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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. V I. pololetí školního roku 2016/2017 plnilo povinnou 

školní docházku v naší škole 53dětí, ve II. pol. 51 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 řídicí  
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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Hlavní úkoly ve školním roce a jejich plnění  

Naše škola byla ve školním roce 2016/2017 organizována jako trojtřídní s pěti ročníky a 
dvěma odděleními školní družiny.  

Rozbor jednotlivých oblastí  

3.1. Oblast ekonomická a materiální  

Ke zkvalitňování vzdělávacích podmínek škola využila podpory zřizovatele i po ukončení 
rekonstrukce budovy. Ředitelna, sborovna, šatna učitelů, učebny a prostory školní družiny II. 
odd. byly vybaveny novým nábytkem a potřebným zařízením. Do učebny informatiky byly 
z prostředků státního rozpočtu zakoupeny repasované počítače, monitory i ostatní potřebná 
zařízení v takovém počtu, aby každý žák oddělení mohl ve výuce pracovat samostatně a nebyl 
nikým omezován. 

3.2. Oblast personální a organizační  

Od 1. 2. 2017 pracovala v naší škole na pozici vychovatelky II. odd. ŠD p. Sylvie Kavanová, 
DiS. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svého 
pracovního zařazení. Ke zvyšování své odbornosti také využívali možnost účasti v DVPP, které 
byly hrazeny z prostředků OON. I pro tento školní rok byl zpracován plán MPP.  

3.3. Oblast vzdělávací  
Každá vyučující vypracovala vzdělávací tematické plány, které byly v průběhu roku 
doplňovány a upravovány. Žáci školy se v září účastnili pobytu v přírodě  na Malé Morávce 
v Penzionu Eden. Dále se škola se zapojila do řady tvořivostních, vědomostních i 
dovednostních soutěží. Žáci 3. a 5. roč. prošli testováním Kalibro v oblasti JČ, M, a 
přírodovědného základu. Žáci 5. ročníku byli ČŠI vybráni k testování Výběrové zjišťování 
výsledků žáků v AJ, M, kombinované výchovy. Obojí testování žáci zvládli s velmi dobrými 
výsledky, viz. Příloha. Veškeré finanční prostředky byly efektivně využívány, což potvrdila i 
finanční kontrola ze strany zřizovatele školy. 

Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 
 
Základní vzdělávání 1. - 5. roč. 
                                      
               

Školní vzdělávací program Kapkou ke kapce 
k moři poznání 
 

 
 

Ve školním roce 2016/2017 jsme v 1. – 5. roč. vyučovali podle přepracovaného Školního 
vzdělávacího programu Kapkou ke kapce k moři poznání, platného od 1. 9. 2016. V souvislosti 
s legislativními změnami ŠZ byly přepracovány Školní řád a Pravidla  pro hodnocení výsledků 
vzdělávání. Jeden žák 5. roč., který byl pouze naším kmenovým žákem a  navštěvoval i v tomto 
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školním roce Základní školu při zdravotnickém zařízení v Opavě, byl vyučován podle 
upraveného ŠVP – Škola pomoci, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
  I přes změny v personálním obsazení pozice vychovatelky školní družiny v II. pololetí 
bylo naší snahou zajistit žákům školy odborné pedagogické vedení a naplňovat tak cíle, 
stanovené ve vzdělávacím programu, propojovat mnohé aktivity školy, místních organizací a 
okolních škol a vzájemně se obohacovat. V rámci výuky jsme využívali různé formy práce, 
zvláště pak skupinovou práci, projektové vyučování a ve výuce čtení v 1. roč. jsme i v tomto 
roce vyučovali metodou splývavého čtení  – SFUMATO.  
 
Při vzdělávání jsme i v tomto roce 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 6  
         4,55 

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 12+1 1. ročník 

Věra Schwarzová Učitelka 1,0 22 2. a 3. ročník 
Mgr. Kateřina 
Čelůstková 

Učitelka 1,0 22 4. a 5. ročník 



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

 
 

4 

Mgr. Radka 
Hazuchová 

Učitelka I.pol.  0,59 

II.pol. 0,86       

13 

19 

 

Blanka 
Wysogladová 

Vychovatelka, I.odd.  0,71 20 Ved. škol. 
družiny 

Mgr. Natálie Hrubá 

Sylvie Kavanová, 
DiS. 

Vychovatelka/učitelka 

Vychovatelka II.odd. 

0,45/0,27 

DPP 

12,5/6 

12,5 

 

 
 

K 31.1. 2017 byl na vlastní žádost z osobních důvodů ukončen pracovní poměr dohodou s  
Mgr. Natálií Hrubou a na její místo nastoupila k 1. 2. 2017 Sylvie Kavanová, DiS.  

 

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. 2016 

Počet 
zapsaných 
žáků 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
přijatých 
žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2017 
 

78 
 
1 

 
       25 

 
0 

 
18 

 
1 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 7 6 1 0 
2. 14 13 1 0 
3. 8 8 0 0 
4. 10 7 3 0 
5. 12 8 4 0 

Celkem za 1 st. 51 42 9 0 
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b) Rozmístění žáků do 6. ročníku 

 
 

Druh školy 

 
Konečný stav rozmístění 

žáků 
Základní škola Gen. H. Píky, Štítina 
Základní škola Klegova, Ostrava-Hrabůvka 
Základní škola I. Hurníka, Opava 
Základní škola E. Beneše, Opava 
Základní škola Riegrova, Opava 
(k 31. 8. změněno na ZŠ L. Kuby, České 
Budějovice) 

8 
1 
1 
1    
1 

 
 

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 

 
Školní rok 2016/17 patřil od samotného začátku k těm náročnějším. V průběhu prázdnin 

školního roku 2015/2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy. Termín ukončení a předání budovy 
byl stanoven na 20. 8. 2017, bohužel nebyl dodržen, a proto byl posunut i začátek školního roku o 
celý týden. Hektické stěhování nábytku a probíhající úklidové práce všech zaměstnanců, které 
započaly ještě před přípravným týdnem, byly soustavně komplikovány různými dokončovacími 
pracemi dodavatelské firmy. Ty neskončily ani se zahájením školního roku, ale táhly se pak ještě 
po celý měsíc říjen. Veškeré dodělávky – obklad a pokládka dlažby na obou schodištích, nátěr dveří, 
oprava osvětlení pamětní desky aj. omezovaly školní provoz, ale výuku v zásadě nenarušily. 
Zamýšlené úpravy hřiště, stavebními vozidly a pracemi velmi poškozeného, se nepodařilo v 
podzimním termínu realizovat v plánovaném rozsahu. Před nástupem říjnového deštivého počasí 
došlo pouze na odbagrování škvárového podkladu v místech bývalého chodníku, který vedl středem 
hřiště a díky nevhodnému podkladu v těchto místech trávník stále usychal.  

K 1. září 2016 v souladu s novelou ŠZ a Vyhláškou 27/2016 Sb. došlo ve školství k 
legislativním změnám ve způsobu poskytování pomoci dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Při selhávání žáka v různých oblastech vzdělávání se neprovádí vyšetření žáka v PPP, 
jak tomu bylo dříve, ale je mu sestavován Plán pedagogické podpory (PLPP). Plán pedagogické 
podpory slouží zejména jako soubor nastavených podpůrných opatření (PO) u žáka v 1. stupni 
podpory. Legislativně není upraven a záleží na škole, jakou formu i obsah bude mít. Je 
dokladem o tom, jakým způsobem škola pracovala se žákem po dobu identifikace problémů 
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v 1. stupni podpory. Pokud PO I. stupně nejsou účinná, teprve pak nastavuje školské poradenské 
zařízení 2. stupeň PO.  

V 2. pololetí byla nastavena PO I. stupně žákyni 1. ročníku. Úspěšnost poskytovaných 
PO byla pravidelně v měsíčních intervalech konzultována se zákonnými zástupci.  
V průběhu roku byl vyšetřen v Pedagogicko-psychologické poradně v Opavě 1 žák 4. roč., u 
něhož byly zjištěny specifické poruchy učení bez přiznání normativu, pouze byla nastavena 
PO I. stupně. Druhý žák stejného ročníku, jemuž končila platnost posudku, se z nám 
neznámých důvodů k vyšetření nedostavil. Se všemi žáky byla podle potřeb prováděna třídní 
učitelkou reedukační péče v odpoledních hodinách. 
U nadaných žáků vyučující zařazovali postupy a metody v takové formě, aby jejich nadání 
dále rozvíjeli. 

V jarních měsících byla zpracována projektová dokumentace a podána žádost na výstavbu 
venkovní učebny a dovybavení odborných učeben v rámci dotačního programu ZŠ Mokré Lazce 
ITI. 

V průběhu roku se naše škola zapojila do dvou programů pokusného ověřování. Po 
menších organizačních průtazích mohly děti 1.- 3. ročníku od listopadu bezplatně navštěvovat 
Hodinu pohybu navíc, v rámci které si pod vedením zkušeného trenéra osvojovaly základy 
míčových sportů – fotbalu, házené, volejbalu a basketbalu. 

Ten druhý program pokusného ověřování, do kterého byla naše škola vybrána a který 
bude realizován v následujícím školním roce, se nazývá Vzdělávací programy paměťových 
institucí. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit výuku společenskovědních předmětů na základní 
škole, dětem přiblížit a pomoci pochopit historické souvislosti i způsob života našich předků. 
Pro naše žáky to znamená, že budou moci navštěvovat nabízené programy muzeí a institucí  
v blízkém i velmi vzdáleném okolí, třeba i v Praze, zcela zdarma a hrazeny budou veškeré 
náklady s tím spojené.  

 V průběhu prázdnin nám také byly potvrzeny registrace a zapojení do rozvojových 
programů s možností čerpání dotací na námi vybrané projekty.  Při výběru jsme se zaměřovali 
především na ty, které podpoří zdravý vývoj našich dětí a usnadní zvládání školních úskalí těm, 
jenž si bez pomoci a podpory neporadí.  
 
  
  

Část VI. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
Počet 
akcí 

Počet zúčastněných 
žáků pedagogů 

Přednášky 1 22 3 
Pobytové semináře pedagogů 2 0 1 
Adaptační pobyty žáků 1 49 6 
Práce s třídami 3 150 5 
Dopravní výchova 1 10 2 
 
Charitativní aktivity školy – sbírky: 
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Fond Sidus (Nemocnice Motol Praha, Olomouc) 
 Bona Helpo –pomoc handicapovaným Frýdek- Místek 
  
 
Hodnocení  Minimálního  preventivního  programu  a programu proti šikanování a 
projevům agrese za školní rok 2016 – 2017 
  
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 pro naše žáky tradiční týdenní společný  pobyt prvního až pátého ročníku 
Školy v přírodě, tentokrát na Malé Morávce v Penzionu Eden. I letos  jsme sledovali zapojení 
žáků do mimoškolních aktivit, téměř všichni žáci byli v průběhu roku alespoň 
v jedné  mimoškolní aktivitě registrováni. 

V 1. roč. jsme 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.  

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 a také představení ve Slezském divadle. Jedno divadelní představení také sehráli 
hostující herci Divadélka pro školy z Hradce Králové přímo u nás ve škole. Žáci se účastnili 
také jako účinkující i diváci výchovných koncertů ZUŠ. První proběhl v prostorách školní 
družiny z organizačních důvodů až v lednu 2017, druhý, pro žáky tentokrát velmi atraktivní 
koncert, ve kterém vystoupila i cimbálovka a žákyně ve hře na harfu, se konal v dubnu v sále 
obecního domu. V dubnu pak proběhla pro všechny žáky školy již tradiční akce Noc 
s Andersenem.  
  V rámci sportovních programů se žáci zapojili do řady sportovních soutěží v atletice, 
vybíjené, soutěži školních družin. Všem žákům byla nabídnuta možnost seberealizace 
v kroužcích podle svých zájmů v tomto složení – atletika (1. pol.), kroužek jógy, anglická 
konverzace, náboženství a výtvarný kroužek. 

I v tomto roce probíhala spolupráce se Spolkem rodičů Kapka. Spolek organizačně 
zajišťoval akce pro děti - Lampionové hemžení, Pálení čarodějnic, spolu s hasiči z Mokrých 
Lazců oslavu Dne dětí.  

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.  
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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. Pokud k porušení 
pravidel dobrého soužití došlo, byla situace 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 k projevům intolerance nedocházelo. Žáci tvořili nekonfliktní třídní kolektiv, 
ve kterém se k sobě navzájem všichni chovali přátelsky a byli si ochotni navzájem pomáhat a 
přát si úspěch.    
 

 
Hodnocení dopravní výchovy 2016/2017 
 
  Ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 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 9. 6. 2017.  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 10 žáků 4. ročníku průkaz cyklisty tentokrát nezískal 
nikdo. Rodiče 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 
  
Metodická poradna 2x 1 
DVPP AJ 2 
EVVO 1 
Dm software 1 
TV 2 
Poruchy chování 1 

 

Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
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Mimoškolní činnost 

Název Počet dětí Vedoucí  
Školní družina, I.odd. 

                  II.odd. 
                20 
                20/18 

Blanka Wysogladová 
Mgr. N. Hrubá/S. Kavanová 

Kroužek anglické konverzace 11 Mgr. Kateřina Čelůstková 

Kroužek atletiky 1./pol 12 Mgr. Natálie Hrubá 

Jóga                      10 Luďka Červenková 

Náboženství 4 I.pol.řádová Sestra Dominika 
II. pol. Bc. Petra Žídková 

Výtvarný kroužek 9 Blanka Wysogladová 

ZUŠ 13 Učitelé ZUŠ 

TJ Sokol - fotbal 11 trenéři 

SDH 6 Členové SDH 

Jiné 6 Tenis, střelba, tanec, 
 
 
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. 

 
 

I. pololetí šk. roku 2016/2017 
 
ZÁŘÍ 
 
Pobyt Škola v přírodě, Malá Morávka – Penzion Eden 
Pobyt dětí v krásné přírodě podhůří Jeseníků byl naplněn výukou, procházkami a sportem. 
Jelikož celý pobyt byl tematicky zaměřen olympijsky, děti si vzájemně poměřovaly síly 
při plnění olympijských i neolympijských disciplín a využili jsme také nabídky vnitřního 
bazénu v hotelu Kamzík. 
 
 
 
 
 
 
Drakiáda 
Každoročně úspěšná akce, konaná ve spolupráci spolku Kapka, ZŠ a MŠ 
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ŘÍJEN 

Zahájení soutěží ve sběru tříděného odpadu – monočlánky (baterie), úsporné žárovky, 
malé elek. spotřebiče, hliník, plastová víčka, sběr kůry citrusových plodů 
 
Sběr papíru 
4.10. proběhl na školním dvoře tradiční sběr papíru. Celkem žáci nasbírali 5,34 t. 
 
Lampiónové hemžení   

 

LISTOPAD 

Den otevřených dveří  

- každoroční nabídka rodičům i prarodičům zúčastnit se vyučování svých dětí v prvních dvou 
hodinách  

I. Adventní setkání v areálu školy, setkání místních občanů při zapálení 1. svíce na obecním 
adventním věnci, písně i básničky se zimní a vánoční tematikou v podání dětí mateřské i 
základní školy, bohaté občerstvení, to je každoroční akce, která byla spojená i s 

Vánoční prodejní výstavou v rekonstruované budově školy. Prohlídku zrekonstruovaných 
prostor, vybavených novým nábytkem a možnost srovnání s fotodokumentací stavu před a 
během rekonstrukce, inspirovat se vánočními dekoracemi, vyrobit nebo zakoupit si nějaký 
výrobek využilo mnoho lidí, což nás mile překvapilo a velmi potěšilo. 

 

PROSINEC 

Mikulášská nadílka Klubu Senior s diskotékou 

Vánoční turnaj v aerobiku  
 
Výroba vánočních přání pro seniory 
 
Vystoupení žáků školy s vánočním programem v obecním domě 
  
Příprava dárků pro budoucí žáky 1. tříd / ŠD 
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LEDEN 2017 
 
Koncert ZUŠ  
 
Divadelní představení Africká pohádka 
 

 
II.  Pololetí 2016/17 

 
ÚNOR 

Vitamínový den 
Společnost MK fruit dodala různé druhy citrusových plodů a navíc sponzorsky dodala námi 
požadované i jiné druhy ovoce. Děti měly za úkol vzájemně se seznámit s prospěšností 
konzumace ovoce a zeleniny pro lidský organismus, ovoce kreativně zpracovat a vytvořit 
takový produkt, který přiláká ke konzumaci i ty, kteří ovoce a zeleninu moc nemusejí. Velmi 
zdařilá akce, ze které měly všechny děti velikou radost.   

 
Školní kolo recitační soutěže 
 
Okrskové kolo recitační soutěže 
 
Zahájení projektu Dopravní výchova 

 

BŘEZEN 

 
Návštěva místní knihovny – 1. roč. 
 
Školní kolo Opavský skřivánek     
 
Cestopisný program Za modrým papouškem 
 
Vynášení Mařeny a Mařáka  
 
Tradiční lidový zvyk, vynášení zimy z vesnice, si mohly děti obou oddělení školní družiny 
užít i v tomto roce. Velkou Mařenu a několik menších z vrbových proutků si vezly ve vozíku, 
ozdobeném barevnými mašlemi a za zpěvu lidových písní o končící zimě odvezly k řece.
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DUBEN 
 
Noc s Andersenem  - zájemci     
 
Pohádka Císařovy nové šaty, kreativní ztvárnění modelů, stezka odvahy, spousta her a 
soutěží, čtení na dobrou noc, dokud poslední posluchač neusne, to je každoroční stále více  
oblíbená akce, letos navštívená 37 dětmi. 
 
Interaktivní výstava o Josefu Ladovi 
 
Byla ve výstavní síni v Opavě velice dobře připravená. Děti si mohly nejen prohlédnout 
originály obrázků tohoto malíře, zapřemýšlet v týmech nad zapeklitými obrázky, ale také 
plněním úkolů opravit pokaňkanou pohlednici a odnést si ji domů na památku. 
 
 
Den Země 
 
Počasí dlouhodobě nepřálo venkovním aktivitám, proto byl program upraven na školní 
prostředí a zaměřen na poskytování první pomoci, vyplňování pracovních listú o přírodě, 
poznávání zvířat, stromů, plodů stromů, zvířecích stop, luštění šifer na obrázcích a také na 
práci s mapou i orientaci podle buzoly.  

 
Pálení čarodějnic + stavění máje 
 
Kreativní dílny OPTYS – výroba dárku maminkám    
   
 
KVĚTEN 
          
 
Návštěva ilustrátora A. Dudka 
 
přesvědčila všechny děti, že kreslit umí, i když si to o sobě nemyslí. Stačí umět nakreslit 
trojúhelník, kruh, čtverec a obdélník a jste malíř! 
 
Pampeliškový den 
 
Na rozkvetlých loukách v krásném prostředí mlýna U vodníka Slámy, děti sbíraly do 
připravených papírových pytlů rozkvetlé pampelišky. Z nich pak místní kuchaři připravovali 
zdravé sirupy, med, limonádu a spoustu jiných zdravých a chutných produktů. Děti si 
uvědomily, že léčivé bylinky najdou nejen v lékárně, ale mohou si je vlastnoručně nasbírat. 
Také došly k poznání, že bez práce nejsou koláče. Ty naopak dostaly všechny děti, když si 
opekly připravené špekáčky. Na všech dobrotách si moc pochutnaly a nejlepší sběrači se 
mohli radovat z odměny v podobě jízdy na koních.    
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Sběr papíru  
 
Pilné děti a ještě pilnější rodiče společně nasbírali takové množství, že musel být přistaven 
druhý den další kontejner. Celkem to bylo 5,76 tun papíru. Smutné na tom je ovšem to, že se 
nenašel žádný ochotný pomocník ani z řad obecních zaměstnanců, který by druhý kontejner 
pomohl naložit a tak společně s dětmi celý druhý kontejner musely naložit paní učitelky….  
 
Focení tříd 
 
Kyberšikana 
 
Soutěž Bajtík – Zš B. Němcová 
 
Den matek – Večer pro mou mámu 
 
Koncert ZUŠ, vybraní žáci 

 

ČERVEN 

 
Oslavy Dne dětí, návštěva členů SDH, ukázka techniky 
 
Závěrečný kurz dopravní výchovy, Malé Hoštice 
 
Vystoupení žáků k 630. výročí založení obce  
 
Slavnostní ukončení školního roku na škol. zahradě  
 
Školní výlet   1. – 3. Hradec nad Moravicí 
  4. – 5. Praha 
 
Olympiáda v ZŠ Štítina 
 
Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení 
  

    Chválíme za reprezentaci školy 
 
 
V tomto školním roce byly za reprezentaci školy a účast v soutěžích uděleny pouze pochvaly 
třídního učitele. 
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Práce školní družiny 

Hodnocení činnosti : 

V letošní roce žáci obou oddělení spolu velmi úzce spolupracovali a mohli tak organizovat více 
společných akcí a pestřejší program. Děti se v měsíčních intervalech setkávaly s babičkou 
Jolandou, která si pro děti připravovala různá překvapení: pečení mufinů, výrobu šitých 
přívěsků, výrobu zmrzliny atp. 

S velkou radostí si děti užívaly pobyt venku nebo v tělocvičně školy. K oblíbeným 
činnostem patřily např. turnaj v přetahované lanem, vybíjená, jarní úklid školní zahrady, 
sběrové odpoledne. V měsíci březnu byl pro zájemce uspořádán celotýdenní lyžařský kurz na 
Vaňkově kopci. V dubnu jsme se již podruhé zúčastnili soutěže školních družin v Kravařích 
HRY BEZ HRANIC a v konkurenci 8 družin jsme obhájili svou loňskou pozici a opět 
vybojovali 1. místo. 
S velkým nasazením a chutí se děti také zapojily po rekonstrukci školy při stěhování pomůcek 
z půdy do nově zřízeného kabinetu. 
Děti II. oddělení, pod vedením své vychovatelky p. S. Kavanové, si vyrobily kulisy i marionety  
a nacvičily pohádku Šípková Růženka, kterou sehrály nejen pro všechny děti školy, ale i pro 
děti MŠ. 

 
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 
 
 
 
 
 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 
v Kč  

celkem využité 

poskytnuté granty  0 0 
sponzoři  0 0 
ostatní  0 0 
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Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

  
V daném školním roce byla provedena inspekční a kontrolní činnost ČŠI. Ta velmi 

pozitivně hodnotila materiální podmínky školy po proběhlé rekonstrukci, méně spokojená už byla 
s nestabilitou pedagogického sboru. Tenhle problém nás trápí již několik let, mimo jiné i z nutnosti 
konání každoročního výběrového řízení, které nás stojí spoustu sil a času a ubírá prostor na jinou 
práci. Bohužel není v naší moci tuto situaci ovlivnit. Vzhledem k tomu, že nabízený zkrácený 
úvazek vychovatelky, a s tím i související ohodnocení, je pro dojíždějící tak nevýhodné, budeme 
tento problém řešit asi opakovaně.  

  Dále probíhaly pravidelné kontroly zřizovatele, při kterých nebylo shledáno žádné 
porušení platných předpisů.  
 
 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

 
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  roce 
2016 byl v aukci vybrán dodavatel elektřiny Amper Market, pro rok 2017 One Energy & One 
Mobile a.s.	, dodavatelem plynu je stále společnost VEMEX energie. Vzhledem k nedodržení 
smluvních podmínek společností eCentre byla k 15. 1. 2017 znovu dodavatelskou společností 
el. energie společnost Amper Market. Mírná zima a zateplení budovy ovlivnily spotřebu plynu 
a el. energie, a tím i snížení záloh a  vyúčtování přeplatku. 
 
 
c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 
 

Oprava a údržba  Částka celkem Kč 

Nábytek – sborovna, ředitelna, šatna zaměstnanců, 
spotřebiče 

184 018,- 

Nábytek ŠD II. Odd. 25 073,- 

Vybavení tříd – katedry, skříňky, PC stoly 35 000,- 

 
 

Finanční prostředky získáváme také z hospodářské činnosti. Ve spolupráci se Spolkem rodičů 
Kapka pořádáme akce pro rodiče a širokou veřejnost, dále organizujeme sběr papíru, hliníku, 
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kůry citrusových plodů a plastových víček. Výtěžek ze sběru plastových víček je věnován 
postiženému Lukášku Jendrulkovi na úhradu rehabilitační péče.  
 
 

 
Velké zklamání ve sběru hliníku! 

 
Jako už každoročně, i v tomto školním roce vyhlásil MěÚ v Opavě soutěž škol ve sběru 

hliníku. I tentokrát se naše škola s velkou chutí do soutěže zapojila a výsledky byly opravdu 
skvělé. Nasbírali jsme průměrně 1, 30 kg hliníku na žáka, což bylo největší množství na žáka 
v okrese. Přesto jsme na vítězství nedosáhli a ze soutěže jsme byli vyřazeni. Důvod? Pravidla 
se zpřísnila pro všechny sběrače a naše škola dodala nesprávně vytříděný hliník, ve kterém se 
nacházel i kov  - (plechovky) a plast (blistry, obaly od kávy, zelí atp.). Poučení do dalšího roku 
a zkvalitnění práce s dětmi na poli enviromentální výchovy. 
 
 
 

Investiční akce z vlastních zdrojů  
(čerpání z rezervního fondu) 

Částka celkem 

 0 
 

 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 
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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. 
 
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), 
vytváření mezigeneračních vztahů, úcta ke stáří 

53 

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

budoucích prvňáčků 

51 

Základní škola Gen. 
Heliodora Píky, Štítina 

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

přechodu na 2. stupeň 

51 

Základní umělecká škola 
v Háji ve Slezsku 

Výchovné koncerty (vánoční, jarní)  53/51 

Obecní knihovna Knihovnická lekce  
Motivování dětí k návštěvě obecní knihovny 

7 
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Spolupráce školy s dalšími subjekty  
 

V tomto roce se vzájemné spolupráci se Spolkem rodičů Kapka příliš nedařilo. Akce 
připravovaly zpravidla jen některé členky, bez valné podpory ostatních rodičů a společně 
pořádaných akcí bylo také méně. Spolek finančně přispíval na nákup odměn za úspěšnou účast 
v soutěžích, ke Dni dětí, úhradou dopravy na sportovní akce a exkurze pořádané školou.  
Spolek fungoval v tomto složení:  
předsedkyně:  Mgr. Kateřina Holušová 
členové: Mgr. Natálie Hrubá, Mgr. Kateřina Holušová, p. Martina Kudelová, Mgr. Kamila 
Zápecová,p. L. Kopťáková, a p. P. Tomíčková.  
Na říjnovém Vinobraní jsme se oficiálně rozloučili s dlouholetou předsedkyní p. Bc. Ludmilou 
Galovou. 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. K pravidelně konaným akcím patřilo 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 oblíbené akce, na kterých se 
členky spolku Kapka tentokrát příliš aktivně nepodílely. K svátku Dni matek připravily pro 
maminky současných žáků akci „Večer pro mou mámu“  s občerstvením a programem pouze 
učitelky s žáky školy. Módní přehlídka domácího a nočního prádla fy Spoltex , péči o ruce a rady 
kosmetické poradkyně firmy Oriflame, p. Mgr. Yvony Pravdové, koupi či vlastnoruční výrobu 
šperku pod vedením zkušené odbornice - šperkařky p. B. Muczkové a šikovných pedagogů - R. 
Hazuchové, B. Wysogladové, V. Schwarzové.  

Tou druhou akcí byla Zahradní slavnost se slavnostním vyřazením žáků 5. ročníku a 
následným sportovním programem pro rodiče a děti. Akci organizačně zajistili zaměstnanci školy, 
o občerstvení se postarali rodiče vycházejících žáků, kteří výtěžek z prodeje občerstvení věnovali 
škole. 
 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 byla projednána a schválena 
školskou radou dne 2. 10. 2017. 

Přílohy:  Výsledky testování KALIBRO 3. a 5. roč. 
  Výsledky testování ČŠI 

  Údaje o finančním vypořádání dotací stát. rozpočtu 2016 
  Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

 

Na vědomí :  zřizovatel 

Školská rada 
 
 
Zpracovala dne:             Mgr. Jaromíra Bubová 
        …………………………………. 
         ředitelka školy 


