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Část I. 
Základní údaje o škole 

Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, je venkovská málotřídní škola, ve které se 
vzdělávají žáci 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Ve školním roce 2014/2015 plnilo 

povinnou školní docházku v naší škole 50 dětí. 
 
Název školy : 

Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, 
 příspěvková organizace 

 
Adresa školy: 

 
Hájová 98, 747 62 Mokré Lazce  

 
IČ školy: 

 
47813164 

 
Telefonní kontakt: 

 
553 679 120 

 
Mailová adresa: 

 
info@zsmokrelazce.info 

 
Webové stránky školy: 

 
www.zsmokrelazce.info 

 
Zřizovatel školy: 

 
Obec Mokré Lazce 

 
Adresa: 

 
747 62 Mokré Lazce,  
Pavla Křížkovského 158 

 
IČ: 

 
00300462 

 
Ředitel školy: 

 
Mgr. Jaromíra Bubová 

Zástupce ředitele, trvale zastupující 
ředitele v plném rozsahu jeho řídící  
činnosti: 

                               
                                 ----- 

 
Zástupce ředitele školy: 

 
Bc. Zuzana Kupcová 

 
Výchovný poradce: 

                       
                                ------ 

 
Školní speciální pedagog: 

 
                                ------ 

 
Vedoucí vychovatelka školní družiny: 

 
Blanka Wysogladová 

 
Složení školské rady: 

Ing. Petr Kudela – zástupce zřizovatele 
Aleš Tengler/ Martin Bortel – zást. rodičů 
Bc. Zuzana Kupcová – zástupce pedagogů 

 
Charakteristika školy: 

Základní škola malotřídní 1. – 5. roč. 
Součást školy – 2 oddělení ŠD 

 
Součásti školy: 

Školní družina – kapacita 50 žáků  
IZO: 120 004 178 
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Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 
 
Základní vzdělávání  1. - 4. roč. 
                                      
 
                                     5.roč. 

Školní vzdělávací program Kapkou ke kapce 
k moři poznání 
Zš-ml 56/2011 
ZŠ Mokré Lazce-ŠVP pro ZŠ Zš-ml 65/2007 

 
 

Ve školním roce 2014/2015 jsme  v 1. – 4. roč. vyučovali podle Školního vzdělávacího 
programu Kapkou ke kapce k moři poznání, jeden žák 3. roč.  a jeden žák 4.roč. byli 
vyučováni podle ŠVP Kapkou ke kapce k moři poznání – IVP. V 5. roč. byli žáci vyučováni 
podle ZŠ Mokré Lazce-ŠVP pro ZŠ a jeden žák byl vyučován podle IVP. 
  I přes změny v personálním obsazení – nástup nové ředitelky - bylo naší snahou 
naplňovat cíle stanovené ve vzdělávacím programu, propojovat mnohé aktivity školy a místních 
organizací a vzájemně se obohacovat. Jako prioritu jsme vnímali zavedení takových evaluačních 
nástrojů, které by nám ukázaly kvalitu výuky na naší škole. Základním cílem pro celý školní rok 
bylo zkvalitnění výuky a zlepšení organizace výuky školním zvoněním. Úroveň vyučování jsme 
se snažili zvyšovat individuálním nasazením jednotlivých pedagogických pracovníků, vzájemnou 
spoluprací i následnou kontrolou vedením školy. V rámci výuky jsme využívali různé formy 
práce, zvláště pak skupinovou práci, projektové vyučování a inovativní metody vyučování na ZŠ – 
SFUMATO, matematika s prvky prof. Hejného.  
 
 
Při vzdělávání v základní škole jsme kladli důraz:  

• na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací  
• na vedení žáků k autoevaluaci  
• na prožívání úspěchů žáky  
• na maximální individuální práci s dětmi  
• na vedení žáků k samostatnému řešení úkolů a problémů 
• na zvyšování účasti žáků v soutěžích, přípravě akcí pro veřejnost, organizaci soutěží a 

vystoupení  
• zvyšování čtenářské gramotnosti 
• zlepšení hygienických návyků při psaní, písma a úpravy v sešitech  
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Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Zaměstnanci školy Počet 

fyzických 
osob 

Z toho 
kvalifikovaní 

Přepočtený 
evidenční 

počet 
 

Pedagogičtí zaměstnanci 6 5 4,552 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 

2 2 1,25 

I.a Pedagogičtí pracovníci 
 
Jméno, příjmení Funkce Pracovní 

úvazek 
Počet 
vyuč.hodin 

Třídnictví 

Mgr.Jaromíra 
Bubová 

Ředitelka 1,0 13 1. ročník 

Věra Schwarzová Učitelka 1,0 22 4. a 5. ročník 
Bc.Zuzana Kupcová Učitelka 1,0 22 2 .a 3. ročník 
Bc. Ludmila Galová Asistentka pedagoga          0,8 17  
Blanka Wysogladová Vychovatelka /učitelka 0,71/0,41 20/9 Ved.škol.družiny 
Mgr. Natálie Hrubá Vychovatelka/učitelka 0,41/0,36 11,5/8  

 
 

Vzhledem k novele Zákona o pedagogických pracovnících, platné od 1. 1. 2015, jsme mohli 
zaměstnat nekvalifikované pedagogy jen na dobu nezbytně nutnou. S p. vychovatelkou B. 

Wysogladovou, která vyučovala žáky v Hv, Vv a Pč, byl rozvázán pracovní poměr a na její 
místo byla přijata k 1. 4. 2015 kvalifikovaná učitelka Mgr. Věra Plurová. 

 

I.b.Ostatní zaměstnanci 
 
Jméno, příjmení Funkce Pracovní úvazek 
Dana Vyhnánková Domovnice, uklízečka 1 
Drahomíra Hájková Uklízečka 0,25 
 

Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
a) Základní škola 

Kapacita 
školy 

Počet 1. tříd 
k 1. 9. 2014 

Počet 
zapsaných 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 

Počet 
přijatých 

Počet  
1. tříd 
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žáků školy žáků k 1. 9. 2015 
 

75 
 
1 

 
16 

 
0 

 
14 

 
1 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 8 8 0 0 
2. 11 9 2 0 
3. 14 12 2 0 
4. 8 3 5 0 
5. 9 5 4 0 

Celkem za 1 st. 50 37 13 0 
 

b) Rozmístění žáků do 6. ročníků  
 
 

Druh školy 

 
Konečný stav rozmístění 

žáků 
Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba 1 

Mendlovo gymnázium Opava  1 
ZŠ Otická, rozšířená výuka matematiky 1 
Základní škola H. Píky Štítina 6 

 
 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 
2. 0 0 
3. 0 0 

 
 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 
0 0 0 

 
Během školního roku si třídní učitelé ve spolupráci se zákonnými zástupci vyžádali posouzení 
PPP u několika žáků, u kterých se projevovaly znaky specifických poruch učení či chování. Třem 
z vyšetřených žáků byl přiznán normativ k individuální integraci, jednomu žáku byl doporučen 
přestup na Základní školu při zdravotnickém zařízení v Opavě a na základě posudku z PPP 
poskytovala třídní učitelka jednomu žáku 1x týdně reedukační péči. K těmto žákům se i ve 
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vyučování přistupovalo s co největším individuálním přístupem. Vyučující zařazovali ve výuce 
takové metody a formy práce, aby se vyhovělo individuálním a osobnostním potřebám dětí nejen 
se vzdělávacími potřebami, ale i dětem nadaným. 
 
  
 

Část VI. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 
žáků pedagogů 

Přednášky 0 0 0 
Dotazníkové šetření Kalibro 1 50 3 
Pobytové semináře pedagogů 0 0 0 
Adaptační pobyty žáků 1 48 5 
Akce v rámci volného času – letní tábor 1 30(9našich) 1 
Práce s třídami 3 150 5 
Dopravní výchova 1 17 2 
 
Charitativní aktivity školy – sbírky: 
 
Fond Sidus (dět. Nemocnice Motol Olomouc) 

 Bona Helpo –pomoc handicapovaným Frýdek- Místek 
 Chrpa – hipoterapie 
 
Funkcí primárního preventisty na škole je pověřena p. uč. Věra Schwarzová. Škola má 
vypracován Plán primární prevence. Pro posílení sociálních vazeb mezi žáky školy každoročně 
pořádáme zářijový adaptační pobyt v přírodě. Se všemi dětmi se snažíme pracovat na 
principech vzájemné spolupráce, pomoci a porozumění. Starší žáci si ověřují pravidla 
spoluzodpovědnosti a tolerance, pravidla soužití ve skupině. Učí se si vzájemně pomáhat. 
V 1. roč. zařazujeme celoročně každé pondělí ranní kruh. V rámci těchto sezení se s žáky 
společně dělíme o víkendové zážitky, probíráme témata, která jsou v daném období aktuální nebo 
děti trápí.  
Všechny aktivity školy směřují k činnostem, které mají dětem ukázat možnosti trávení volného 
času, být prospěšný svému okolí. Také letos jsme sledovali zapojení žáků do mimoškolních 
aktivit, které se podařilo velkou měrou. 
Podzimní a jarní odpolední sběry starého papíru jsou již tradicí, žáci během celého průběhu 
školního roku sbírali plastová víčka, elektrobaterie, hliník, kůru citrusových plodů. Nejlepší 
sběrače každoročně odměňujeme na závěr školního roku diplomy a drobnými odměnami. Ti 
nejlepší obdrží také knižní dárky. 
Žáci se výtvarně spolupodíleli při celoroční výzdobě prostor školy a prostor na Obecním 
úřadě v Mokrých Lazcích, mnohé práce byly zaslány do výtvarných soutěží. Pod vedením 
svých vyučujících připravili dvakrát pro naše seniory a širší veřejnost vystoupení v Obecním 
domě v Mokrých Lazcích, spolupodíleli se také krátkým programem k 70. výročí osvobození 
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obce.  Společně se svými rodiči a zaměstnanci školy pomáhali při rekonstrukci školní 
zahrady. 
V oddíle o aktivitách a prezentaci školy jsou uvedeny i další činnosti, které děti v průběhu roku 
absolvují.  
 
Další Hodnocení programu proti šikanování a projevům agrese podle záměrů a zásad, 
která jsou uvedeny v příloze MPP.  
 V 1. až 3. ročníku se žáci učili dodržovat pravidla podle školního řádu a smluvených 
pravidel, nenapadat spolužáky slovně a fyzicky, učili se omluvě a přiznání chyby. Všechna 
tato porušení zásad dobrého soužití byla s žáky ihned řešena a hledaly se cesty nápravy. 
Konflikty se pedagogové snažili objektivně vyhodnotit a seznámit s nimi v případě nutnosti 
rodiče. 
Ve 4. a 5. ročníku vážnějších přestupků proti školnímu řádu oproti předešlému školnímu roku 
značně ubylo. Celkově se ale u velkého počtu chlapců ve 4. ročníku projevuje nižší schopnost 
soustředění na práci a malá míra spoluzodpovědnosti.     
Častější projevy menší tolerance a schopnosti klidného soužití v kolektivu třídy se objevují 
zvláště u dvou žáků  4. roč. První z nich i drobné rozepře nedokáže řešit klidně, vypjaté 
momenty sám rád vyhledává nebo k nim vybízí ostatní. Druhý žák, který chce být neustále 
středem pozornosti svých spolužáků i vyučujících ve vyučování i mimo ně, klade na učitele 
velkou míru trpělivosti a schopnosti situace vyřešit, aby jeho chování stále nerušilo ostatní 
žáky v práci a dostali všichni prostor své schopnosti projevit.  
Ve školním roce jsme nezaznamenali na škole zneužití návykových látek, šikanu ani jiné 
patologické jevy. 
 
 
Hodnocení dopravní výchovy 2014/2015 
 
  Ve 2. pololetí školního roku 2014/2015 proběhl ve 4. a 5. ročníku kurz dopravní výchovy.  
Teoretickou část se učili žáci v období od dubna do května v rámci pracovních činností a 
předmětu Člověk a jeho čas. Seznamovali a osvojovali si důležitá pravidla silničního provozu, 
která jsou pro bezpečnost nejmladších cyklistů na cestách nezbytná. Pro naše žáky je 
zvládnutí těchto pravidel ještě důležitější proto, že většina z nich bude kolo používat jako 
dopravní prostředek od 6. ročníku při dojíždění na ZŠ ve Štítině. Závěr kurzu vyvrcholil 
závěrečnými testy z pravidel silničního provozu pro nejmladší cyklisty u nás ve škole a ještě 
jednou přímo na dopravním hřišti v Malých Hošticích 9. 6. 2015.  Vyhodnocení úspěšnosti 
zde provádí přímo instruktor Dopravní policie ČR nejdříve v teoretických testech a pak přímo 
prakticky na hřišti.  Zde o poznání lépe dopadli žáci 5. ročníku před 4. ročníkem, protože si 
tento test i celý průběh kurzu mohli již podruhé zopakovat. Pravidla úspěšnosti v testech jsou 
velmi přísná. I když z osmi žáků 4. ročníku průkaz cyklisty splnilo pouze pět žáků, v rámci 
hodnocení zúčastněných škol opavského okresu jsme obstáli velmi vysoko. Žáci 4. ročníku si 
mohou své znalosti v příštím školním roce znovu zopakovat a mají tak možnost své dosavadní 
nedostatky a neznalosti napravit.   Rodiče méně úspěšných žáků tohoto kurzu budou 
preventivně pro bezpečnost svých dětí při používání kola o výsledcích testů informováni.  
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Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 
Studium pro ředitele škol 1 
Metodická poradna 1 
Moderní škola potřebuje moderní PR 1 
EVVO 1 
Sociální prevence 1 
Základní vzdělávání - JČ 1 
Matematika – Fraus - metodika 1 

 

Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
V tomto oddíle výroční zprávy jsou použity informace o akcích, publikovaných 
na www.stránkách školy, jejichž podoba v tomto roce prošla výraznou změnou. Na webových 
stránkách je možné od března zhlédnout fotky a videa z konaných akcí a zjistit mnoho 
důležitých aktualit a informací o dění ve škole. 

 

Mimoškolní činnost 

Název Počet dětí Vedoucí kroužku 

Školní družina 37 Blanka Wysogladová 
Mgr. Natálie Hrubá 

Kroužek informatiky 7 Bc. Zuzana Kupcová 

Kroužek atletiky 19 Mgr. Natálie Hrubá 

Jóga 10 Luďka Červenková 

Náboženství 8 Řádová Sestra Dominika 

 Taneční kroužek 12 Hana Rádková 

ZUŠ 16 Učitelé ZUŠ 

TJ Sokol - fotbal 16 trenéři 

SDH 7 Členové SDH 

Jiné 10  
 

http://www.str%C3%A1nk%C3%A1ch
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ZÁŘÍ 

 
1. 9.   Slavnostní zahájení školního roku 
9. 9.   Úvodní setkání zaměstnanců školy s rodiči, třídní schůzky 
15. - 19. 9.  Pobyt v přírodě – Horský hotel Čarták, Hutisko – Solanec 

Drakiáda – spolupráce se sdružením rodičů Kapka a Mš 
Instalace  

Zahájení soutěží ve sběru tříděného odpadu – monočlánky (baterie), úsporné žárovky, 
malé elek. spotřebiče, hliník, plastová víčka, sběr kůry citrusových plodů 

 

ŘÍJEN 

 
1. 10.   Den seniorů – výroba přáníček pro prarodiče 
6. 10.    Cyklozávod – Mlýn u vodníka Slámy 
7. 10.   Sběr starého papíru – 3940 kg 
20. 10. Začátek dotazníkového šetření žáků a jejich rodičů o škole v certifikovaných 

dotaznících Kalibro 
17. - 19. 10.  Tábornické dny  
26. 10.  Besedy k 28. říjnu – státní svátek  
27. - 29. 10.  Podzimní prázdniny 
30. 10.  Lampionové hemžení - ve spolupráci s MŠ a OS Kapka 
 

LISTOPAD 

18. 11. Pedagogická rada 
18. 11.  Konzultace s rodiči  
26. 11.  Den otevřených dveří – účast rodičů v dopolední výuce, odpoledne před 

adventní dílny. 
30. 11.  1. Adventní setkání v areálu školy 

 

PROSINEC 
5.12. Mikulášská nadílka  - spolupráce s Klubem senior , mikulášská diskotéka  
10. +11.12. Návštěva Slezského muzea Vánoční tradice, exkurze ve výrobně skleněných 

ozdob Slezská tvorba Opava 
Výroba vánočních přání pro seniory v obci ( nad 70 let) 

16.12.  Vystoupení žáků školy s vánočním programem v obecním domě 
16.12.  Předvánoční setkání zaměstnanců školy 

Příprava dárků pro budoucí žáky 1. tříd / ŠD 
22. 12. - 4. 1. Vánoční prázdniny 
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LEDEN 2015 

15. 1.  Divadelní představení Mlynář a vodník 
20. 1.   Pedagogická rada 
20. 1.   Plenární schůze, třídní schůzky 
27. 1.   Zápis žáků do 1. ročníku 
29. 1.   Ukončení vyučování 1.pololetí  
30. 1.   Pololetní prázdniny 
 
 

ÚNOR 
9.- 15.2.  Jarní prázdniny 
16. 2.   Školní kolo recitační soutěže 
20. 2.   Okrskové kolo recitační soutěže 

Zahájení projektu Dopravní výchova 

 

BŘEZEN 
Celoměsíční pondělní návštěvy seniorek v 1. ročníku – Babičky čtou dětem pohádky 
20. 3.  Návštěva místní knihovny – 1. roč. 
  Exkurze Dolní Vítkovice, velikonoční dílny Černá louka Ostrava 
22. 3.   Spuštění nového webu 
23. 3.   Vynášení Mařeny 
27. 3.               Noc s Andersenem  

Oslava Dne učitelů – setkání současných i bývalých zaměstnanců školy 
v restauraci obecního domu 

 

DUBEN 

Matematická  olympiáda, přijímací zkoušky, Kalibro 

8. 4. Zahájení plaveckého výcviku  
2.- 3. 4.  Velikonoční prázdniny 
13. 4.  Výstava seniorů – Z kuchyně našich babiček 
14. 4.  Konzultace s rodiči, ped. porada 
20. 4. 70. Výročí osvobození obce – kladení kytiček k pomníkům padlých, 

vystoupení žáků v sále obecního domu 
23. 4.  Den Země – Lesní pedagogika Valšov –Hranice, Jeskyně Teplice n. Bečvou 
26. 4.  Pálení čarodějnic 
30. 4.  Okresní  kolo běžeckého závodu Štafetový pohár 2015 
  Účast ve výtvarných soutěžích – Mláďata - Školní statek Opava,  
  Jarní lidové zvyky – Přerov  
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  Zdravotní tematika (bacily) - Praha 
  Požární ochrana - Opava 

 

KVĚTEN 

7. 5.  Exkurze - Planetárium Ostrava 
7. 5.  Den matek – Večer pro mou mámu 
12. 5.  Krajské kolo běžeckého závodu Štafetový pohár 2015 
12. 5.  sběr papíru 4 540 kg 
19. 5.  Vystoupení žáků u příležitosti Dne rodiny – obecní dům Mokré Lazce 
25. 5.  výchovný koncert ZUŠ Háj ve Slezsku 
26. 5.  Plenární schůze rodičů, třídní schůzky 

 

ČERVEN 
1. 6.  Oslavy Dne dětí, návštěva členů SDH, ukázka techniky 
4. 6.  focení tříd 
9. 6.  dopravní hřiště 4. a 5. roč 
8.6. Divadelní představení 1. – 3. r. 
15.6. Divadelní představení 4.-5.r. 
16. 6.  schůzky s rodiči budoucích prvňáků 
 Mezinárodní návštěva studentů ROTARY Opava 
17.6. Den pobytu v přírodě – Mlýn u vodníka Slámy 
23. 6.  Olympiáda v ZŠ Štítina 
25.6. Slavnostní ukončení školního roku - vyřazení žáků 5. Roč. 
26. 6.  Ukončení vyučování v 2. pololetí  

Červenec a srpen 
5.7.- 19. 7.  Letní tábor Údolí Černého čápa Žimrovice 

Chválíme za reprezentaci školy 
 
 
Matematická olympiáda Z5 Jan Vilč       

Kateřina Peterková     
Natálie Stodůlková   
postoupili do okresního kola  

 
Pochvaly ředitele školy  
 

za postup do krajského kola Štafetového poháru 2015 
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Adéla Hrubá Alex Blahut 
Miroslava Lhotská Šimon Hájek 
Klára Pastuszková Tadeáš Slivka 
Anežka Zelenková Daniel Sukdol 
Alžběta Kudelová 
 
Helena Galová Jan Jirsa 
Eva Hřivňacká Marek Lorenčík 
Veronika Mošová Ondřej Malohlava 
Kateřina Peterková Kryštof Zimmermann 
 

za reprezentaci školy, výborný prospěch a příspěvky na webové stránky školy 
 
Kateřina Peterková 
Natálie Stodůlková 
Jan Vilč 
 
 
Přijímací řízení 
 
Mendlovo gymnázium Jan Vilč 
Vichterlovo gymnázium Kateřina Peterková 
ZŠ Otická,rozšířená výuka  
matematiky Natálie Stodůlková 
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Práce školní družiny 

Ve školním roce fungovaly na naší škole dvě oddělení ŠD. S žáky v I. odd. -1. a 2. roč.- 
pracovala p. Blanka Wysogladová, starší děti ve II. odd. - 4. a 5. roč. - vedla p. Mgr. Natálie 
Hrubá, žáci 3. roč. byli rozděleni do obou oddělení.  Možnosti práce v obou odděleních nejsou 
rovnocenné, protože zatímco I. odd. má k dispozici herní prostory v přízemí školy a nabídka 
aktivit je o hodně pestřejší, děti II. odd. se i v odpoledním oddychovém čase pohybují opět ve 
školním prostředí – ve třídě I. roč. Jejich činnosti se tedy zaměřují na společenské a  deskové 
hry, kvízy, soutěže. Přes mnohé návrhy ke změnám se vzhledem k režimu menších dětí p. 
vychovatelky zatím dohodly na čtvrtečních společně využívaných prostorách v přízemí. Obě 
oddělení vzájemně spolupracují a pro děti obou oddělení vychovatelky organizovaly podobně 
zaměřený program. K nejoblíbenějším činnostem patří pobyt venku nebo v tělocvičně školy. 
Děti obou oddělení plnily úkoly celoroční hry : ,, Kopcolezci“ . 
Úkoly byly měsíční a skládaly se z estetické, sportovní a umělecké činnosti, byly motivovány 
světem horolezců a prolínaly se všemi činnostmi podle různých ročních období, např. 
- Kresba svého horolezce 
- Turnaj v přetahované lanem 
- Zpíváme písničku s doprovodem 
- Výroba zvířátek z papírových ruliček 
- Nácvik písní a vystoupení na : „ Den obce“ 
- Pomoc při výrobě obrázků na čarodějnice 
- Jarní úklid školní zahrady 
- Výroba pozvánek na : „ Den Matek “ 
- Výroba keramického srdíčka ve spolupráci s p. Mošovou. 
- Sběrová odpoledne 
- Pomoc při oklepávání omítky na zídce 
Během celého roku se děti do úkolů zapojovaly podle svých možností a hlavně jejich zájmu. 
Nejvíce bodů žáci nasbírali plněním měsíčních úkolů a také prostřednictvím skřítka 
Pořádníčka, který měl na starosti kontrolu uložených věcí v šatně. 
Celoroční hru jsme slavnostně ukončili výletem s vítězi I. + II. odd. ŠD na sportovní hřiště v 
Jilešovicích se sladkou tečkou na závěr. 
V době 19.5. - 5.6. 2015 v naší ŠD konala souvislou pedagogickou praxi studentka II. roč. 
SpgŠ v Krnově – Vendula Halfarová. 
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 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

poskytnuté granty  0 0 
sponzoři  0 0 
ostatní  0 0 
 

 

Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

  
V daném školním roce nebyla provedena žádná inspekční ani kontrolní činnost ČŠI či jiných 
kontrolních orgánů. Probíhaly pouze pravidelné kontroly zřizovatele, při kterých nebylo 
shledáno žádné porušení platných předpisů. 
 
 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 

 
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Viz. příloha 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Viz. Příloha 
 

Škola je stejně jako zřizovatel zařazena do aukce dodavatele plynu a elektrické energie. Na 
doporučení zřizovatele byla v lednu provedena změna dodavatele elektrické energie, který se 
v aukci umístil lépe- místo společnosti PRE pražská energetická je nyní dodavatelem Amper 
Market, dodavatelem plynu je stále společnost VEMEX energie. V souvislosti s provedenými 
úpravami a  zateplením budovy v minulém roce, došlo k prokazatelným úsporám ve spotřebě 
plynu a el. energie na snížených zálohách a na vyúčtování přeplatku, který byl vrácen 
zřizovateli. 
 
 
c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 
 

Oprava a údržba  Částka celkem Kč 

Oprava plynových kotlů 6556,- 

Oprava uč. Katedry – stol.práce 1055,- 
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Oprava zídky 2389,- 

Oprava el. vedení školního zvonku 3015,-  

 
 

Finanční prostředky získáváme také z hospodářské činnosti. Ve spolupráci s Klubem rodičů 
Kapka organizujeme sběr papíru, hliníku, kůry citrusových plodů a plastových víček, 
pořádáme akce pro rodiče a širokou veřejnost. 
 
 
Sběr papíru - podzim 3940 kg 3999 Kč 
                      Jaro 4540 kg 5902 Kč 
Kůra citrusových plodů 100,60 kg 1207 Kč 
Hliník 109 kg 5000 Kč 
 

Další úspěch ve sběru hliníku ! 
 
V letošním roce opět vyhlásil MěÚ v Opavě soutěž škol ve sběru hliníku a naše škola 

potřetí zvítězila!!  Soutěže se zúčastnilo 22 škol, které celkem nasbíraly 1949kg, což je při 
menším počtu zapojených škol o 182 kg více než vloni. S množstvím 2,18 kg nasbíraného 
hliníku na žáka a rozdílem 0,34 kg mezi druhým místem, byla radost z vítězství a finanční 
odměny 4000  Kč (+ 1000 Kč za odevzdaný sběr) nezměrná. Doufáme, že nebude platit 
pravidlo 3x a dost a zvítězíme i v příštím roce. 

Jsme si vědomi, že bez pomoci a podpory rodičů a ostatních občanů obce by šance na 
umístění byly mizivé, proto všem moc děkujeme za projevenou ochotu. 
 
Nejlepší sběrači : 
 

1. roč.: Žáci nad 100 kg papíru :  Al nad 1kg:   PK: 
 
Daniel Slunský    Štěpán Malohlava  Gabriela Římanová 
Štěpán Malohlava 
Anna Kupčíková 
Antonín Kopťák 
 
2.roč.: Žáci nad 100 kg papíru :  Al nad 1kg:   PK: 
 
Martin Bortel    Jiří Holoubek   Adéla Hrubá  4,58 
Jiří Holoubek    Denisa Bruknerová  Martin Bortel  1,57 
Adéla Hrubá    Aneta Bystroňová  Alex Blahut  1,43 
Denisa Bruknerová   Dorota Stareczková  Jiří Holoubek  1,032 
Tereza Zápecová   Tereza Zápecová  Tereza Zápecová 1,962 
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3. roč.: 
Žáci nad 100 kg papíru:   Al :    PK: 
 
Alžběta Kudelová 545kg  Alžběta Kudelová 23kg Ondřej Slunský 4,4kg 
Tadeáš Slivka  429kg  Klára Pastuszková 10kg Šimon Hájek           3,52kg 
Klára Pastuszková 349kg  Libor Kudela  5kg Alžběta Kudelová 3,5kg  
Šimon Hájek  259kg  Ondřej Slunský 4.99kg   
Matyáš Rádek  257kg  Tomáš Procházka 3,72kg 
Libor Kudela  235kg  Matyáš Rádek  3,025 
Viktor Červenka 120kg  Miroslava Lhotská 2,879 
Ondřej Slunský 104kg  Šimon Hájek  2,09 
     Matěj Slunský  1,35 
 
4. roč.: 
 
Žáci nad 100 kg papíru:   Al :    PK: 
Adam Kupčík   David Tomíček  David Tomíček 
Eva Hřivňacká   Matěj Stareczek  Petr Hřivňacký 
Petr Hřivňacký       Jiří Tengler 
Jiří Tengler        Eva Hřivňacká 
Jiří Žídek 
 
5. roč.: 
 
Žáci nad 100 kg papíru:   Al :    PK: 
 
Ondřej Malohlava   Veronika Mošová  Jan Vilč 
Jan Vilč    Kateřina Peterková   
Kryštof Zimmermann   Natálie Stodůlková 
Helena Galová   Jan Vilč 
     Kateřina Peterková 
 
 

Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem 

Zakoupení a instalace herních prvků na hřiště 
Zahrada pod ořechem- spolupr. S klubem Kapka 

66 000, -Kč 

Zakoupení koloběžek pro  ŠD 4 000,- Kč 

 
 
 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

 0 
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Část XI. 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 

Název programu Způsob zapojení 
Počet zúčastněných 

žáků 
(dětí) pedagogů ostatních 

zam. 

 
  0 0 

 

Část XII. 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Bc. Zuzana Kupcová pokračovala ve studiu na Ostravské univerzitě - PF, obor Speciální 

pedagogika, prvním rokem v magisterském studijním programu.  
 

Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 
 Název projektu 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

státní fondy  0 0 
programy EU  0 0 
projekty KÚ MSK  0 0 
projekty MŠMT  0 0 
jiné projekty  0 0 
 
 

Část XIV. 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Na škole není odborová organizace. Ředitelka vypracovává směrnici Vnitřní platový předpis, 

který projednává pedagogická rada. 
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Organizace, s kterou PO 
spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  
Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 
zúčastněných 
žáků (dětí) 

SDH Mokré Lazce Požární ochrana- prevence 
Bezplatný pronájem tělocvičny k tréninkům 
mladších žáků 

 

50 
Mladší žáci 

Klub Senior Vystoupení žáků k různým příležitostem, 
vzájemné společné akce (Mikulášská nadílka, 
čtení pohádek), vytváření mezigeneračních 

vztahů, úcta ke stáří 

50 

Mateřská škola Společná příprava vystoupení, návštěvy 
předškoláků, vzájemná konzultace přípravy 

budoucích prvňáčků 

50 

Základní škola Heliodora 
Píky, Štítina 

Olympijské hry- atletické závody, konzultace 
při výběru učebnic, sledování úspěšnosti po 

přechodu na 2. stupeň 

50 

Základní umělecká škola 
v Háji ve Slezsku 

Výchovné koncerty   50 

Obecní knihovna Knihovnické lekce pro všechny třídy 
Motivování dětí k návštěvě obecní knihovny 

50 

 
 
Spolupráce školy s dalšími subjekty  
 
Po celý školní rok probíhala velmi úzká spolupráce se sdružením rodičů Kapka, které pracovalo 
v tomto složení:  
předsedkyně:  Bc. Ludmila Galová 
členové: Mgr. Natálie Hrubá, Mgr. Kateřina Holušová, p. Martina Kudelová, p. Lucie 
Zimmermannová,  p. Marta Kudelová. Na organizaci všech akcí se ochotně podílely i maminky 
bývalých žáků školy p. Hiemmerová a ing. arch. Lucie Langerová, které jsou vedeny jako čestné 
členky sdružení. 
Sdružení organizovalo a podporovalo, jak je již dlouhodobou tradicí, mnohé aktivity školy. 
V říjnu připravilo pro rodiče i občany Vinobraní, pro děti základní i mateřské školy Lampiónové 
hemžení. V listopadu se se základní školou spolupodílelo na Dni otevřených dveří zajištěním 
materiálu pro výtvarné dílny. K pravidelně konaným akcím patří také dubnové Pálení čarodějnic. 
V letošním roce poprvé se uskutečnily dvě akce, které se pro velmi pozitivní ohlas určitě zařadí 
k oblíbeným tradičním akcím. K svátku Dni matek připravily členky sdružení spolu učitelkami 
školy pro všechny maminky současných žáků akci Večer pro mou mámu s programem, který snad 
osloví každou ženu – módní přehlídka, trendy v líčení a vlastnoruční výroba dárku pod vedením 
zkušených odbornic. Tou druhou akcí bylo ukončení školního roku se slavnostním vyřazením 
žáků  5.ročníku a následným sportovním programem pro rodiče a děti.  
Sdružení také přispívalo finančně na nákup odměn za úspěšnou účast v soutěžích, ke Dni dětí i 
částečnou úhradou dopravy na akce, pořádané školou.    
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Zpracovala dne:             Mgr. Jaromíra Bubová 
        …………………………………. 
         ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Převody	z	vlastních	fondů	-	čerpání	rezervního	fondu	 4133	 0,00	

	
Snížení	výnosů	z	EU	z	roku	2013	 		 -1	071,00	

	
Výnosy	celkem	 		 717	553,69	



  ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE 
 příspěvková organizace, okres Opava 
 Hájová 98 
 747 62 Mokré Lazce,  

19 
 

	     

	

	
  

   
   

	   
   
   
   
    
 
 
 
 
 
 

  
      
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   		 		 		

	   

    


