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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 2015/2016 plnilo 

povinnou školní docházku v naší škole 54 dětí. 

 

Název školy : 

Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, 

 příspěvková organizace 

 

Adresa školy: 

 

Hájová 98, 747 62 Mokré Lazce  

 

IČ/ IZO školy: 

 

47813164  /  102 432 007 

 

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 zřizovatele: 

 

00 300 462 

 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Jaromíra Bubová 

Zástupce ředitele, trvale zastupující 

ředitele v plném rozsahu jeho řídící  

činnosti: 

                               

                                 ----- 

 

Zástupce ředitele školy: 

 

                                 ----- 

 

Výchovný poradce: 

                       

                                ------ 

 

Školní speciální pedagog: 

 

   Mgr. Kateřina Čelůstková                              

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: 

 

Blanka Wysogladová 

 

Složení školské rady: 

Ing. Petr Kudela – zástupce zřizovatele,     

Ivo Bortel – zást. rodičů 

Mgr. Kateřina Čelůstková – zást. 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. - 5. roč. 

                                      

               

Školní vzdělávací program Kapkou ke kapce 

k moři poznání 

Zš-ml 56/2011 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 jsme  v 1. – 5. roč. vyučovali podle Školního vzdělávacího 

programu Kapkou ke kapce k moři poznání, jeden žák 4. roč.  a jeden žák 5. roč. byli 

vyučováni podle ŠVP Kapkou ke kapce k moři poznání – IVP.  

  I přes změny v personálním obsazení 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. Úroveň vyučování jsme se snažili zvyšovat individuálním 

nasazením jednotlivých pedagogických pracovníků a vzájemnou spoluprací. V rámci výuky jsme 

využívali různé formy práce, zvláště pak skupinovou práci, projektové vyučování a ve výuce čtení 

v 1. roč. inovativní metodu  – SFUMATO.  

 

Při vzdělávání v základní škole jsme kladli důraz:  

 na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací  

 na vedení žáků k auto-evaluaci  

 na prožívání úspěchů žáky  

 na zážitkový způsob výuky 

 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  

 

 

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 
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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 2. a 3. ročník 

Mgr. Kateřina 

Čelůstková 

Učitelka 1,0 22 4 .a 5. ročník 

Mgr. Věra Plurová/ 

Mgr. Radka 

Hazuchová 

Učitelka 

učitelka 

       0,55 

       0,55 

12 

12 

 

Blanka Wysogladová Vychovatelka  0,71 20 Ved. škol. 

družiny 

Mgr. Natálie Hrubá Vychovatelka/učitelka 0,45/0,27 12,5/6  

 

 

V prosinci 2015 byl ve zkušební době rozvázán pracovní poměr s  Mgr. Věrou Plurovou a na 

její místo nastoupila k 14. 3. 2016 Mgr. Radka Hazuchová. 

 

I. b. Ostatní zaměstnanci 

 

Jméno, příjmení Funkce Pracovní úvazek 

Dana Vyhnánková Domovnice, uklízečka 0,75 

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. 2015 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2016 

 

78 

 

1 

 

        8 

 

0 

 

8 

 

1 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 
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Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 14 14 0 0 

2. 8 7 1 0 

3. 11 9 2 0 

4. 14 9 5 0 

5. 7 3 3 0 

Celkem za 1 st. 54 42 11 0 

 

b) Rozmístění žáků do 6. ročníku 

 

 

Druh školy 

 

Konečný stav rozmístění 

žáků 

Základní škola Gen. H. Píky Štítina 6 

 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 1 0,5 

3. 0 0 

 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 

 

Celý rok byl bohatý na nečekané a mnohdy nepříjemné situace. Již v prvních měsících 

nového školního roku docházelo k neshodám mezi žáky 3. třídy, zvláště pak žáky 5. ročníku a 

vyučující výchovných předmětů Mgr. Věrou Plurovou, která nedokázala žáky kázeňsky zvládnout 

a vzájemná nepochopení koncem listopadu vygradovala. Vyučující se ztratily klíče právě po 

vypjaté situaci v hodině Vv, kdy žáci proti učitelce podepisovali petici, kterou následně roztrhali. 

Iniciátorem této petice byl žák Jiří T., který byl s klíči údajně viděn a tím pádem dáván do 

souvislosti i se ztrátou klíčů. Ztráta a nejasné okolnosti navrácení klíčů byly šetřeny i přivolanou 

policií, ale k objasnění nedošlo, proto byl celý případ pro nedostatek důkazů uzavřen. Mgr. 

Plurová požádala o ukončení pracovního poměru ve zkušební době a ten byl s ní k 18. 12. 2015 

rozvázán. Žák Jiří T. v 2. pololetí přestoupil na Zš I. Hurníka v Opavě. Výuku v období prosince 

až února jsme zajistili zástupy ped. pracovníků školy a usilovali o zajištění kvalifikované náhrady. 

Od března 2016 vyučuje v naší škole Mgr. Radka Hazuchová. 

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. Dvěma z  vyšetřených žáků byl přiznán normativ k individuální integraci, jeden žák dále 

pokračuje ve výuce na Základní škole při zdravotnickém zařízení v Opavě. K těmto žákům se ve 

vyučování přistupovalo s co největším individuálním přístupem. Vyučující proto zařazovali ve 
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výuce takové metody a formy práce, aby se vyhovělo individuálním a osobnostním potřebám dětí 

se vzdělávacími potřebami.  

V 2. pololetí vykonávaly v naší škole pedagogickou praxi dvě studentky. V březnu si 

kromě náslechů vyzkoušela výuku v odděleních Anna Palovská, studentka Pedagogické fakulty  

Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu měsíce května si práci asistentky u žáka s ADHD 

vyzkoušela Vendula Halfarová, studentka pedagogického lycea SPgS - SzS v Krnově. 

Na podzim r. 2015 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci budovy 

školy, následně v průběhu roku probíhaly konzultace s budoucími dodavateli stavby. 

  

  

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 

Pobytové semináře pedagogů 0 0 0 

Adaptační pobyty žáků 1 51 5 

Práce s třídami 3 150 5 

Dopravní výchova 1 11 2 

 

Charitativní aktivity školy – sbírky: 

 

Fond Sidus (dět. Nemocnice Motol Olomouc) 

 Bona Helpo –pomoc handicapovaným Frýdek- Místek 

 Chrpa – hippoterapie 
 

 

 

Hodnocení  Minimálního  preventivního  programu  a programu proti šikanování a 

projevům agrese za školní rok 2015 – 2016 

  

Krátkodobé cíle a plánované aktivity  

 

Funkcí primárního preventisty na škole je pověřena p. uč. Věra Schwarzová. Škola má 

vypracován dlouhodobý i roční Plán primární prevence. Na počátku školního roku - v září - 

jsme  uskutečnili týdenní společný  pobyt  Školy v přírodě v Beskydech pro dětí prvního až 

pátého ročníku. Letos  jsme také  opětovně  sledovali zapojení žáků do mimoškolních aktivit. 

To se podařilo velkou měrou, protože všichni žáci byli v průběhu roku alespoň v jedné 

 mimoškolní aktivitě registrováni. 

I v tomto roce jsme v 1. roč. zařazovali každé pondělí ranní komunitní kroužek. V 

rámci těchto sezení se s žáky společně dělíme o víkendové zážitky, probíráme témata, která 

jsou v daném období aktuální nebo děti trápí.  
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Žáci  se  celoročně výtvarně  spolupodíleli na výzdobě prostor školy i prostor 

Obecního úřadu v Mokrých Lazcích a pod vedením svých vyučujících také připravili pro naše 

seniory a širší veřejnost   dvě vystoupení v obecním domě.   

V rámci kulturních a vzdělávacích programů všichni žáci navštívili loutkové divadlo v 

Ostravě. Jedno divadelní představení sehráli hostující herci z východních Čech přímo u nás ve 

škole. Žáci se účastnili také jako účinkující i diváci výchovných koncertů ZUŠ. V dubnu 

proběhla již tradiční akce Noc s Andersenem, tentokrát z organizačních důvodů jen pro žáky 

1. a 2. ročníku. 

  V rámci sportovních programů se žáci zapojili do řady sportovních  soutěží  v atletice, 

vybíjené, soutěží školních družin a také atletických soutěží v rámci letošního olympijského 

roku.  

Všem žákům byla nabídnuta možnost seberealizace v kroužcích podle svých zájmů v tomto 

složení – informatika, atletika, kroužek jógy, náboženství,  výtvarný kroužek a hudebně 

dramatický kroužek. 

I v tomto roce probíhala spolupráce se Spolkem rodičů Kapka  na výborné úrovni. 

Spolek organizačně zajišťoval  akce pro děti - Lampionové hemžení,  Pálení čarodějnic, spolu 

s hasiči z Mokrých Lazců, oslavu Dne dětí a v závěru školního roku pomohl  ještě při 

organizaci slavnostního rozloučení se školním rokem a  žáky 5. ročníku.  

Všechny aktivity školy směřují k činnostem, které mají dětem ukázat možnosti trávení 

volného času, být prospěšný svému okolí. 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. 

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 (a v nutných případech 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  se řešily v průběhu školního roku projevy intolerance mezi spolužáky 

navzájem častěji. Žáci nevytvořili  ideální třídní kolektiv, kde se k sobě navzájem všichni 

chováme přátelsky a jsme si ochotni navzájem pomáhat a přát si úspěch.   Vážnějších 

přestupků proti školnímu řádu se dopustili žáci také ve vzájemném vztahu k vyučující učitelce 

hudební a výtvarné výchovy. Tento problém byl řešen odchodem vyučující z naší školy a 

odchodem žáka 5. ročníku Jiřího T.  na jinou školu v Opavě (na  žádost  jeho rodičů).  Žákovi  

5. ročníku  Jiřímu Ž. byla udělena za kouření  ve škole, neplnění školních povinností a 

neustálé provokace vůči spolužákům snížená známka z chování 2 ve 2. pololetí školního roku.   
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Hodnocení dopravní výchovy 2015/2016 

 

  Ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 proběhl ve 4. 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. 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 7. 6. 2016.  Vyhodnocení úspěšnosti zde provádí přímo 

instruktor Dopravní policie ČR nejdříve v teoretických testech a pak přímo prakticky na hřišti.  

Pravidla úspěšnosti v testech jsou velmi přísná. Z třinácti žáků 4. ročníku průkaz cyklisty 

splnili pouze tři žáci (O. Slunský, T. Slivka, K. Pastuzsková), dvěma žákům možnost získání 

průkazu cyklisty uniklo jen o jediný bod.    Rodiče méně úspěšných žáků tohoto kurzu budou 

preventivně pro bezpečnost svých dětí při používání kola o výsledcích testů informováni. 

        

Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Manažerské dovednosti – Vzdělávací lídr 1 

Metodická poradna 2x 1 

Zdravotník 1 

EVVO 1 

Sociální prevence 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, které jsou průběžně aktuálně doplňovány. Na webových stránkách 

je možné zhlédnout fotky a videa z konaných akcí a zjistit mnoho důležitých aktualit a 

informací o dění ve škole i mimoškolních akcích. 

 

 

 

 

http://www.stránkách/


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

8 

  

Mimoškolní činnost 

Název Počet dětí Vedoucí  

Školní družina, I.odd. 

                  II.odd. 

                21 

                21 

Blanka Wysogladová 

Mgr. Natálie Hrubá 

Kroužek angličtiny 15 Mgr. Kateřina Čelůstková 

Kroužek atletiky 1./2.pol 19/15 Mgr. Natálie Hrubá 

Jóga                     1./2.pol. 16/14 Luďka Červenková 

Náboženství 7 Řádová Sestra Dominika 

Výtvarný kroužek 9 Blanka Wysogladová 

ZUŠ 11 Učitelé ZUŠ 

TJ Sokol - fotbal 11 trenéři 

SDH 9 Členové SDH 

Jiné 2  

 

ZÁŘÍ 

 

1. 9.   Slavnostní zahájení školního roku 

8. 9.   Úvodní setkání zaměstnanců školy s rodiči, třídní schůzky 

9. 9.  Focení prvňáčků do přílohy MF dnes 

14. - 18. 9.  Pobyt v přírodě – Horský hotel Čarták, Hutisko – Solanec 

Drakiáda – spolupráce se sdružením rodičů Kapka a Mš 

 

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 

7. 10.   Sběr starého papíru  

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 

19. 11. Pedagogická rada 
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19. 11.  Konzultace s rodiči  

24. 11.  Den otevřených dveří – účast rodičů v dopolední výuce, odpoledne před 

adventní dílny. 

29. 11.  1. Adventní setkání v areálu školy 

 

PROSINEC 

3.12.                Koncert žáků ZUŠ  

5.12. Mikulášská nadílka  - spolupráce s Klubem senior , mikulášská diskotéka  

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 

18. 12. Výstava andělů – obecní úřad 

22. 12. - 4. 1. Vánoční prázdniny 

 

LEDEN 2016 

  4. 1. Zahájení plaveckého výcviku  

19. 1.   Pedagogická rada 

19. 1.   Plenární schůze, třídní schůzky 

22. 1. Divadelní představení Jak se vaří pohádka 

28. 1.   Ukončení vyučování 1.pololetí  

29. 1.   Pololetní prázdniny 

 

 

ÚNOR 

2. 2.   Zápis žáků do 1. ročníku 

15.- 19. 2.  Jarní prázdniny 

11. 2.   Školní kolo recitační soutěže 

20. 2.   Okrskové kolo recitační soutěže 

Zahájení projektu Dopravní výchova 

 

BŘEZEN 

20. 3.  Návštěva místní knihovny – 1. roč. 

22. 3.  Školní a okresní kolo Opavský skřivánek     

23. 3.  Cestopisný program Tajemný Madagaskar     

24. – 25.3. Velikonoční prázdniny 

31. 3.   Divadlo loutek – pohádka Šíleně smutná princezna    
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DUBEN 

1. 4.               Noc s Andersenem zájemci 1. a 2. roč.     

11. 4.   Koloběh vody – divadel. předst. pro 1. roč.    

Pythagoriáda, přijímací zkoušky, 
12. 4.  Konzultace s rodiči, ped. porada 

29. 4.  Okresní kolo Štafetového běhu – vybraní žáci 

30. 4.  Pálení čarodějnic + stavění máje 

    

   

KVĚTEN 

          

10. 5.  sběr papíru  

 focení tříd 

11. 5.  Ukázky Dravců, skup. Vancos 

13. 5.  Soutěž Bajtík – Zš B. Němcová 

 Den matek – Večer pro mou mámu 

17. 5.  Vystoupení žáků u příležitosti Dne rodiny – obecní dům Mokré Lazce 

19. 5.   Koncert ZUŠ, vybraní žáci 

24. 5.  Plenární schůze rodičů, třídní schůzky 

 

ČERVEN 

1. 6.  Oslavy Dne dětí, návštěva členů SDH, ukázka techniky 

7. 6.  Závěrečný kurz dopravní výchovy, Malé Hoštice 

 Tonda Obal na cestách, 1.-3. roč. 

14. 6.  schůzka s rodiči budoucích prvňáků 

15. 6.   Slavnostní ukončení školního roku na škol. zahradě  

16. 6.  Školní výlet Marlenka, Zámek F-M, přehrada Olešná,  

                        záchranná stanice Bartošovice        

17.6.  Ukončení školního vzdělávání v Zš – předání budovy k rekonstrukci 

22. 6.  Olympiáda v ZŠ Štítina 

23.6. Slavnostní ukončení školního roku v obecním domě, předání vysvědčení 

 V průběhu obou měsíců stěhování školního inventáře a pomůcek na půdu 

  

Červenec a srpen 

Rekonstrukce školy 
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Chválíme za reprezentaci školy 

 

 

Pythagoriáda  
Eva Hřivňacká  

 

 

Práce školní družiny 

Hodnocení činnosti : 

V letošním roce obě oddělení spolu úzce spolupracovala, takže jsme mohli pro děti 

zorganizovat více společných akcí a pestřejší program. Spolupráce se nám osvědčila a 

budeme v ní nadále pokračovat. 

Děti I. oddělení plnily úkoly celoroční hry Blešky všetečky, děti II. odd. Blechy skákalky. 

Úkoly byly měsíční a skládaly se z estetické, sportovní a umělecké činnosti, které byly 

motivovány zvídavými bleškami během ročních období. 

Děti si osvojily režim a pravidelné činnosti ŠD – stěhování věcí do šatny ŠD, úklid a 

dodržování pořádku v šatně ŠD, pravidelné čištění zubů, šetrné zacházení s hračkami a jejich 

správné ukládání na určené místo.  

S velkou radostí si užívaly pobyt venku nebo v tělocvičně školy. K oblíbeným činnostem dětí 

patřily např. turnaj v přetahované lanem, vybíjená, jarní úklid školní zahrady, sběrové 

odpoledne. V dubnu jsme se poprvé zúčastnili soutěže školních družin v Kravařích HRY 

BEZ HRANIC a v konkurenci 9 družin jsme vybojovali 1. místo. 

S velkým nasazením a chutí se děti také zapojily při stěhování pomůcek na půdu školy před 

rekonstrukcí. 

 

Mezi oblíbené činnosti patří : 

- rekreační hry se stavebnicemi a auty  

- veškerá sportovní činnost 

- závodivé hry v tělocvičně a na školním hřišti 

- míčové hry – vybíjená, kopaná, vyvolávka 

- různé hlavolamy a hádanky 

- hudební chvilky za doprovodu klavíru 
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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 2015 

 

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. 

V tomto roce byl v aukci vybrán dodavatel Amper Market, dodavatelem plynu je stále 

společnost VEMEX energie. V souvislosti s provedenými úpravami, mírnou zimou a  

zateplením budovy v předminulém roce, došlo k prokazatelným úsporám ve spotřebě plynu a 

el. energie na snížených zálohách a na vyúčtování přeplatku. 

 

 

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 

 

Oprava a údržba  Částka celkem Kč 

Oprava elektr. Zvonkového vedení 8/2015 3015,- 

Instalatérské práce 10/2015 2178,- 

Oprava plyn. kotle 1/2016 5778,- 

Oprava el. vedení školního zvonku 3015,-  
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Finanční prostředky získáváme také z hospodářské činnosti. Ve spolupráci se Spolkem rodičů 

Kapka organizujeme sběr papíru, hliníku, kůry citrusových plodů a plastových víček, 

pořádáme akce pro rodiče a širokou veřejnost. 

 

 

Sběr papíru - podzim 3,7t 5128,- Kč  

                      jaro 5,43 t 7059,- Kč  

Kůra citrusových plodů 67 kg  759,- Kč  

Hliník 105  kg 1120,- Kč 3000 Kč 

Plastová víčka 109 kg Věnováno postiženému Lukášku Jendrulkovi na 

úhradu rehabilitační péče 
 

 

Další úspěch ve sběru hliníku! 

 

Jako už každoročně, i letos vyhlásil MěÚ v Opavě soutěž škol ve sběru hliníku a naše 

škola se po třech letech vítězství ve škol. roce 2015/16 umístila na krásném 2. místě hned za 

Zš Vávrovice, která má v ekologických programech dlouholetou  tradici a bohaté zkušenosti a 

od vítězného místa nás dělilo jen 600g na žáka. Do soutěže se zapojuje každým rokem stále 

více škol, o to více nás umístění na předních místech těší. Doufáme, že v příštím roce se i díky 

podpoře mnohých místních občanů, bez kterých bychom tohoto úspěchu nedosáhli, znovu 

vrátíme na první příčku. 

 

Nejlepší sběrači : 

 

 

plastová víčka: 1. Filip Holuša 32 kg 

 2. Matěj Bilík  11,2 kg  

 

Baterie: 1. Viktor Červenka 814 ks 

 2. Daniel Volný 282 ks 

 3. Aneta Bystroňová 234 ks 

 

Kůra citrus. Plodů: 1. Matěj Bilík   7,15 kg 

 2. Martin Bortel 5,5 kg 

 

Hliník: 1. Matěj Bilík  27,58 kg 

 2. Tomáš Procházka 16,00 kg 

3. Śtěpán Malohlava 15,20 kg 

 

Papír:    1. OndřejSlunský 712 kg 

    2. Tadeáš Slivka 689 kg 

    3. Alžběta Kudelová 582 kg 
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Investiční akce z vlastních zdrojů  

(čerpání z rezervního fondu) 
Částka celkem 

Keramické magnetické tabule 2/2016  

40888,- Kč 

  

 

 

 

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 

 0 

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 

 

Mgr. Kateřina Čelůstková dokončila magisterské studium, obor Speciální pedagogika a 

učitelství pro 1. stupeň na Masarykově univerzitě Brno. 

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 
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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. 

 

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 

 

53 

 

Klub Senior Vystoupení žáků k různým příležitostem, 

vzájemné společné akce (Mikulášská nadílka, 

čtení pohádek), vytváření mezigeneračních 

vztahů, úcta ke stáří 

53 

Mateřská škola Společná příprava vystoupení, návštěvy 

předškoláků, vzájemná konzultace přípravy 

budoucích prvňáčků 

53 

Základní škola Gen. 

Heliodora Píky, Štítina 

Olympijské hry- atletické závody, konzultace 

při výběru učebnic, sledování úspěšnosti po 

přechodu na 2. stupeň 

53 

Základní umělecká škola 

v Háji ve Slezsku 

Výchovné koncerty (vánoční, jarní)  53 

Obecní knihovna Knihovnické lekce pro všechny třídy 

Motivování dětí k návštěvě obecní knihovny 

53 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty  
 

I v tomto roce se dařilo vzájemné spolupráci se Spolkem rodičů Kapka, který fungoval v tomto 

složení:  

předsedkyně:  Bc. Ludmila Galová 

členové: Mgr. Natálie Hrubá, Mgr. Kateřina Holušová, p. Martina Kudelová, Mgr. Kamila 

Zápecová,p. L. Kopťáková, p. D. Hřivňacká a p. P. Tomíčková. Jako čestné členky jsou vedeny p. 

V. Hiemerová a ing. arch. Lucie Langerová.  

Spolek organizoval a podporoval, jak je již dlouhodobou tradicí, mnohé aktivity školy. V říjnu 

připravil pro rodiče i občany Vinobraní, pro děti základní i mateřské školy Lampiónové hemžení. 

V listopadu se se základní školou spolupodílel na Dni otevřených dveří zajištěním materiálu a 

zakoupením lisu pro výtvarné dílny. K pravidelně konaným akcím patří také dubnové Pálení 

čarodějnic, které se letos spojilo s akcí „Stavjani maja“, organizované každoročně skupinou 

Chlupy v zipu. Ta zajišťuje nejen stavbu a kácení obecní májky, ale i hudební program.  

V posledních dvou měsících školního roku se uskutečnily dvě akce, které se podle 

předpokladu pro velmi pozitivní ohlas zařadily k oblíbeným tradičním setkáním. K svátku Dni 
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matek připravily členky spolku spolu s učitelkami školy pro všechny maminky současných žáků 

akci „Večer pro mou mámu“ s občerstvením a programem. Ten letos maminkám nabídl rozbor 

písma renomovaného grafologa RNDr. Karla Furlagy, péči o ruce a rady kosmetické poradkyně 

firmy Oriflame, p. Mgr. Yvony Pravdové, výrobu květinové vazby pod vedením p. uč V. 

Schwarzové a p. vych. B. Wysogladové, koupi či vlastnoruční výrobu šperku pod vedením 

zkušené odbornice - šperkařky p. B. Muczkové a šikovné p. uč. R. Hazuchové.  

Tou druhou akcí byla Zahradní slavnost se slavnostním vyřazením žáků  5. ročníku a 

následným sportovním programem pro rodiče a děti, který díky nepříznivému počasí a vytrvalému 

dešti proběhl v prostorách školy a  byl jakýmsi posledním využitím a společným rozloučením 

s prostory školy před rekonstrukcí. Akci organizačně zajistili zaměstnanci školy, o náklady se 

spolek podělil s rodiči vycházejících žáků. 

Spolek také finančně přispíval na nákup odměn za úspěšnou účast v soutěžích, ke Dni 

dětí,  úhradou dopravy na sportovní akce a exkurze pořádané školou. V letošním roce také dětem 

uhradil celkové náklady  na dopravu a vstupy výletu  do Marlenky, zámku ve Frýdku – Místku a 

záchranné stanice živočichů v Bartošovicích. 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 byla projednána a schválena 

školskou radou dne 25. 10. 2016. 

Na vědomí : 

 

Zřizovatel 

Školská rada 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala dne:             Mgr. Jaromíra Bubová 

        …………………………………. 

         ředitelka školy 
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Třída s větrací komínovou mřížkou    Kabinet v 1. patře 

 

 

  
Stropní svítidla nevyhovovala hyg. normám Prostory půdy s nekrytou izolační vrstvou  

 

 

  
Havarijní stav omítek    Několik druhů podlahových krytin ve třídě 
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Stav podlahových krytin ve třídách i na schodišti 

 
  

                      

 Sociální zařízení v období rekonstrukce                            Rekonstrukce kanalizace    
  

   

   

                 
  Napadené trámky v podlahách prostor školní družiny 
   


