.
Karkulka
V únoru začaly 4. třídy nacvičovat pohádku Červená Karkulka. Nejdříve si vybraly hlavní postavy.
Nacvičovaly každý pátek a moc se jim to líbilo. Karkulku hrála Nela, vlka Erik, myslivce Jirka, holuba
Karolína a babičku Emma. Scénář vymyslely paní učitelky, Lucie Migotová a Bohunka Hluchníková. S
Karkulkou pak vystupovaly několikrát na různých školních akcích a vždy sklidily obrovský potlesk a
uznání.
Hodina výtvarky v kulturním domě
V rámci ART JAMU, hudebně-výtvarného festivalu v Bolaticích, se žáci 9. B a obou šestých tříd
zúčastnili následného výtvarného animačního programu, který pro ně v prostorách kulturního domu
připravila lektorka Bc. Petra Rybaříková. Žáci měli možnost zhlédnout výstavu malíře Pavla Formana a
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sochaře Martina Mydlarčíka a v expozici výstav sami vytvořili výtvarné práce dle zadání - spojení
lidského a zvířecího světa. K dispozici měli velký výkres a pestré temperové barvy. Žáci byli z
netradiční hodiny výtvarné výchovy nadšení. Celý rok pak pokračovali v návštěvách výstav a
workshopech v Mini galerii Čekárna na autobusovém nádraží a škola udržovala s galerií a lektorkou
pravidelnou a přínosnou spolupráci.
CHARITATIVNÍ A DUCHOVNÍ ČINNOST
8. ročník projektu „UČÍME SE POMÁHAT
U příležitosti Světového dne misií se každoročně žáci na naší škole učí pomáhat potřebným, a to
dětem v Jižní Americe - v Paraquayi. Děti pomáhají tím, co umí, vyrábí krásné věci v družinách nebo v
keramice, v pracovních činnostech na vyšším stupni zdobí svíce, pečou cukroví... Během víkendu 21.–
22. října žáci nabízeli v kostele své výrobky, které připravovali v hodinách nebo v družinách na
celosvětovou akci - Misijní neděli. Celkový výtěžek sbírky, který je určen na misie do Paraquaye, byl
32 097,- Kč.
ADVENTNÍ PROJEKT 2017
I loni se během adventu scházeli děti v kostele na ranních „rorátech", tj. mších svatých v 6.30 h.,
pouze v po, út, čt, pá. Děti přicházely pět minut před začátkem, vzadu v kostele dostaly kalíšek se
svíčkou a šly společně v průvodu dopředu. Co se dozvěděly? Co to je růženec, odkud se tato modlitba
vzala, jak se modlí...aj. Děti každý den dostaly část textů, popřípadě obrázku a skládaly si svůj
adventní kalendář. Po mši jsou tradičně každý rok zvány na snídani do školní jídelny, kterou
sponzoruje AZPEK, za což jim patří náš velký dík.
Adventní jarmark
Když rodiče žáků zavítají do školy, I když “jen” na třídní schůzky, je to vždy velká událost pro všechny
děti. Proto si žáci přichystali pro rodiče překvapení. Na malém školním jarmarku si společně
vychutnali atmosféru nadcházejícího adventního období, kde si nakoupili dárky a na chvíli se zastavili
v tomto krásném období. Výtěžek z charitativního prodeje bude věnován potřebným
Noc kostelů 2018
V pátek 25. 5. 2018 žáci šestých ročníků zahráli scénku "O svatém biskupu Vojtěchovi" v našem
kostele Sv. Stanislava u příležitosti celorepublikové akce nazvané Noc kostelů. Děkujeme jim za jejich
herecké zapálení a předvedený výkon.
Nadále ve škole funguje sběr plastových víček od PET lahví. Na chodbách jsou pro ně přichystány
oddělené nádoby. Sběrem víček podporuje škola Emmu z Bolatic.
NÁVŠTĚVY MUZEJNÍCH EXPOZIC
Bolatický skanzen
V září navštívili žáci 4.A Bolatický skanzen. V rámci prohlídky byla pro děti připravena přednáška o
hlučínském kroji, se kterým je seznámila paní Alžběta Stromská. Získané poznatky o kroji si děti mohly
ověřit formou zábavného kvízu. Tímto paní Alžbětě moc děkujeme za poutavé vyprávění a těšíme se
na další setkání.
Exkurze v Hornickém muzeu v Ostravě 2017
Jedno z témat učiva přírodovědy v 5. ročníku jsou „Paliva“. Abychom si o uhlí nevykládali jen ve třídě,
ale mohli se ho i dotknout a seznámit se blíže s těžkou práci horníků, navštívili žáci 5.A a 5.B třídy ve
středu 8.11.2017 Hornické muzeum v Ostravě pod Landekem.
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Přestože někteří měli před sfáráním do dolu malou dušičku, všichni dolů sjeli, důl si prohlédli a se
spoustou nových zážitků a informací zase vyšli nahoru. Rovněž zajímavá byla prohlídka muzea
záchranářské techniky. Exkurze se žákům líbila a určitě si zapamatují o uhlí mnohem více, než jen
učením ve třídě.
Muzeum Hlučínska a Hrabyň
Žáci 5.A navštívili Muzeum Hlučínska, kde se v průběhu muzejní lekce dozvěděli o 1. světové válce a
jejích dopadech na osudy obyčejných lidí na Hlučínsku. Nešlo o memorování faktů, ale o zábavné a
aktivní zapojení do pátrání po osudech jedinců, kteří se této války účastnili. Pomocí indicií a
historických pramenů pak žáci ve skupinkách sestavovali konkrétní životní příběhy a výsledky
prezentovali před svou třídou. Ve škole si pro nás připravila besedu o 2. světové válce paní Dorota
Letziánová. Poutavě vyprávěla o životě lidí ve válečném období nejen na Hlučínsku. Žáci měli možnost
si prohlédnout mnoho knih s touto tématikou.
V Národním památníku 2. světové války v Hrabyni si žáci připomněli válečné dějiny i civilní život
obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Hlavním cílem expozice je emocionální prožitek, postavený
na osobních příbězích artefaktů.
Obě exkurze a besedy s lidmi, kteří se historií zabývají, byly pro žáky velmi poutavé. Mají ve vyučování
nezastupitelný podíl na porozumění mnohých souvislostí týkajících se naší historie. Určitě si žáci
odnášejí mnohem více informací, poznatků a prožitků než jen pouhým čtením textu ve třídě.

OSTATNÍ ŽÁKOVSKÉ EXKURZE
Exkurze do pekárny v Dolním Benešově
Ve čtvrtek 5.10. se vydali žáci 5.A do nedalekého Dolního Benešova. Pěší cestou pozorovali měnící se
podzimní přírodu. Cílem byla místní pekárna a výstava obrazů. V pekárně dětem majitel pan Obrusník
vyprávěl, jak se peče chleba a jiné druhy pečiva. Na závěr všem připravil ochutnávku svých výrobků.
Pak jsme ještě navštívili výstavu obrazů malíře J. Vidláka, který maluje portréty a okolní krajinu.
Přesto, že nám moc počasí nepřálo, začalo hodně pršet a museli jsme zpáteční cestu jet autobusem,
den se vydařil.
Žáci 5.A navštívili ve večerních hodinách Astronomický kroužek při KD v Dolním Benešově. Měli
možnost sledovat noční oblohu velkým hvězdářským dalekohledem. Velkým zážitkem byla možnost
vidět planetu Saturn a mnoho souhvězdí. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Vesmíru.
Advent na zemědělce
Žáci čtvrtých tříd navštívili v pátek 24. listopadu Zemědělskou školu v Opavě, kde se již 10. rokem
konala výstava s názvem ,,Advent na zemědělce”. Během výstavy si žáci mohli vyrobit vánoční baňky,
svíčky, vánoční ozdoby či napsat dopis Ježíškovi.
ČOV - výuka chemie
V úterý 5. prosince si žáci osmých tříd zpestřili výuku chemie a navštívili čističku odpadních vod v
Bolaticích. Žáci měli možnost na vlastní oči vidět, jak vše funguje a jak se přečištěná voda vrací zpět
do přírody. Na případné dotazy se mohli zeptat správce místní čističky pana Dudy, za což mu velice
děkujeme.
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8. B ve Slezské nemocnici Opava
Ve čtvrtek 21.12. žáci 8.B měli možnost navštívit Slezskou nemocnici v Opavě ne jako pacienti, ale
jako návštěvníci toužící po netradičním pojetí výuky biologie člověka. Dětem byla umožněna
prohlídka budovy sloužící k seznámení s historií nemocnice, dále jsme zavítali pod vedením zkušené
paní primářky do oddělení patologie a celou exkurzi jsme ukončili návštěvou posádky zdravotnické
záchranné služby. Byl to opravdový zážitek nejen pro žáky, ale i pro učitele.

KULTURNÍ PROGRAM
Divadelní představení v anglickém jazyce
Ve středu 9. 5. 2018 v kulturním domě v Bolaticích hráli herci anglicky pro žáky naší školy. Byly to
představení dvě. Jedno představení se jmenovalo Kocour v botách a bylo určeno pro žáky 3. - 5. tříd.
Druhé představení, které bylo celé v angličtině, se jmenovalo - Peter Black 3 a bylo určeno pro žáky
vyššího stupně.
Kromě zmíněných představení se letos žáci vyššího stupně zúčastnili inscenace Zkrocení zlé ženy od
Williama Shakespeara v KD města Ostravy.
Beseda se spisovatelkou
Dne 31. 5. 2018 přišla mezi naše prvňáčky spisovatelka dětských knih Lenka Rožnovská a představila
svou knihu Školačka Kristýnka.
Pravidelně také naši žáci navštěvují Místní knihovnu Bolatice v rámci nejrůznějších akcí, přednášek či
knihovnických lekcí.

ODBORNÉ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY
Hasík 2017
V pátek 3. 11. 2017 naši školu navštívily paní Bára Plaskurová a Andrea Pytlíková, které žáky druhých
a šestých ročníků seznámily s Preventivně výchovným programem Hasík. Žáci dostali cenné
informace o bezpečné manipulaci s ohněm, bezpečnostních zásadách, vyzkoušeli si pohyb v
hasičském ochranném oděvu a zahráli si spoustu zábavných a zároveň poučných her. Natrénovali si
telefonní komunikaci při ohlašování požáru a učili se definovat rozdíly mezi ohněm dobrým a zlým.
PREVENCE
V rámci všeobecné primární prevence proběhly na podzim ve škole dva programy. Žáci osmých tříd
absolvovali v říjnu program zaměřený na prevenci rizikového sexuálního chování a šesťáci se dne 7.
listopadu věnovali tematice netolismu, tj. závislosti na internetu a na online technologiích. Žáci získali
základní informace v daných oblastech a do programů, které podporují zdravý způsob života a nabízí
pozitivní alternativy trávení volného času, byli aktivně zapojeni formou hry. Programy byly
realizovány ve spolupráci s organizací OPEN HOUSE z Bruntálu, která je držitelem certifikátu pro tyto
programy.
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Branný den
V úterý 14. 11. 2017 si pro žáky 6. tříd a pro starosty obcí Hlučínska připravila Československá obec
legionářská „Branný den". Akce se konala u příležitosti Dne válečných veteránů, jenž připadá na 11.
listopadu. Všichni zúčastění se v 8:30 sešli na fotbalovém hřišti v Bolaticích a následně byli rozděleni
do 18 tříčlenných družstev, která se snažila podat co nejlepší výkony a nasbírat co nejvíce bodů na
pěti stanovištích - náročná překážková dráha, hod granátem, střelba ze vzduchovky, střelba z luku a
střelba z kuše. Pro zájemce byla nachystána i malá ukázka vojenské výzbroje doplněná odborným
výkladem. Na závěr byla oceněna nejlepší družstva, ale všichni zúčastnění odcházeli s dobrým
pocitem z příjemně stráveného dne.
Branný den II.
Hned sedm stanovišť s různorodými úkoly, za které mohla čtyřčlenná družstva získat body, si pro žáky
druhého stupně připravila na pondělí 7. května 2018 Československá obec legionářská. Děti si tak
mohly vyzkoušet například střelbu z luku, kuše či ze vzduchovky, na několika stanovištích otestovat
svou fyzickou zdatnost a zúročit své vědomosti ve zdravovědě či topografii. Na závěr si mohly
prohlédnout vojenské vybavení jako zbraně či dalekohledy, nebo si vyzkoušet maskovací obleky. Tři
vítězná družstva získala diplomy a medaile. Všichni zúčastnění si pak odnesli „Pamětní list" a snad
také mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků.

19

VII. Výsledky soutěží a olympiád
Během školního roku se žáci zapojili do těchto soutěží:
 Olympiáda z dějepisu
 Matematická soutěž KLOKAN
 Pythagoriáda
 Olympiáda z jazyka českého
 Matematická olympiáda
 Olympiáda ze zeměpisu
 Biologická olympiáda
 Zahrádkářská soutěž








Bridge Builder Game
Šachový turnaj
Eurorebus
Recitační soutěž
Dopravní soutěž
Olympiáda z jazyka anglického

Naše škola se pravidelně účastní všech okresních kol olympiád. Do mnoha dalších vědomostních
soutěží se žáci zapojili formou on-line testů a dotazníků.
Recitační soutěž na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně
Vynikajícího výsledku v recitační soutěži dosáhla žákyně 8. B Natálie Papugová, která v přednesu
básní Josefa Kainara a Petra Bezruče na hlučínském gymnáziu dosáhla na druhé místo ve své
kategorii. Naší školu reprezentoval v mladší kategorii také žák 7. A Šimon Švolma, kterému se bohužel
na první tři místa dosáhnout nepodařilo. Soutěž doprovázel zajímavý kulturní program v podobě
vystoupení studentů tamějšího gymnázia. I konkurence byla zajímavá, neboť se soutěže zúčastnilo
deset škol z Hlučínska a Opavy. V každé kategorii tak bylo zhruba 15 recitátorů.
Recitační soutěž
V pátek 9. února se konalo školní kolo recitační soutěže. V recitaci se představilo 16 mladých umělců,
kteří mají rádi básně a našli v sobě odvahu podělit se s diváky o krásný zážitek. Vítězové školního kola
jeli školu reprezentovat do Kravař, kde se zadařilo Natálii Papugové a Heidi Homolové, které naši
školu již po několikáté úspěšně reprezentovaly.
LoMaS junior
Ve středu 14. února 2018 proběhla v prostorách Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně soutěž LoMaS.
Jedná se o soutěž pětičlenných týmů složených z žáků 8. - 9. tříd. Žáci se utkali v řešení matematickologických problému a hraní logických her, jako je sudoku, pexeso, piškvorky, ubongo, blokus,
tangramy a kvízy. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci Eliška Vitásková - 8.B, Eva Mušálková - 9.A,
Přemek Řehánek - 8.A, Filip Růžička - 9.A a Tomáš Kučera - 9.A, kteří obsadili krásné 3. místo.
MATEMATICKÝ KLOKAN
Stejně jako v minulých letech se i letos naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický
klokan. Žáci si v pátek 16. března mohli opět vyzkoušet řešení netradičních úloh s výběrem odpovědí.
Úlohy měly vždy tři úrovně obtížnosti a při jejich řešení hrálo velkou roli hlavně logické uvažování.
Soutěže se zúčastnili ve čtyřech kategoriích žáci prvního i druhého stupně.
Vítězové kategorií:
CVRČEK (2. a 3. roč.): Nicolas Birklen, 3. B
KLOKÁNEK (4. a 5. roč.): Matyáš Fiala, 4. B
BENJAMÍN (6. a 7. roč.): Václav Scheffczik, 6. B
KADET (8. a 9. roč.): Tadeáš Ballarin, 8. A
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Pythagoriáda
V pátek 6. dubna proběhlo pro žáky 5. - 8. tříd školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži je dobrovolná
a žáci během 60 minut řeší 15 zajímavých úloh z matematiky. Úspěšným řešitelem školního kola je
každý soutěžící, který získá v dané kategorii 10 a více bodů.

Matematická olympiáda - okresní kolo
V úterý 17. dubna proběhlo v Opavě okresní kolo matematické olympiády. Do tohoto kola postoupili
žáci, kteří byli úspěšnými řešiteli ve školním kole. Každým rokem těchto žáků je míň a míň, protože
matematické úlohy z olympiády vyžadují značné logické myšlení. O to víc nás těší, že právě v tomto
okresním kole získal první místo mezi šesťáky náš Václav Scheffczik (6. B) a mezi úspěšné řešitele se
zařadil i Petr Dominik (6. A). Oběma moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Zahrádkářská a floristická soutěž
Šest žáků z druhého stupně reprezentovalo naši školu na Zahrádkářské a floristické soutěži, která se
uskutečnila ve středu 9. května 2018 na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě. Po sečtení
bodů z vědomostního testu a náročné "poznávačky" 40 rostlin, se v kategorii starších žáků umístila
Jana Zajíčková (9.B) na krásném 3. místě. Velkým překvapením byla pro mnohé kategorie mladších
žáků, kde se oba naši zástupci umístili na stupních vítězů. Natálie Špánková (6.A) obsadila rovněž 3.
místo a Petr Dominik (6.A) dosáhl až na příčku nejvyšší - 1. místo.

Eurorebus 2018
V sobotu 5. 5. 2018 se konal již 23. ročník soutěže Eurorebus, které se pravidelně již několik let
účastní i naše škola. Žáci vyššího stupně vyplňují během celého školního roku úkoly přes počítač,
pořadatelé je vyhodnocují a v průběhu dubna zvou nejlepší školní třídy porovnat své síly do krajského
kola, které probíhá v Ostravě v prostorách VŠB. Soutěže se účastní vždy trojice žáků z každé třídy a
bojují o postup do celostátního kola v Praze. Letos se to bohužel žádnému týmu nepodařilo, ale to
nevadí, příští rok jdeme do toho znovu.
Soutěž - Mladý zdravotník
Český červený kříž organizuje soutěže Mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky.
Tento rok se soutěže zúčastnila i naše škola, kterou reprezentovala 2 družstva ve složení: Natálie
Papugová, Veronika Hahnová, Bára Kamrádová, Hana Mrovcová, Martin Blahetka, Tadeáš Ballarin,
Veronika Ciencialová, Adéla Fusová, Alex Prasková a Hanka Theuerová. Soutěž probíhala v pátek 11.
5. 2018 na Městském koupališti v Opavě. Byla rozdělena na praktické provedení první pomoci s
použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků - figuranti, na
dopravu postižených a obvazovou techniku. Sice jsme skončili na 5. a 6. místě z 8 družstev, což může
někdo namítnout, že to mohlo být lepší, ale kdo nezažil tu stresovou, vypjatou situaci a vyplavený
adrenalin v těle soutěžících, nemůže soudit. Pro nás to byla obrovská zkušenost a vítězství v tom, že
jsme to zvládli. A to byl náš cíl, který nás posunul dál.
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SPORT VE ŠKOLE
Stolní tenis - Nejlepší v okrese i v kraji
Ve čtvrtek 12. října jsme se vypravili na okresní kolo turnaje ve stolním tenisu, které se odehrálo v
herně v TJ Sokol Kateřinky. Bez prohry jej vyhrálo družstvo naší školy ve složení: Barbora Straková,
Lucie Kramářová, Nikola Wawrzinková a také Natálie Bočková. Holky postoupily do krajského kola.
Turnaj se hraje stejným způsobem jako známější tenisový Fed Cup - na úvod dvě dvouhry, poté jedna
čtyřhra a následují další dvě dvouhry. Holky svou skupinu s přehledem ovládly a všechny zápasy
zvládly poměrem 3:0. Stejným poměrem ovládly i semifinále a získaly tím jistotu medaile. Finále již
bylo vyrovnanější, protože po dvouhrách byl stav 1:1, čtyřhru celkem jednoznačně zvládla naše
děvčata a získala tak druhý bod. Rozhodnutí mohlo přijít již v souboji obou jedniček a také se tak stalo
díky Báře, která si poradila ve třech setech se zdatnou soupeřkou. Konečně tedy mohla vypuknout
radost z titulu šampionek Moravskoslezského kraje. Holkám gratulujeme k velkému úspěchu a
děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
FLORBAL
Florbalový turnaj 3. - 5. třída
V pátek 24. listopadu se k nám do haly dostavilo šest základních škol, aby poměřily své síly v turnaji
florbalových nadějí. Turnaj s názvem Čeps Cup pořádá ve spolupráci se základními školami ČFU a je
určen pro žáky a žákyně od 3. do 5. třídy. V letošním ročníku se našemu družstvu velmi dařilo.
Postupně si poradili se všemi soupeři a zajistili si tak bezkonkurenčně první místo a postup do
krajského kola tohoto turnaje. Kluci si zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony i týmovou
spolupráci. Předváděnou hru ilustruje i celkové skóre, které se zastavilo po pátém zápase na stavu
41:8. Děkujeme klukům za parádní reprezentaci školy a přejeme stejný úspěch i v další fázi turnaje!
Florbal smíšených družstev
Podzimní období se ve škole nese pravidelně v duchu florbalových turnajů všech kategorií. Jak jste se
již mohli dočíst v jiných článcích, letos je naše škola opravdu velmi úspěšná. Koncem listopadu
nastoupilo naše tentokráte smíšené družstvo dívek a chlapců - v zápase na hřišti musí vždy být dvě
dívky a dva chlapci. Náš tým v turnaji nepoznal hořkost porážky a vybojoval tedy první místo a postup
do okresního kola turnaje. Výsledek okresního kola se dozvíte již za pár dní na tomto místě.
Florbalový Čeps cup
Naši mladí (3. -5. třída) florbalisté postoupili do krajské eliminace turnaje, kde se v předvánočním
týdnu střetli s vítězi okresních kol. Na klucích byla v prvních dvou utkáních značná nervozita z velkého
turnaje. Nedokázali se dostat do tempa a v úvodních dvou duelech svým soupeřům podlehli, v
jednom jednoznačně, v druhém již nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. Se vzdalující se vidinnou
postupu do finálové skupiny se kluci uvolnili a další dva zápasy jasně opanovali. Ve svém třetím
utkání zvítězili 4:1 a v posledním pak dokonce 13:0. Úspěchem byl již postup do kraje a třetí místo v
této skupině je výsledek, na který mohou být kluci právem pyšní.
Florbalový turnaj 6. - 8. tříd
V úterý se v naší hale odehrál další florbalový turnaj. Tentokráte pod záštitou AŠSK. Dva ze soupeřů
se bohužel omluvili, takže nás čekaly pouze dva zápasy. První jsme sebevědomě ovládli poměrem 9:2,
ale druhé utkání se nám nepovedlo dle představ a podlehli jsme v něm 2:4, takže jsme na postup
zřejmě nedosáhli. I když je ještě teoretická naděje, že postoupíme jako nejlepší tým z druhého místa.
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Florbalový turnaj dívek
Do florbalového turnaje se poprvé zapojily také dívky. A byla to premiéra, jak se patří. Ke svému
turnaji jsme cestovali do Opavy na ZŠ Mařádkova, kde jsme se střetli se třemi týmy. Holky hned v
prvním utkání vletěly na domácí družstvo a s přehledem zvítězily 5:0. Neprodleně musely nastoupit
do dalšího utkání, kde otočily nepříznivý stav 1:3 na konečných 4:3. V posledním utkání proti sobě
nastoupily oba neporažené týmy, tedy my a ZŠ Kylešovice. Děvčata opět prokázala morální sílu, i když
od první minuty prohrávala, tak nakonec se radovala z vítězství 2:1, což samozřejmě znamenalo také
vítězství v celém turnaji.
Turnaj florbalových nadějí
O víkendu se v Ostravě konal druhý největší florbalový turnaj mládeže u nás s názvem Ostrava Cup.
Jsme moc rádi, že se do něj zapojili i naši žáci - mladé florbalové naděje a to konkrétně Tobiáš Franěc,
Tobiáš Plaček a Matěj Šoltys, kteří byli draftování týmem 1. FBC Karviná. Ve finále si poradili s
největším favoritem turnajem, obhájcem vítězství a florbalovým hegemonem 1.SC Tempish Vítkovice
výsledkem 6:3 a zaslouženě tak dokráčeli pro zlaté medaile a pohár pro celkového vítěze turnaje.
OSTATNÍ SPORTY
Štafetový pohár
Šestnáct škol z okresu Opava vyslalo ve čtvrtek 19. dubna 2018 své zástupce na Tyršův stadion do
Opavy, kde se konalo okresní kolo Štafetového poháru 2018. Po dvou rozbězích na 8x100m a dvou na
8x200m naše družstvo ve složení Adam Janík, Viktorie Anna Gregorczyk, Tobiáš Franěc, Anna
Sněhotová, Maxim Zmrzlák, Rozálie Pospíšilová, Natálie Běláková, Petr Kramář a Tina Hluchníková,
Tim Kramář, Magdaléna Pavlíková, Tobiáš Plaček, Elen Herudková, Štěpán Pašek, Šimon Mac, Tereza
Kochová vybojovalo krásné 7. místo.
Vybíjená - okres
Smíšené družstvo našich mladších žáků z třetí až páté třídy ve čtvrtek 19. 4. 2018 zvítězilo v
okrskovém kole ve vybíjené. Tím pádem postoupilo do okresního kola v Opavě, kde 24. 4. 2018 získali
6. místo.
Sportovní odpoledne 6. A, 6. B
Ve středu 18. dubna 2018 bylo pro žáky šestých tříd připravené sportovní odpoledne. Žáci tak spolu
mohli strávit chvíle plné zábavy, týmových her a soutěží. V první části jsme využili krásného počasí a
zápolili v molekulách, šátkované, „huntovačce" a hledání čísel na víceúčelovém hřišti. Druhá část byla
v malé tělocvičně, kde se všichni rozdělili do několika družstev a museli ukázat týmového ducha. Na
závěr, kdo chtěl, tak si zahrál přehazovanou, házenou nebo fotbal.
McDonald´s CUP
Ve čtvrtek 3. května se v Kobeřicích na fotbalovém hřišti odehrál turnaj mladších žáků ve fotbalu s
názvem McDonald´s CUP. Úvodní los nám do skupiny přiřkl celkem šest soupeřů ze základních škol.
Po úvodních rozpacích, které zapříčinily prohru hned v prvním utkání, se náš tým postupně rozehrál k
velmi dobrým výkonům a dokázal vybojovat postup do okresního finále.
Na finále jsme vyrazili o týden později do Opavy. Navíc jsme se dostali do velmi těžké skupiny, kde
jsme stejně jako posledně hned v úvodu podlehli soupeři ze ZŠ Kylešovice. Následně náš čekali
Kravaře, které jsme porazili a stejně tak se nám podařil zdolat Vítkov. Štěstí nám však nepřálo a i přes
dvě výhry ve třech zápasech se nám nepodařilo postoupit pouze vinnou horšího skóre (ze skupiny
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postupují pouze dva do semifinále). I když nám chyběli dva členové základní sestavy, kluci hráli
opravdu perfektně a hlavně týmově. Chybělo kousek pověstného štěstí, ale my si ho určitě vybereme
příště. Velká gratulace a pochvala patří všem našim malým reprezentantům.
Švihadlový král 2017
Dnes 6. 12. 2017 se na nižším stupni naší školy konala náročná soutěž Švihadlový král. Soutěže se
zúčastnilo 22 borců, kteří předvedli úžasné výkony. K podání nejlepšího výkonu je hlasitou podporou
povzbuzovali spolužáci. Nejlépe se v mladší kategorii dařilo Amálii Kubincové, Natálii Bělákové a
Maximu Zmarzlákovi. V kategorii žáků 4. a 5. tříd si pro vítězství doskákali žáci Adéla Býmová,
Magdaléna Pavlíková a Matěj Šoltys.
Olympiáda ve městě Slaný
Opět po čtyřech letech jsme velice rádi přijali pozvání naší partnerské školy ve Slaném, vytvořili
olympijskou výpravu, která vyrazila reprezentovat naší školu a obec. Olympiáda dětí a mládeže ve
Slaném věrně kopíruje charakter klasických olympijských her, jak je známe z televizních obrazovek. V
královském městě proběhlo zapálení olympijského ohně za přítomnosti známých sportovců, nebo
vztyčení olympijské vlajky. Závodníci startovali pod slibem sportování v duchu fair play. Mladé
sportovce poctili svou návštěvou například Patrik Eliáš nebo Slavomír Lener, v rámci autogramiády se
podepisovali i další sportovci. Hned po slavnostním zahájení odstartovali první soutěže a to přímo na
Masarykově náměstí. Nejdříve probíhala soutěž ve šplhu na laně, kde nám medaile jen těsně unikla,
pak přišel na řadu hlavní „tahák" a to biatlonová smíšená štafeta. Naše družstvo s přehledem ovládlo
semifinále a nechalo za s sebou další tři štafety a ve čtyřčlenném napínavém finále vybojovali krásnou
2. příčku. Po soutěži ve šplhu a letním biatlonu následoval koncert Jakuba Děkana a ohňostroj.
V pátek bylo pořádně rušno na atletickém stadionu, kde se sportovci utkali ve čtyřboji, fotbalu,
basketbalu, stolním tenisu, plavání nebo vybíjené. Atletická klání probíhala až do odpoledních hodin,
kdy byly slavnostně předány poslední sady medailí a celé hry slavnostně ukončeny.
Naši sportovci byli celkově velmi úspěšní. Téměř ve všech disciplínách jsme vybojovali nějaký cenný
kov. Důležitější však je, že jsme mohli prožít téměř autentické olympijské hry, se všemi jejich symboly
a hlavní myšlenkou. Žáci vzorně reprezentovali naši školu ať už přímo na hřišti, nebo svým chováním
mimo ně. Navzájem si fandili a podporovali, na což jsme jako škola velmi hrdí a za to vše také naší
olympijské výpravě děkujeme.
Turistický kroužek
Turistický kroužek letos vyrazil ve středu dne 18.10, konkrétně na Albertovec, lesem ke koupališti a
zpět k hřišti FK Bolatice, děti se sice unavily, ale cestou se nenudily, ve skupinkách plnily 5 zadaných
úkolů. Poté byl vyhlášen vítěz, ale sladkou medailí byli odměněni za pěknou spolupráci všichni
účastníci kroužku. Dále se účastnili akce Advent na zemědělce, také se prošli na procházku polní
cestou na Borovou a zpátky do haly v naší škole. Po svačince hráli hry. Děti se naučily novou míčovou
hru, která je nadchla.
Turistický kroužek nemohl chybět ani na Bolatické dvacítce a zúčastnil se také Dne mláďat. 19. Června
pak kroužek ukončil činnost v uplynulém školním roce jízdou na kole a bowlingem v Kravařích –
Koutech. Cestou zpět se zastavili ve Štěpánkovicích na dětském hřišti a nakonec na umělce v
Bolaticích hráli fotbal, vybíjenou a schovávanou.
Zapojení do olympiád a soutěží, včetně výsledků naleznete vždy aktuálně na www.zsbolatice.cz.
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VIII. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2017/2018
Školní rok 2017/2018 byl druhým rokem inkluze ve školství - možnosti vzdělávat společně v běžných
školách ve větší míře než dříve žáky zdravé s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálně
znevýhodněné a žáky výjimečně nadané.

Ke konci školního roku bylo evidováno 34 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým byla
poskytována podpůrná opatření nejen ve výuce. Nápravu výukových poruch učení a chování
zajišťovali kromě vyučujících dyslektičtí asistenti, speciální pedagog, asistentka pedagoga a školní
asistentka. Rovněž jsme zaznamenali nárůst počtu žáků, u kterých se projevily specifické výukové
potíže, či potíže chování, tito byli se souhlasem zákonných zástupců postoupeni k vyšetření ve
školských poradenských zařízeních.

Další oblastí výchovného poradenství je profesní orientace vycházejících žáků. Volba budoucího
povolání je pro život velmi důležitá a je potřeba umožnit získat co nejvíce informací o různých
oborech nejen studijních, ale především učebních, ve kterých bohužel studuje poslední dobou stále
méně studentů. Chlapcům osmých tříd byly formou exkurze přiblíženy obory stavební během
návštěvy Středního učiliště stavebního v Opavě v rámci akce Trh pracovních příležitostí. V listopadu
navštívili vycházející žáci Informu v Opavě - prezentace studijních oborů pro nadcházející školní rok,
rovněž proběhla exkurze na Střední škole technické v Opavě, kde si žáci měli možnost prohlédnout
odborné učebny a dílny této školy a seznámit se tak se strojními obory. Žákům bylo umožněno
navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. Mnohé střední školy navštívily naši
školu, aby prezentovaly nabízené obory.

Povinnou školní docházku v tomto školním roce splnilo 36 žáků, dva žáci nižších ročníků přestoupili
na víceleté gymnázium.
Umístění vycházejících žáků je následující:

gymnázia – 5 žáků
SOŠ (maturitní obory) – 22 žáků
umělecké střední školy – 1 žákyně
tříleté učební obory – 8 žáků

Ke vzdělávání neodmyslitelně patří i výchova žáků, což jsou prvořadé úkoly školy a na jejich dosažení
se podílejí učitelé, výchovný poradce, vedení školy, metodik prevence sociálně patologických jevů,
školní speciální pedagog, pedagogický asistent, školní asistent a zákonní zástupci žáků.
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IX. Prevence rizikového chování
Škola realizovala Minimální preventivní program, který vycházel ze Školní preventivní strategie na
léta 2015-2020, jejímiž hlavními cíli jsou především: vést žáky ke zdravému životnímu stylu,
bezpečnosti a ochraně zdraví, zlepšovat klima školy a podporovat zdravé klima třídy, vychovávat žáky
ke správným hodnotám, k občanské a právní odpovědnosti.
Ve škole působí Školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence
a speciální pedagog. Jeho členové poskytují v rámci svých kompetencí metodickou pomoc
pedagogům a nabízejí konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům. Spolupracují s třídními učiteli,
ostatními pedagogy a podle potřeby i s odborníky při prevenci a při výskytu rizikového chování. Velmi
dobrá vzájemná komunikace přispívá k včasnému odhalování problémů a k jejich řešení. Škola se
zaměřuje na co nejužší spolupráci se zákonnými zástupci žáků, kteří jsou o problematickém chování
žáka vždy neprodleně informováni. Školní metodička prevence spolupracuje okresní metodičkou a
zúčastnila se Krajské konference rizikového chování.
Pedagogové mají k dispozici knihovničku s odbornou literaturou a metodickými materiály s danou
tematikou. Škola je odběratelem časopisu Prevence. Ve škole se nachází nástěnka, kde jsou
uveřejněny kontakty na krizové linky a odborníky a další informační materiály s tematikou prevence.
V oblasti řešení a prevence rizikového chování spolupracuje škola s řadou organizací, jsou to
zejména: PPP Opava, OSPOD Kravaře, Policie ČR, Městská policie Kravaře, obec Bolatice a další.
V rámci ŠVP jsou témata prevence rizikového chování začleněna především do výuky jednotlivých
předmětů.
V uplynulém školním roce se uskutečnila řada programů zaměřených na oblast specifické primární
prevence. Ve spolupráci s Centrem společných služeb při svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ
absolvovali žáci 2. stupně besedu s psychiatrem na téma Drogy a jejich dopad na zdraví a s
pracovníkem Probační a mediační služby a pracovnicí OSPOD na téma Právní minimum. Dále pak
proběhly zážitkové programy Netolismus a kyberšikana a Prevence rizikového sexuálního chování,
které byly realizovány lektory Open House Bruntál. Další dvě třídy se zapojily programu s názvem
Nebezpečí šikany, jehož poskytovatelem byla Poradna pro primární prevenci Ostrava.
Žáci šestého ročníku se zúčastnili třídenního adaptačního kurzu Najdi kamarády, poznej sebe, který
byl zaměřen na stmelení třídních kolektivů, zlepšení vztahů mezi třídami a seznámení se s novými
třídními učiteli. Pro žáky devátého ročníku připravily třídní učitelky společný zážitkový program
Poznej přírodu, poznej sebe. Zdařilou aktivitou v oblasti multikulturní výchovy a prevence rasismu a
xenofobie bylo zapojení školy do mezinárodního projektu Edison.
Během školního roku proběhlo také mnoho akcí, které napomáhají výchově ke zdravému životnímu
stylu a k ochraně zdraví a bezpečí dětí: Týden mobility – Bezpečně do školy, Jízda zručnosti,
Koloběžkové závody, Den zdraví, projekt Ovoce a mléko do škol, Hasík, beseda s gynekologem,
exkurze ve Slezské nemocnici, Branný den, výuka plavání, dopravní výchova, lyžařský výcvik.
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Sociální cítění žáků rozvíjí zapojení do řady charitativních akcí, např. Vánoční sbírka, Učíme se
pomáhat, Květinový den, Sběr víček.
V rámci nespecifické prevence nabídla škola žákům široké spektrum zájmových útvarů a
volnočasových aktivit. Prostřednictvím zástupců ve Školní samosprávě se žáci mohli podílet na
rozhodování o dění ve škole.
Formou sociometrických dotazníků byla také prováděna diagnostika třídních kolektivů, která pomáhá
zmapovat vztahy a atmosféru v jednotlivých třídách. Právě špatné vztahy mezi dětmi, ale také
agresivní chování patřily i letos k nejčastěji řešeným výchovným problémům. Setkali jsme se také s
projevy vandalismu v podobě ničení školního majetku. Za porušování školního řádu byla udělena
příslušná výchovná opatření. V tomto školním roce byl udělen jeden 2. stupeň z chování za
neomluvenou absenci. V rámci prevence záškoláctví byla pozornost věnována také tzv. skrytému
záškoláctví.

X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V minulém školním roce bylo vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeno zejména na změny
v RVP a samozřejmě k velmi diskutovanému tématu inkluze, dále k problematice využívání ICT jako
možnosti pro zlepšení organizace výuky a také na zlepšování úrovně jazykových schopností. Téměř
všichni učitelé prošli také praktickým školením zaměřeným na komunikační dovednosti ať už
všeobecného charakteru nebo zaměřenou na efektivní komunikaci s rodiči.
Další školení probíhají pravidelně dle aprobací jednotlivých kantorů. Jedná se především o projektové
vyučování a metody práce se žáky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí. Dále se pedagogičtí
pracovníci zúčastnili především akcí pořádaných střediskem pro vzdělávání učitelů – KVIC. Tyto
vzdělávací akce směřovaly k získávání nových poznatků v daných odborných předmětech.

XI. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
ŠKOLNÍ SPOLEČENSKÝ PLES
Pro rodiče žáků a všechny ostatní zájemce je pořádán v kulturním domě. Jsme velice rádi, že Školní
ples získává každým rokem na oblibě a je o něj mezi občany Bolatic velký zájem. Výbornou taneční
atmosféru navodila hudební skupina POHODA, během večera mohli účastníci zhlédnout taneční
vystoupení našich žákyň. Akci pořadatelsky zajišťovali členové učitelského sboru a neoficiální sdružení
přátel školy, které pravidelně s organizací plesu vypomáhá. Na tento ples bylo prodáno 228
vstupenek.
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ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY
Za přítomnosti rodičů žáků a pana starosty probíhá tato akce v kulturním domě. Po krátkém
kulturním programu, který je připraven žáky školy (jsou to žáci 1. ročníku a členové hudebního
kroužku na škole), je vycházejícím žákům předáno vysvědčení a pamětní list. Nejlepším a
nejaktivnějším žákům školy byla předána pochvala ředitele školy, někteří získali navíc věcnou
odměnu. Na tomto rozloučení byla udělena i pochvala starosty obce Tomáši Kučerovi a to za výrazné
úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Starosta obce předal také finanční dar. Program
končil společnou taneční zábavou.
SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI
Škola spolupracuje i s ostatními složkami, které zajišťují pro žáky řadu zajímavých aktivit. Jedná se
hlavně o mládežnickou organizaci KONDOR. Činnost jednotlivých oddílů je zaměřena převážně na
turistiku a táboření.
S FK Bolatice spolupracujeme v oblasti sportu, organizace turnajů a pronájmu sportovišť.
SDH Bolatice a SDH Borová jsou dalšími partnery při zajišťování vhodné náplně pro volný čas dětí.
Pořádají pro ně různé akce a soutěže, několik žáků je rovněž stálými členy žákovských družstev.
Velmi přínosná je také spolupráce se Sdružením obcí Hlučínska a společné zapojení do aktivit
v regionálním měřítku.

XII. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 nebyla ze strany ČŠI provedena žádná inspekční činnost ve škole.
Probíhala pouze šetření formou dotazování přes webový portál.

XIII. Základní údaje o hospodaření školy
Schválená Zpráva o hospodaření za rok 2017 je dostupná v kanceláři školy a na Obecním úřadu
Bolatice.
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XIV. Závěr
Naši žáci byli úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád a také ve srovnávacích testech.
Škola je pravidelným pořadatelem okresních kol soutěží a díky skvělému sportovnímu zázemí
organizuje mnoho klání v lize sportu. Škola se také formou nepeněžních sbírek (papír, víčka)
významně podílí na charitativní činnosti směřující přímo k obyvatelům naší obce, zejména pak dětem.
Věříme, že budeme i nadále úspěšní v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování a
budeme vhodnými aktivitami a individuálním přístupem rozvíjet nadané žáky.
Jak je patrné z této výroční zprávy, naprosto nadstandardní je i zapojení školy do projektů, které tvoří
nezanedbatelný přínos nejen po stránce finanční a materiální, ale i po stránce životních zkušeností,
komunikačních a jazykových schopností jak žáků, tak pedagogů. Zaměřujeme se na nové trendy ve
výuce, jako jsou tematické dny, projektové vyučování, výměnné pobyty žáků, kurzy apod. Chceme
nadále kvalitní prevencí předcházet společensky negativním jevům. Díky tomu, že zřizovatel přispívá
na provoz zájmové činnosti žáků, je možné organizovat přes 25 různých kroužků, což rovněž přispívá
k aktivnímu trávení volného času dětí v naší obci. Vzhledem k plné aprobovanosti pedagogických
pracovníků i k ideálním materiálním podmínkám věříme, že se nám cíle a priority daří plnit.
Rád bych tímto poděkoval vedení obce Bolatice a všem svým spolupracovníkům za to, že ze školy
vytvořili a stále vytvářejí místo, kde mají děti jak v předškolním, tak školním vzdělávání ideální
podmínky a prostředí pro získávání základních hodnot do budoucího života. Díky aktivnímu a
vstřícnému přístupu všech těchto lidí, jejich ochoty do školy investovat svůj čas a také díky osobnímu
a lidskému přístupu zaměstnanců patří naše škola k tomu, na co snad můžeme být právem hrdí.

Zprávu sepsal a zpracoval: David Neuvald, ředitel školy
Zpracování zprávy
Projednání pracovníky školy
Předložení Školské radě

srpen 2018
31. 8. 2018
25. 9. 2018

Schváleno Školskou radou dne 4. 10. 2018.

.....................................................................
Jana Fischerová, předsedkyně Školské rady

........................................................
Mgr. David Neuvald, ředitel školy

Přílohy:
1) Školní družina
2) Mateřská škola
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Příloha č. 1

Školní družina
Ve školním roce 2017/18 bylo zapsáno ve školní družině 125 dětí, které byly rozděleny do 5 tříd.
1. oddělení - vychovatelka Petra Ballarinová, celoroční projekt "Začít spolu"
2. oddělení - vychovatelka Veronika Rinková, celoroční projekt "Začít spolu"
3. oddělení - vychovatelka Petra Herrmannová, kterou po odchodu na mateřskou dovolenou
vystřídala Marie Balarinová, celoroční projekt "Vyplouváme"
4. oddělení - vychovatelka Marcela Halfarová, celoroční projekt " Vyplouváme"
5. oddělení - vychovatelka Marta Antošová, celoroční projekt "Kluci a holky z jedné družiny"
Veškerá náplň činností vycházela z měsíčních témat a týdenních podtémat. Školní družina
zabezpečovala ranní družinu, odpolední odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. V pravidelných
zájmových činnostech se vychovatelky zaměřily na tématické okruhy daných měsíců; při své
výchovné práci používaly různé metody a formy práce, které vyplývají ze ŠVP pro ŠD, dbaly na
dodržování zásad mentální hygieny a BOZ, spolupracovaly s rodiči a učiteli.
Ve ŠD proběhla také praxe tří studentů SPgŠ Krnov.
Cílem ŠD je vést žáky k samostatnosti, pečlivosti, vzájemné pomoci, ohleduplnosti a respektu.
Aktivity ŠD:
Na začátku školního roku proběhla ve školní družině již tradiční akce Vítání prvňáčků. Nejstarší děti si
pro své nové kamarády připravily krátký program. V úvodu nejdříve zazněly básně o podzimu a pak
následovalo zábavné leporelo "seznámení s angličtinou", které bylo doplněno barevnými ilustracemi.
Celý program byl ukončen dramatizací známé pohádky K. J. Erbena - Polednice. Na závěr zaznělo
přání, aby se dětem ve škole i ve školní družině líbilo. Překvapením pro děti byly papírové žirafky,
které si na památku odnesly domů.
Také v letošním školním roce proběhl v říjnu ve všech odděleních školní družiny projekt, který
podpořil celosvětový týden pro misie.Děti spolu s vychovatelkami shlédly dokumentární film a
autentické fotky o tom, jak žijí děti v misijním centru v Aregua. Že se nemají všechny děti ve světě tak
dobře jako my, nás inspirovalo k vyrábění jednoduchých dárků, které se pak prodávaly s dalšími
předměty v misijním obchůdku.Společnými silami všech zúčastněných se vybrala částka přes 32.
OOOkč. a ta byla zaslána do Paraguaye. Tento projekt přinesl všem radost, protože pomáhat může
každý.
Podzim ve školní družině probíhal tak jako v minulých letech v tradičních, ale i netradičních
činnostech. Děti pozorovaly barvy měnící se přírody a tuto skutečnost pak převáděly hlavně do
výtvarných a pracovních činností.Tak si například vyzkoušely různé techniky se zapouštěním barvy,
batikování výkresů, zhotovení efektu ručně vyrobeného papíru, práci s enkaustickou žehličkou nebo
tisk s pomocí bramborových tiskátek.Barvy podzimu se nacházely téměř všude-třeba i při oblíbeném
cvičení s barevným padákem. K těm netradičním, ale přesto zajímavým činnostem, patřilo malování a
zdobení neglazurovaných talířů nebo pexesový turnaj, jehož zvláštností byly karty, které si děti
zhotovily samy-tentokrát v podobě evropských vlajek.
30

Podzimní témata se objevila také v zábavných kvízech a tajenkách, které si žáci vytvářeli a vymýšleli
samostatně. Neménně zajímavou činností bylo modelování slunečnic z opravdového marcipánu a
touto sladkou tečkou jsme podzimní období ukončili.
Než nastal vánoční čas ve školní družině, předcházely této chvíli přípravy různého druhu. Všechny
děti a paní vychovatelky si v době adventní četly vánoční povídky a příběhy, poslouchaly koledy.
Někteří se pokusili přenést vánoční pohádky do výtvarného či dramatického zpracování. Nechyběly
ani adventní dílny, ve kterých jsme vyráběli dárky a přání pro rodiče a své blízké. V některých
odděleních děti zdobily perníčky, jiní zase vánoční svícny a pár dětí se vydalo "ježíškovou cestou", na
které je čekalo spousta zábavy a překvapení. Po celou dobu příprav jsme si také povídali o tom, jak je
důležité, abychom se naučili ztišit, vnímat potřeby druhých a že se nemusíme obdarovávat jen dárky.
Někdy stačí jen úsměv a vlídné slovo a svět je hned veselejší. Nakonec zazvonil zvoneček a Vánoce
mohly začít.
V zimních měsících proběhla ve školní družině zábavná olympiáda v netradičních sportovních
disciplínách. Tato akce se uskutečnila v malé tělocvičně základní školy a byla rozdělena na dvě etapy.
Nejdříve soutěžily starší děti a další týden se mezi sebou utkali mladší kluci a holky. Tak jako v
minulých letech nesměl ani letos chybět olympijský oheň a slavnostní ceremoniál, jehož součástí byl
slib sportovců, ve kterém zazněla pravidla pro dané disciplíny. Charakter celého setkání se nesl v
duchu zimních sportů, ale v humorném podání. A tak si děti mohly například vyzkoušet "curling" se
smetáčkem a polystyrenovou koulí, "sobí spřežení" s jízdou na dece, "lyžování" na papírových lyžích,
"bobování" na igelitových pytlích nebo "krasojízdu" na točících židlích ap. Na závěr všechny čekala
sladká odměna a vlastnoručně zhotovené papírové medaile. S tou putovní se sejdeme opět za rok.
V lednu se uskutečnil ve školní družině po roční odmlce teprve 2. ročník oblíbené společenské hry
Dobble. Tato hra je určena pro děti od šesti let a nabízí skvělou zábavu zaměřenou na rychlost,
postřeh, reflexy. Skládá se z 55 karet, s 8 symboly na každé z nich a jen 2 karty mají společný znak.
Současně může hrát až 6 hráčů v 5 různých obměnách. V naší školní družině proběhla nejdříve třídní
kola a nejúspěšnější hráči pak postoupili do celodružinového utkání. Tato hra je pro svou
jednoduchost u dětí velmi oblíbená a přináší nám zábavu a radost během celého pobytu ve školní
družině.
Na přelomu zimy a jara se ve školní družině uskutečnila pohádková akce, kterou si pro nás připravily
pod vedením svých vychovatelek děti z mladšího a středního oddělení. Zahrály nám všem pohádkový
příběh O dvanácti měsíčkách.
Tomuto setkání předcházely přípravy různého charakteru. Kromě toho, že se děti musely naučit text
a písně, které danou pohádku doprovázely, bylo ještě třeba vyrobit kulisy a jednoduché kostýmy. Pak
už mohlo vše začít. Nakonec proběhl i zábavný test, který prověřil, jak byly děti pozorné a
soustředěné. Všichni jsme si odnesli zážitky jako z opravdového divadla.
V měsíci dubnu se zúčastnila školní družina zábavné sportovní soutěže "Hry bez hranic", kterou
každoročně pořádá Centrum volného času v Kravařích. Za krásného počasí se vydala vlakem skupina
12 dětí pod vedením vychovatelky Petry Ballarinové na určené místo. Pro všechna družstva bylo
připraveno několik netradičních úkolů. A tak jsme například hledali karetní pohádkové dvojice,
plyšové hračky mířily do klobouků pohádkových králíků, stavěl se hrad z kostek nebo se házely malé
kuličky do otvorů žebříku. Některé činnosti se plnily se zavázanýma očima a nechyběla ani oblíbená
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jízda na dece. Společné plnění scrabblu celou akci ukončilo. Pro nás tyto hry byly velmi úspěšné,
protože v závěrečném finále jsme obsadili krásné 2. místo.
Koncem května proběhl ve školní družině již 4. ročník celodružinové soutěže "O nejrychlejšího
lanáčka". Celá akce se uskutečnila v lanovém centru školy dle stanovených pravidel. Na základě
dobrovolnosti prošly děti dvakrát lanovou dráhu a s rychlejším časem se nominovaly do celkové
klasifikace. Vyhodnocení mělo dvě kategorie-mladší a starší žáci a zvlášť jsme odměnili kluky a holky.
Pro nejrychlejší lezce byly připraveny "opravdové medaile" a letos poprvé jsme absolutního vítěze
odměnili putovním pohárem, který se do školní družiny vrátí příští rok. Lanové centrum je oblíbeným
místem všech dětí, a tak se těšíme na další podobná setkání.
V červnu se uskutečnila sportovní olympiáda družin, která proběhla na školním hřišti Základní školy v
Chuchelné. Naše smíšené desetičlenné družstvo se vypravilo vlakem do nedaleké Chuchelné za velmi
slunečného a teplého počasí. Na školním hřišti se postupně se svými vlajkonoši představila všechna
družstva a poté se pod olympijskou vlajkou začalo soutěžit. Děti si vyzkoušely hod granátem do
vymezeného prostoru, plížení pod nízkou překážkou, běh na 5O m, skok do dálky a nechyběla ani
štafeta. Tentokrát jsme nevyhráli, ale o to víc jsme si užili krásné a radostné odpoledne.
Tak jako v minulých letech i letos patřil závěr školního roku ve školní družině dětské zábavné show
"Sympaťák-sympaťačka školní družiny".
Nejdříve proběhla třídní kola a teprve pak následovalo celodružinové finále, které se uskutečnilo v
tělocvičně základní školy. Letošní ročník měl největší zastoupení v tanečních vystoupeních, ale
nechyběly ani verše, písně nebo hra na hudební nástroje. Soutěžící nás překvapili mj. skvělou
přípravou, výběrem hudby i úborů, někteří dokonce předvedli vlastní pohybovou choreografii.
O tom, kdo získá největší počet bodů rozhodovala 1O-členná dětská porota a vychovatelky z
jednotlivých tříd. Poděkování a obdiv patří všem, kteří se přihlásili a svým vystoupením a talentem
přispěli k nádherné atmosféře celého odpoledne.

Zpracovala Marcela Halfarová, vedoucí vychovatelka školní družiny
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Příloha č. 2

Mateřská škola
Údaje o zaměstnancích
V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho dvě na zkrácený úvazek, jedna školní
asistentka a od října přibyla asistentka pedagoga, která se starala o dítě s diabetes.
O úklid a výdej stravy se staralo 6 správních zaměstnanců.
1. třída Medvídci
Eliška Hříbková
2. třída Koťátka
Eva Paverová
Ingrid Nováková
3. třída Štěňátka
Jana Herudková
Lucie Baránková
4. třída Kuřátka
Bc. et Bc. Nikola Návratová
Lucie Bršlicová
5. třída Žabičky
Věra Návratová
Bc. Lucie Vehovská
6. třída Berušky
Jarmila Mlýnková
Bc. Zuzana Klöslová
7. třída Sovičky
Iveta Komárková
Bc. Šárka Opoloná
Ve funkci vedoucí učitelky mateřské školy pracovala Věra Návratová. Většina učitelek se účastnila
vzdělávacích akcí pořádaných Krajským vzdělávacím centrem a MAS Hlučínsko. Paní učitelka Věra
Návratová připravila vzdělávací aktivitu na téma „Pohybové činnosti a hry v MŠ – cvičení
s netradičním náčiním a využití psychomotorických her při rozvoji dítěte“, které se uskutečnilo
v rámci realizace projektu MAS v naší MŠ.

Výchovně vzdělávací program
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Ty se mnou, já
s tebou, my všichni společně“. Obsah vzdělávání je uspořádán do 5 integrovaných bloků, z kterých
vychází učitelky při tvorbě třídních vzdělávacích programů (TVP).
TVP jsou otevřené dokumenty, které respektují věk a možnosti dětí. Přizpůsobují se dané situaci ve
třídě a jsou průběžně doplňovány a upravovány.
Trvalejší hodnotu má to, co dítě samo prožije, využíváme proto metody projektování, prožitkového
učení, experimentování, tvořivých her a činností. Snažíme se pro děti připravovat různé netradiční
dny a aktivity, které díky tomu, že jsme vesnická MŠ, můžeme uskutečňovat venku.

V souladu s analýzou loňského školního roku jsme se i v letošním roce zaměřili na tyto oblasti:
1. Polytechnické činnosti aneb dělám, vymýšlím, objevuji – i když jsme se této oblasti více
věnovali v minulých létech, stále je co zlepšovat. Ve všech třídách byly vylepšeny tvořivé
koutky a dílničky, které jsme u nejstarších dětí vybavili opravdickým nářadím (kladívka,
hřebíky, šroubky apod.). Děti měly možnost si vše „osahat“, vyzkoušet, seznámit se s dalšími
netradičními materiály a technikami. Formou pokusů a experimentů si rozvíjely svoji
manuální zručnost, tvořivé myšlení a pracovní dovednosti. Mladší děti rozvíjely svou zručnost
hrou s pískem, přírodninami, vodou a stavebnicemi.
Také letos v naší MŠ proběhl workshop „Rozvoj smyslového vnímání a kreativity u dětí
předškolního věku – Polytechnická dílna II, pod vedením lektorek z MŠ Čeladenská Beruška,
kterého se zúčastnily téměř všechny naše paní učitelky. Tato akce byla opět velmi přínosná
a obohatila všechny o spoustu nápadů, které jsme s dětmi během roku vyzkoušeli.
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2. Logopedická prevence – je aktuální již od útlého věku dítěte. Stále častěji u dětí vidíme různé
vady řeči, nebo opožděný vývoj řeči a správná výslovnost je u dětí velký problém. V MŠ
probíhá logopedická prevence v rámci tříd hravou formou denně rozvíjením zrakového a
sluchového vnímání, jemné i hrubé motoriky a jazykové výchovy. Náplní těchto „logo“ chvilek
jsou různá dechová cvičení (děti foukají brčkem do vody, vaty, útržků papíru, využívají
foukačky apod.), fonetická cvičení (hádanky, doplňování slabik, rytmizace apod.), či
artikulační cvičení (motorika mluvidel, napodobování zvuků apod.) Ke komplexní logopedické
prevenci patří také uvolňovací cviky a grafomotorika. V letošním roce jsme u předškolních
dětí vytvořili dva logopedické koutky se zrcadly a pomůckami, které jsme si z velké části sami
zhotovili. Na informativních schůzkách v rámci tříd jsme o této problematice informovali také
rodiče a nabídli jim naše zkušenosti a poznatky, či kontakty na klinické logopedy, se kterými
spolupracujeme. Většina rodičů tyto informace uvítala a začala se o správnou výslovnost
svých dětí více zajímat.
V plánu jsme měli besedu s odborníkem, která nebyla uskutečněna – z časových důvodů
PhDr. Jana Svobody (zajistíme na podzim)
Podle plánu dvě paní učitelky absolvovaly kurz „Primární logopedická prevence ve školství“.
V letošním školním roce MŠ navštěvovalo 164 dětí (z toho 22 dětí v MŠ Borová), do ZŠ odešlo 44 dětí
a 10 dětí má odloženou školní docházku. Ve všech třídách jsou děti rozděleny podle věku, pouze v MŠ
Borová je třída smíšená. Tři děti byly na doporučení SPC v Opavě vedeny jako děti se speciálně
vzdělávacími potřebami.
Od letošního školního roku začalo platit povinné předškolní vzdělávání. Jeví se nám to jako zbytečné,
protože jediné problémy jsou s přidanou administrativou – podepisováním omluvenek.

Projekty
V tomto školním roce jsme se jako školka zapojili do dvou projektů – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“ a „Celé česko čte dětem“.
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – tento celoroční projekt vyhlásila Česká obec sokolská
a jeho záměrem bylo nabídnout další podněty spojené se zdravým pohybem. I když jsme projekt
začali realizovat až od ledna, podařilo se nám většinu úkolů zvládnout. Motivací pro děti byla zvířátka,
která je jednotlivými pohybovými dovednostmi provázela. Protože dětí mají pohyb rády, plnily úkoly
s nadšením. K plnění úkolů jsme kromě tříd využívali školní zahradu, hřiště či tělocvičnu ZŠ. Projekt se
ve většině tříd osvědčil, aktivity z něj se nám podařilo zakomponovat do TVP. V projektu chceme
pokračovat i v příštím roce (nezúčastní se pouze MŠ Borová, pro kterou je plnění úkolů ve smíšené
třídě složité)
Celé Česko čte dětem – do tohoto projektu se zapojily dvě předškolní třídy. Záměrem bylo vzbudit u
dětí zájem o knihy, učit je lásce k jazyku, podporovat jejich zájmy a zlepšit jejich soustředění. Cílem
bylo každý měsíc pozvat ke čtení někoho z významných osobností obce, či z řad rodičů a prarodičů.
Pozvání přijali a dětem předčítali: starosta obce, paní knihovnice, ředitel ZŠ, učitelky ZŠ, pan farář a
někteří rodiče, či prarodiče, kteří nejen dětem předčítali, ale také si s dětmi o knížkách povídali. Děti
se tak dozvěděli, jaké knihy se četly kdysi a které pohádkové hrdiny měli rádi třeba jejich rodiče.
Ostatní třídy se do projektu zapojily částečně – například týdenním čtením s rodiči, či vytvořením
čtenářských koutků. Do vybavení těchto koutků jsme zapojili také rodiče, kteří mohli donést knížky,
které již doma nepotřebují.
V projektu budeme pokračovat i nadále, byl velmi přínosný a zajímavý.

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
Kroužky pro děti - probíhají v odpoledních hodinách a nabízejí dětem činnosti, které není možno
zařadit v dopoledním programu.
Flétnička
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v Bolaticích vedla p. uč. Věra Návratová, zapsáno bylo 24 dětí, z toho 11 dětí z 1. a 2. třídy ZŠ.
Na konci školního roku si děti pro své rodiče připravily koncert.
v MŠ Borová vedla p. uč. Šárka Opoloná, zapsáno bylo 6 dětí, které se rodičům předvedly na
závěrečném koncertě.

Školáček
 v MŠ Borová probíhal pod vedením p. uč. Ivety Komárkové a navštěvovalo jej všech 7
předškoláků.
Gymnastika
 tento kroužek probíhá v naší MŠ úspěšně již několik let, vede jej zkušená trenérka SK
Gymnastika Špičková v Opavě. Pro rodiče dětí je na konci kurzu připravena ukázka.
Malý jogínek
 společná aktivita rodičů a dětí. Tento kurz, který měl 6 lekcí, vedla PaedDr. Ludmila Bočková.
Malý předškolák
 byl určen rodičům a jejich dětem. Probíhal v žabičkové a beruškové třídě a 4 lekcí se
zúčastnilo se svými dětmi téměř 20 rodičů.

Akce pro děti v rámci dopoledního programu
Divadelní představení
 pravidelně k nám se svými pohádkami jezdí divadlo Smíšek a divadlo Šikulka,
 své kouzelnické představení nám předvedl Aleš Krejčí,
 se svým muzikálem Hurá do školy se nám v kulturním domě představilo divadlo Slunečnice,
 přijelo k nám divadlo Letadlo s představením Průzkumníci v Africe,
 Loutkové divadlo v Ostravě navštívily děti z 4., 5., 6. a 7. třídy, na alternativní scéně viděly
pohádku „Jak šlo vejce na vandr“,
 s naučným, ale velmi zajímavým programem Staré pověsti české se nám v kulturním domě
představili Eva hrušková a Jan Přeučil.
Mikulášská nadílka
 proběhla ve spolupráci s panem Pavlem Kochem a slečnami Terezou Novákovou a Kristýnou
Maňáskovou.
Vánoce v MŠ
 společné koledování tentokrát proběhlo v jídelně ZŠ u živého stromečku, kde se k nám se
svými koledami přidal dětský soubor Buriánky pod vedením p. uč. Mgr. Alžběty Stromské.
Návštěva betléma
 návštěvu kostela s prohlídkou betléma si nenechaly ujít všechny třídy.
Den dětí
 tento svátek jsme s dětmi oslavili návštěvou kina, zábavným soutěžním dopolednem v rámci
tříd a žáci ZŠ si pro nás do kulturního domu připravili adaptaci známých pohádek Mrazík a
Červená Karkulka.
Výlety dětí
 Jo-Jo park navštívily děti z 1., 2., 3., 5., 6. a 7. třídy,
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na zámku v Kravařích proběhlo dopoledne plné her, soutěží a vědomostí spojené s hledáním
pokladu – tentokrát na téma pravěk. Této zdařilé akce se zúčastnily děti z 3., 4., 5., 6. a 7.
třídy,
výlet do Bělé spojený s prohlídkou stájí absolvovaly děti z 1., 2., 4. a 7. třídy.

Návštěva 1. třídy ZŠ a ŠD
 jak to chodí v opravdické škole si vyzkoušely děti z předškolních tříd.
Koncert dechové hudby
 velmi pěkného koncertu v Dolním Benešově se zúčastnily děti z 5., 6. a 7. třídy.

Sportovní dopoledne v tělocvičně
 děti ze 4., 5. a 6. třídy se v rámci ZOH utkaly v netradičních disciplínách v tělocvičně ZŠ.
Dopravní hřiště v Malých Hošticích
 své dovednosti si mohly vyzkoušet děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy.
Planetárium
 děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy si prohlédly vystavené expozice v ostravském planetáriu a viděly
naučný pořad Život stromů.
Plavecký výcvik
 v letošním roce opět probíhal v Aquaparku v Kravařích.
Lyžařský výcvik na Vaňkově kopci
 tohoto týdenního kurzu se zúčastnilo 38 dětí, z toho 7 z 1. třídy ZŠ.
Návštěva Školního statku v Opavě
 konala se tam velmi zajímavá akce Den mláďat, které se zúčastnily děti z 5. a 6. třídy.

Besedy a přednášky pro děti a zákonné zástupce dětí
Návštěva knihovny
 nejstarší děti a děti z Borové absolvovaly přednášku v místní knihovně.
Beseda s paní Š. Blokeschovou
 opět nás navštívila se svými psy a přednáškou na téma Pes přítel člověka, kterou starším
dětem obohatila o téma myslivost.
Beseda a přednáška na téma „Zubní prevence“
 s tímto tématem a praktickou ukázkou k nám přišla zubní preventistka paní Kateřina
Loskotová.
Beseda s příslušníkem Dopravní policie v Kravařích
 nejen besedy na téma Bezpečnost silničního provozu, ale také praktické ukázky se zúčastnily
předškolní děti.

Akce pro děti a zákonné zástupce v rámci tříd
Výroba skřítků podzimníčků
 do této tradiční akce se zapojují téměř všechny třídy, svá díla mohli rodiče se svými dětmi
vystavit ve vestibulech MŠ.
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Předvánoční posezení
 na všech třídách se konaly tvůrčí dílničky spojené s vyráběním a posezením u vánočního
stromečku.
Oslavy dne matek
 tento svátek oslavily děti se svými maminkami a babičkami ve všech třídách.
Koncert flétniček
 konal se pro rodiče dětí, které navštěvovaly kroužek.
Slavnostní rozloučení se školáky
 proběhlo v předškolních třídách, kde byly děti pasovány na „školáky“,
 v MŠ Borová bylo spojeno se zahradní slavností.
Rozloučení se školním rokem
 proběhlo na školní zahradě a zavedlo nás do světa pohádek. Odpoledne plného zábavy, her,
plnění úkolů, či opékání párků se zúčastnilo se svými rodiči téměř 100 dětí. Tato akce
proběhla ve spolupráci s rodiči.

Akce pro veřejnost
Malování na chodník
 oblíbená akce se letos z důvodu špatného počasí nekonala.
Cesta do cirkusu
 tato akce proběhla v červnu a zúčastnilo se jí téměř 200 dětí z Bolatic a okolí.
Drakiáda
 i když nám počasí moc nepřálo a vítr foukal jen málo, své papírové draky pouštělo téměř 90
dětí.
Broučkiáda
 ve spolupráci s osadním výborem si akci pro všechny nejen borovské děti připravily paní
učitelky z Borové.
Maškarní ples
 proběhl v Bolaticích i Borové a tradičně měl velký úspěch.
Vítání občánků
 na této akci se svým programem vystoupily děti z 5. třídy.
Vystoupení pro seniory
 kulturní program obohatily děti z beruškové třídy.

Spolupráce se zákonnými zástupci
Snažíme se zákonné zástupce dětí nejen informovat o tom, co se v MŠ děje, co děláme, co
připravujeme, ale také je do dění MŠ vtahovat. Jsme rádi, když přijdou s nějakým zajímavým
nápadem, návrhem ať už na akci v rámci třídy, či celé MŠ.
I když veškeré informace týkající se MŠ jsou na nástěnkách, či webových stránkách, velmi důležitý je
každodenní kontakt s rodiči ať už při příchodu dětí do MŠ, nebo při vyzvedávání. Tady je prostor pro
individuální pohovory, či řešení problémů.
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Osvědčily se nám třídní schůzky v jednotlivých třídách na začátku školního roku, na kterých jsou
rodiče informováni o chodu a specifikách dané třídy a seznámeni s třídním vzdělávacím programem.
U předškolních tříd bývá ještě další schůzka před zápisem do 1. třídy, která je spojená s ukázkou
práce s dětmi.
Myslíme si, že i v tomto školním roce byla spolupráce velmi dobrá, rodiče nám pomáhali nejen s
přípravou oblečení a pomůcek na různé netradiční dny, zapojili se do akce „Celé Česko čte dětem“,
ale také přišli s nápady na další aktivity. Velmi také oceňujeme jejich aktivní zapojení do akcí
konaných pro obec – Cesta do cirkusu, Vystoupení pro seniory, Vítání občánků apod.

Spolupráce se ZŠ
Vzhledem k tomu, že jsme jeden právní subjekt a jsme v jednom areálu, je naše spolupráce velmi
úzká a intenzivní. Využíváme tělocvičnu, půjčujeme si různé didaktické pomůcky, do akcí MŠ se
snažíme zapojit také žáky ZŠ. Osvědčilo se nám, že jsou paní učitelky z předškolních tříd přítomny u
zápisu dětí do 1. třídy ZŠ. I když děti prostředí ZŠ znají (před zápisem se jdeme do školy podívat),
v přítomnosti „svých“ učitelek se cítí jistější.
Také letos proběhl pod vedením paní učitelky Mgr. Gabriely Elblové „Adaptační kurz“, kterého se
zúčastnilo 43 budoucích školáků z Bolatic i Borové.

Spolupráce se zřizovatelem
Kromě běžného zajišťování provozu MŠ se obec Bolatice podílela na organizování a sponzorování
některých akcí pro děti, které pořádala MŠ (Maškarní ples, Malování na chodník, Cesta do Cirkusu,
Rozloučení se školním rokem apod.) Zřizovatel finančně podporuje činnost kroužků, které vedou paní
učitelky po své pracovní době.

Spolupráce s Dětskou organizací Kondor
Probíhá zejména při organizování akcí pro děti nejen v MŠ, ale i v obci.

Spolupráce s SDH v Bolaticích
Spolupracujeme zejména při pořádání akcí pro děti, kdy je zapotřebí požární hlídka. V letošním roce
se nám z časových důvodů nepodařilo zorganizovat cvičný požární poplach, ani návštěvu hasičárny
spojenou s prohlídkou a ukázkou hasicí techniky.

Spolupráce s Buriánkami
Nově jsme na podnět Mgr. Alžběty Stromské (maminka našeho dítěte) rozvinuli spolupráci s tímto
dětským spolkem. Využili jsme je hned v zimě, kdy s námi koledovali u vánočního stromečku. Budeme
se snažit tuto spolupráci dále oboustranně rozvíjet.

Závěrečné vyjádření
Letošní školní rok můžeme hodnotit kladně. Zapojili jsme se do dvou projektů, které se nám osvědčily
a budeme v nich pokračovat. Akce a aktivity, které se nám ať už vzhledem k počasí, či nedostatku
času nepodařilo uskutečnit, plánujeme na příští rok. Ještě před prázdninami začala výstavba nové
budovy MŠ na Borové a během prázdnin proběhla v obou budovách v Bolaticích obměna
podlahových krytin na chodbách.

Schváleno na pedagogické radě 28. 8. 2018
Zpracovala Věra Návratová, vedoucí učitelka MŠ
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