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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 
zpracována 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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Základní údaje o škole 

Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, je venkovská málotřídní škola, ve které se vzdělávají žáci 

1. – 5. ročníku. Ve školním roce 2017/2018 byla organizována jako trojtřídní s pěti ročníky a dvěma 

odděleními školní družiny. K základnímu vzdělávání nastoupilo v září 57 dětí, k 1.listopadu 2017 

jedna žákyně přestoupila na Základní školu Generála Heliodora Píky ve Štítině, takže po zbytek roku 

plnilo povinnou školní docházku v naší škole 56 dětí.  
 

    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 

 

Statutární zástupce: 

 

František Šteyer 

 

 

Adresa: 

 

Pavla Křížkovského 158 

747 62 Mokré Lazce 

 

IČ zřizovatele: 

 

00 300 462 

 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Jaromíra Bubová 

 

Výchovný poradce: 

                       

 Mgr. Jaromíra Bubová 

 

Školní speciální pedagog: 

 

Mgr. Kateřina Čelůstková                              

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: 

 

Blanka Wysogladová 

 

Složení školské rady: 

Ing. Petr Kudela  – zástupce zřizovatele 

        Ivo Bortel    – zástupce 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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Ekonomické a materiální podmínky 

Ke zkvalitňování vzdělávacích podmínek škola využila podpory zřizovatele i po ukončení 

rekonstrukce budovy. Učebna informatiky byla dovybavena potřebným nábytkem z prostředků 

zřizovatele a ze státního rozpočtu byly zakoupeny 4 repasované počítače, monitory i ostatní potřebná 

zařízení, aby každý žák oddělení mohl ve výuce pracovat samostatně a nebyl nikým omezován. 

Veškeré finanční prostředky byly efektivně využívány, probíhaly pravidelné kontroly zřizovatele, při 

kterých nebylo shledáno žádné porušení platných předpisů. 

 

 

 

Vzdělávací program 
 

 

Základní vzdělávání 1. - 5. roč. 

                                      

               

Školní vzdělávací program Kapkou ke kapce k moři 

poznání 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme v 1. – 5. roč. vyučovali podle přepracovaného Školního 

vzdělávacího programu Kapkou ke kapce k moři poznání, platného od 1. 9. 2016. Každá vyučující 

vypracovala vzdělávací tematické plány, které byly v průběhu roku podle potřeby doplňovány a 

upravovány. V rámci výuky jsme se zaměřovali na zvyšování úrovně čtenářské, jazykové a 

matematické gramotnosti, čtení v 1. roč. jsme i v tomto roce vyučovali metodou splývavého čtení – 

SFUMATO. Žáci 3. a 5. roč. prošli testováním Kalibro v oblasti JČ, M a přírodovědného základu. 

Dále se škola zapojila do řady tvořivostních, vědomostních i dovednostních soutěží. Zcela novou 

aktivitou naší školy bylo zapojení do pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových 

institucí“, které bylo vyhlášeno MŠMT a jehož cílem bylo především ověřit rozsah a dopad 

využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a 

oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky. V rámci tohoto 

pokusného ověřování žáci v průběhu roku navštívili velmi zajímavé a různorodě zaměřené programy 

muzeí v Opavě, Hrabyni, Brně i Praze a současně objevovali historickou krásu těchto měst. Finanční 

prostředky na úhradu veškerých nákladů, spojených s pokusným ověřováním, byly poskytnuty 

MŠMT. 
 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Z toho kvalifikovaní 

Pedagogičtí zaměstnanci 6 6 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

2 2 
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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 

Mgr. Radka Hazuchová Učitelka       0,95     21 AJ, VV, TV, 

HV,PČ, ČaS, Př  

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

Daša Valušková Vychovatelka II.odd. 0,45 12,5 -- 

 

Na pozici vychovatelky II. odd. ŠD nastoupila od 1.9. 2017 p. Daša Valušková, která 

v dopoledních hodinách vykonávala funkci školní asistentky. Náplň práce spočívala hlavně v pomoci 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, v organizační podpoře pedagogických pracovníků a v 

zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě, vzdělávací programy apod.). Tato pozice byla 

financována z šablony Operačního programu evropské unie OP VVV. Všichni pedagogičtí 

pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady pro výkon svého pracovního zařazení. Ke zvyšování 

své odbornosti také využívali možnost účasti v DVPP, které byly hrazeny z prostředků OON.  

Ostatní zaměstnanci 

 

Jméno, příjmení Funkce Pracovní úvazek 

Daša Valušková Školní asistentka 0,50 

Dana Vyhnánková Domovnice, uklízečka 0,75 

Drahomíra Hájková Uklízečka 0,25 

 

 

 

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 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 18 18 0 0 

2. 7 3 4 0 

3. 14 13 1 0 

4. 7 7 0 0 

5. 10 6 4 0 

Celkem za 1 st. 56 47 9 0 

 

 
Ve školním roce 2017/2018 byli ve školním poradenském zařízení vyšetřeni 2 žáci, třetí žák, 

kterému skončila platnost doporučení, se k vyšetření s rodiči nedostavil. Jedné žákyni bylo přiznáno 

podpůrné opatření II. stupně s 1 hodinou pedagogické intervence, zaměřenou na domácí přípravu. 

Postupovou zkoušku z Matematiky tato žákyně úspěšně zvládla a postoupila do vyššího ročníku. Nikdo z 

žáků nebyl zařazen jako integrovaný žák. Přesto se třídní učitelé zpravidla 1x týdně v odpoledních 

hodinách věnovali žákům s výukovými potížemi při tzv. „doučování“ , které bylo realizováno i 

financováno v rámci sociální intervence z projektu Slezské univerzity  „Přímá a jasná podpora školské 

inkluze – otázka školy, rodiny, okolí“. 

U nadaných žáků vyučující zařazovali takové metody a formy výuky, aby zajistili další rozvoj osobností 

těchto žáků. 

 

b) Rozmístění žáků do 6. ročníku 

 

 

Druh školy 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Základní škola Gen. H. Píky, Štítina 

Základní škola Englišova, Opava 

Mendelovo gymnázium, Opava  

8 

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 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
Počet akcí 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky 1 0 1 

Pobytové semináře pedagogů 0 0 0 

Adaptační pobyty žáků 1 52  5 

Práce s třídami 3 150 5 

Dopravní výchova 1 7 + 10 2 

 

 

Charitativní aktivity školy – sbírky: 

 

Fond Sidus (dět. Oddělení nemocnice Motol Praha, Olomouc) 

 Bona Helpo –pomoc handicapovaným Frýdek- Místek 

 Lukáš Jendrulka – sběr plastových víček na rehabilitační péči 

  

 

 

Hodnocení  Minimálního  preventivního  programu  a programu proti šikanování a projevům 

agrese za školní rok 2017 – 2018 

 

 

Ve školním roce jsme nezaznamenali na škole zneužití návykových látek, šikanu ani jiné 

patologické jevy. Žáci byli vedeni k dodržování pravidel školního řádu a smluvených pravidel, učili 

se omluvě a přiznání chyby, přátelskému chování a vzájemné pomoci. Pokud k porušení pravidel 

dobrého soužití došlo, byla situace s žáky ihned řešena a hledaly se cesty nápravy. 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. 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 výchovného koncertu ZUŠ. V tomto školním roce proběhl v prostorách 

školní družiny z organizačních důvodů jen jeden koncert, v květnu. Stále oblíbenější a s velkým 

těšením žáky navštěvovanou školní akcí je dubnová Noc s Andersenem.  
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 V rámci sportovních programů se žáci zapojili do řady  soutěží v atletice, vybíjené, miniházené a 

soutěže školních družin. Všem žákům byla nabídnuta možnost seberealizace v kroužcích podle svých 

zájmů v tomto složení – Hodina pohybu navíc, zaměřená na osvojení základů míčových her, kroužek 

jógy, anglická konverzace, náboženství a výtvarný kroužek pro mladší i starší děti. 

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

trávení volného času, seberealizace, ochraně životního prostředí a tím i prospěšnosti sobě a svému 

okolí. Podzimní a jarní odpolední sběry starého papíru jsou již tradicí, žáci také během celého 

školního roku sbírali plastová víčka, baterie, hliník, kůru citrusových plodů. Naše škole je také 

sběrným místem vysloužilých zářivek společnosti Ekolamp a malých domácích elektrospotřebičů. 

Nejlepší sběrače v pololetí i na závěr školního roku vyhodnocujeme a odměňujeme diplomy, 

drobnými odměnami a ty nejlepší také knižními dárky. Společnou odměnou nás všech nebyla jen 

finanční částka za  3. místo v soutěži ve sběru hliníku, vyhlášenou Magistrátem města Opavy, ale 

hlavně osvojení si praktických dovedností správným tříděním domovního odpadu.  

V oddíle o aktivitách a prezentaci školy jsou uvedeny i další činnosti, které žáci v průběhu 

roku absolvují.  
  

 

                                             Hodnocení dopravní výchovy 2017/2018 

 

   Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 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 

z toho důvodu, 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 nejdříve ve škole a pak ještě jednou, přímo na dopravním hřišti v Malých 

Hošticích 22. 5. 2017.  Vyhodnocení úspěšnosti zde provádí  instruktor Dopravní policie ČR nejdříve 

v teoretických testech, poté prakticky na hřišti.  Pravidla úspěšnosti v testech jsou velmi přísná. Ze 7 

žáků 4. ročníku průkaz cyklisty získali pouze 2 žáci, v pátém ročníku, ze kterého žáci testovali své 

vědomosti po roce znovu, také jen 2 žákyně.  

      

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů 

Metodická poradna 2x 1 

OPVVV – Činnostní učení ve výuce AJ, Začínám učit angličtinu 2 

EVVO 1 

GDPR 2 

TV – pohybové hry 2 

Poruchy chování 1 

Slezská univerzita – Přímá a jasná podpora školské inkluze 2 

Vzděl. Program – Jak sestavit plán ped. podpory 1 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 

OXFORD UNIVERZITY –Upper primary - IV 1 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Mimoškolní činnost 

Název Počet dětí Vedoucí  

Školní družina, I.odd. 

                  II.odd. 

                20 

                20/18 

Blanka Wysogladová 

Daša Valušková 

Kroužek anglické konverzace 8 Mgr. Kateřina Čelůstková 

Hodina pohybu navíc 23 Pavel Rekšák 

Jóga                      18 Luďka Červenková 

Náboženství 9 Mgr. Vladimír Pavlík 

Výtvarný kroužek 12 Blanka Wysogladová 

Výtvarný kroužek II 9 MgA. Tereza Svatošová 

ZUŠ 9 Učitelé ZUŠ 

TJ Sokol - fotbal 11 trenéři 

SDH 5 Členové SDH 

Jiné 6 Aikido, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stránkách/
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Na škole v přírodě  „Po stopách 

Harryho Pottera“ 

 
Je už každoroční dlouholetou tradicí, že 

v průběhu září žáci naší školy vyjíždí na 

ozdravný adaptační pobyt v přírodě. Nejinak 

tomu bylo i letos. Týden, naplněný skromným 

učením, hrami, přípravou různých lektvarů, 

vyráběním kamenů mudrců a všelijakých 

kouzel žáci prožili na Malé Morávce  v 

penzionu EDEN od 18. 9. 2017. Kromě 

objevování krásné přírody Jeseníků s čistým 

ovzduším byl pobyt především pro prvňáčky 

zkouškou samostatnosti, pro starší a 

ostřílenější školáky i měřením schopnosti spolupráce a vedením svého týmu. Hlavním cílem je vždy 

utváření či posílení vzájemných kamarádství mezi dětmi napříč ročníky.  

 

 

 

Sběrová odpoledne 
 

Pravidelně v říjnu a květnu pořádáme sběr starého 

papíru. Během dne přivážejí papír do školy rodiče i 

občané, odpoledne pomáhají s ukládáním papíru do 

kontejneru mladší žáci, starší svážejí na vozících 

papír, připravený občany na chodnících před svými 

domy. Byli jsme opravdu velmi pilní, protože při 

podzimním sběru jsme nasbírali 3,7 t a na jaře 5,8 tun 

starého papíru. 
 

 

Lampiónové hemžení 

 

Tradiční podzimní akce, na kterou se celý rok těší 

všechny děti základní i mateřské školy a strašící 

páťáci dvojnásob. Lampiónový průvod světlušek, 

strašidel, či všelijakých příšer ztemnělou vesnicí, 

zakončený stezkou odvahy ve strašidelném sklepě 

naší školy, za jejíž absolvování je každý odvážlivec 

po zásluze odměněn …. sladkostí 😊. Pro všechny 

zúčastněné jsou pak připraveny upečené dobroty 

šikovných maminek a lektvary různých účinků. 
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Miniházená 
 

V listopadu jsme se s výběrem dětí  4. a 5. 

třídy zúčastnili turnaje v miniházené. Turnaj se 

konal v sokolovně v Ostravě –Porubě a 

zúčastnilo se ho celkem 8 týmů ze 4 škol. 

Jelikož jsme s miniházenou začali teprve na 

podzim – a to 4. třída měla „díky plavání“ 

pouze 2 tréninky, byli jsme záměrně zařazeni 

do soutěže mladších žáků 1. stupně. Nás na 

turnaj přijelo 7, měli jsme tedy 2 střídače. 

V pavoukovém systému jsme se probojovali až 

do finále, kde jsme nakonec získali  krásné 2. 

místo. 

V lednu se 2. a 3. třída zúčastnila dalšího 

turnaje v miniházené. Poskládali jsme dvě družstva – celkem nás jelo 14. Do porubské sokolovny  

tentokrát dorazily další 2 školy. Ve sportovním zápolení jsme se „neztratili“. Základní pravidla jsme 

znali, bojovnost  a správné sportovní nasazení nám taky nechybělo. Krásné 2. a 5. místo je toho 

důkazem. A kromě diplomu a sladké odměny si děti odvezly i spousty zážitků. 

 

Advent 

Před adventní akcí je každoroční 

listopadový Den otevřených dveří, 

s možností dopolední návštěvy výuky 

rodiči a příbuznými. V odpoledních 

hodinách jsou připraveny pro všechny 

zájemce adventní dílničky, ve kterých si 

mohou děti s rodiči vyrobit různé vánoční 

ozdoby a dárky.  

První adventní neděle patří zapálení svíce 

na obecním adventním věnci a setkání 

mokro lazeckých občanů v areálu školy 

s programem dětí MŠ i ZŠ, občerstvením, 

připraveným šikovnými maminkami i 

kuchařkami školní jídelny.   
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Vzdělávací programy paměťových institucí 

 

Návštěva jakéhokoliv muzea je událost sama o sobě a k tomu možnost navštívit muzejní programy 

v Praze – ať už krásně předvánočně vyzdobené či na prahu letní turistické sezony - to je vždy 

nepopsatelný zážitek. Navštívené programy v Národopisném muzeu, Muzeu Bedřicha Smetany u 

břehu Vltavy s bezvadně zpracovaným programem Vltava, Pedagogického muzea J. A. 

Komenského, Národního muzea s programem Archa Noemova, interaktivní prohlídka Muzea hudby 

a mimo dotační programy i návštěva Petřínské rozhledny se Zrcadlovým bludištěm, byla pro mnohé 

děti neopakovatelnou 

skutečností. Cestování 

Pendolinem, metrem, tramvají, 

ubytování v hostelu na Malé 

Straně, snídaně v luxusní 

restauraci Stará Zbrojnice na 

Kampě, obědy v jídelně poblíž 

Karlova mostu a k večeři pizzy 

z pravé italské restaurace, tak 

to jen nesplněný sen i mnoha 

rodičů. Naše děti si mohly 

tohle všechno užít úplně 

zdarma díky tomuto 

pokusnému ověřování, do 

kterého byla naše škola 

vybrána. V rámci tohoto 

projektu děti ještě navštívily 

programy v muzeích druhého 

největšího města Brna – programy v Technickém muzeu a v Muzeu Leoše Janáčka, v Opavě – ve 

Slezském muzeu a v Památníku II. světové války v Hrabyni.  

 

 

Lyžařský kurz pro zájemce ŠD na 

Vaňkově kopci 
 

V únoru se naše ŠD zúčastnila výjezdového 

lyžařského kurzu ve spolupráci se SKI 

AREÁLem Vaňkův kopec. Děti byly rozděleny 

do družstev podle svých lyžařských schopností. 

Celý týden všichni pečlivě trénovali, aby byli 

připraveni na závěrečný závod ve slalomu. 

Vítězové byli odměněni nejen medailemi a 

diplomy, ale i bouřlivým potleskem 

přihlížejících. Nakonec doplnili chybějící 

energii ovocným rautem a s úsměvem na tváři 
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se vrátili zpět domů. Jedinou kaňkou na tomto kurzu bylo zranění jedné naší školačky v prvních 

dnech výcviku, které si vyžádalo pobyt v nemocnici, čtyř měsíční léčení a rehabilitační péči. 

 

Recitační soutěž 

Okrskové kolo se uskutečnilo v únoru v Loutkovém divadle SVČ Opava za účasti rekordního počtu 

119 recitátorů z 26 škol a školských zařízení. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola:  

v 1.kategorii – Matěj Tomíček , Adéla Žídková, v 2. kategorii Tereza Zápecová, Sandra Kupková. 

V každé kategorii bylo vybráno  5 nejlepších soutěžících, kteří byli vybráni čtyřčlennou porotou a 

postoupili do okresního kola recitace, která se konala v březnu 2018.  Postupujícími z naší školy byli 

Matěj Tomíček a Tereza Zápecová, na které jsme byli náležitě pyšní, i když se jim postoupit do 

dalšího kola už nepodařilo.  

 

Planetárium 

Únorová exkurze do Planetária v 

Ostravě byla zážitkem pro všechny 

zúčastněné  - rozdělení do skupin 

k průvodcům, s nimiž jsme absolvovali 

simulátor skoku na měsíci, sledování 

vzniku tornáda, pokusy na plazmové 

kouli, vyzařující fialové blesky, 

malování pomocí virtuálního spreje, 

propojeného virtuální lampou, 

promítání vesmírné oblohy napříč 

sluneční soustavou, byla jen část 

zajímavého programu, zhlédnutého 

během dopoledne v Planetáriu.  

Soutěže ŠD 

Činnosti ve ŠD mají převažující 

rekreační charakter. Přesto kromě této 

stránky a  přípravy na vyučování je 

náplní této zájmové složky také rozvoj ve 

sportovních, výtvarných a společenských 

oblastech. Žáci díky tomuto zaměření 

reprezentovali naši školu v mnoha 

soutěžích s výbornými výsledky: 

Plavecká – Patrik Kupka, Ondřej Hájek  
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Výtvarná Malujeme pohádky 

Daniel Volný a Jakub Moša 

 

Hry bez hranic – soutěž ŠD v Kravařích 

Po dvou letech, kdy jsme se umístili vždy na I. místě, jsme si 

tentokrát z měření sil s 9 družstvy odváželi bramborovou 

medaili. 

 

 

 

 

Noc s Andersenem  

-letos z knížky O pejskovi a kočičce, 

známých pohádkách Josefa Čapka.  

Čtená pohádka O smutné noční košilce pro 

1.,2.a 3. třídu a Pohádka o tom, jak pejsek 

s kočičkou pekli dort pro 4.a 5. třídu, video 

pohádka Jak pejsek s kočičkou vytírali 

podlahu“ a  „O panence, která tence 

plakala“. Po pohádkách přišla na řadu 

soutěž, ve které měly děti poznávat různé 

chutě – stejně tak, jak když pejsek 

s kočičkou pekli dort a přidávali do něj 

různé potraviny. Někteří ochutnávali sladké 

chutě, ale ostatní dostali třeba olivu, hořčici 

nebo cibuli a ty jim nechutnaly. Po těchto soutěžích čekala na děti večeře - toasty a pak večerní 

soutěže - věšení prádla, zdobení noční košilky kočičce nebo pejskovi pyžamka. Unavení se všichni 

připravovali ke spánku, nachystali si spacáky a deky, vyčistili zuby, když přišla na řadu poslední 

děsivá stezka odvahy, která vedla až na půdu školy.  Pak se už opravdu všichni konečně uložili ke 

spánku, aby se ráno probudili v dobré náladě, posnídali upečené buchty a zvesela, obohaceni o další 

neobvyklé zážitky, odcházeli domů. 
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Jarní koncert ZUŠ 
 

Výuka hry na jakýkoli hudební nástroj je zkouškou 

trpělivosti a pevné vůle každého zúčastněného. Právě 

proto jsme velmi vděčni za dlouholetou spolupráci se 

ZUŠ Háj ve Slezsku a možnost prezentace dovedností 

současných žáků, absolventů naší školy i ostatních 

mokro-lazeckých dětí v oblasti hudebního vzdělávání 

při pravidelných koncertech. 

 

 

 

 

 

Kurz dopravní výchovy   
Účastníkem silničního provozu je každý, kdo se 

každodenně dopravuje do školy, bez ohledu, zda 

dochází pěšky, na koloběžce, in linech, kole či 

s rodiči v autě. Jak se správně v silničním provozu 

chovat? Jak být vybaven? Jaké je potřeba znát a 

dodržovat bezpečnostní předpisy? Tohle všechno se 

učily děti 4. ročníku. Své dovednosti a vědomosti si 

za doprovodu starších spolužáků jely ověřit na 

dopravního hřiště v Malých Hošticích. Průkaz 

cyklisty nebyl zadarmo a získali ho jen 4 

nejšikovnější žáci z obou ročníků.  

  

 

 

 

Exkurze 

Neodmyslitelnou součástí základního vzdělávání a obohacením praktickými vědomostmi v různých 

oblastech jsou vycházky a exkurze. V tomto roce podnikly vyučující s dětmi několik exkurzí se 

zaměřením společensko-profesním  do společnosti  Haberkorn Ulmer, přírodovědným u včelaře p. 

Břetislava Musila, bezpečnostně policejním v areálu výcviku psů p. Mellara a v rámci oslav MDD 

návštěvu členů SDH Mokré Lazce  s praktickými ukázkami jejich činnosti. 
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Olympiáda v atletice 

Letos již XXVI. ročník 

Olympijských her mezi žáky 

základních škol sousedních 

obcí Štítina a Mokré Lazce se 

odehrály na hřišti TJ Sokol, 

pořádající byla ZŠ Mokré 

Lazce. Panující vysoké 

teploty a sluneční úpal 

sportovním aktivitám příliš 

nepřály, přesto žáci obou škol 

podávali skvělé výkony. Díky 

skvělé přípravě a organizaci 

byly všechny sportovní 

disciplíny, vyhodnocení  a 

ocenění medailemi i 

sladkostmi ukončeny do 

11:45 hod. V průběhu 

dopoledne byl v areálu pro 

děti zajištěn prodej 

občerstvení a sladkostí, bezplatný pitný režim a k dispozici bylo částečně funkční sociální zázemí 

v místní rekonstruované sokolovně i TOY TOY budky. 
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Rozloučení s páťáky 

Konec školního roku má vždy dvě stránky. 

Tou radostnější je vyhlídka dvouměsíčního 

prázdninového volna, tou smutnější je loučení 

s našimi kamarády pátého ročníku, kteří po 

prázdninách přejdou do jiných škol a budeme 

se proto s nimi potkávat jen náhodně. 

K novým tradicím patří i ukončení školního 

roku s programem odcházejících žáků, s jejich 

pasováním na absolventy školy a společné 

zápolení týmů rodič x dítě v různých 

netradičních disciplínách. 

 

                                                       Chválíme za reprezentaci školy 

V tomto školním roce naši školu reprezentovali v soutěžích tito žáci: 

 

Tereza Zápecová – Úspěšná řešitelka okresní Matematické olympiády  

Matěj Tomíček – postup do okresního kola recitační soutěže Dětská scéna 2018, 1. kategorie 

Tereza Zápecová - postup do okresního kola recitační soutěže Dětská scéna 2018, 2. kategorie 

 

Smíšené družstvo 4. a 5. roč. – T. Zápecová, D. Stareczková, A. Kupčíková, G. Římanová, M. Bortel 

– postup do finále přírodovědné soutěže ZOO Ostrava a v něm krásné 4. místo !! 

 

Miniházená  Ostrava – Poruba – 2. místo smíšené družstvo 2. a 3. roč. 

     2. místo smíšené družstvo 4. a 5. roč.

  

 

VV soutěž  - Malujeme pohádky –    Jakub Moša, Daniel Volný  

soutěž mladých zoologů (ZOO Ostrava) -   Tereza Zápecová 

  

 

 

Činnost školní družiny 

Počet dětí: I. odd., 1. + 2. roč.,  24 (14 chlapců, 10 děvčat) 

Počet dětí: II. odd., 3. – 5. roč.  20 ( 10 chlapců, 10 děvčat) 

 

I v letošním roce obě oddělení spolupracovala a díky tomu mohla pro děti zorganizovat 

mnoho společných akcí a pestřejší program, který se měnil podle aktuálního ročního období. Žáci 
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dodržovali základní pravidla ŠD – stěhování věcí do šatny ŠD, úklid a dodržování pořádku v šatně 

ŠD, šetrné zacházení s hračkami a jejich správné ukládání na určené místo. Oblíbené byly především 

hry na školním dvoře, na pískovišti, na hrazdě nebo stolní tenis, kopaná, skákání přes švihadlo, hry 

v tělocvičně či zimní sportovní aktivity na sněhu i kluzišti ve sportovním areálu.  

Když počasí i okolnosti umožnily, podnikly děti II. odd. s pí. vychovatelkou procházky do okolí, do 

lesa nebo na spodní hřiště. Zpestřením byla návštěva u manželů Svatošových, kde se děti seznámily 

se sochařstvím, s tesařinou, s řezbářstvím nebo si vyzkoušely střílet z luku. 

Celoroční program byl v obou odděleních motivován názvem – Přijede tetička. 

Děti se měsíčně setkávaly s tetičkou, pro kterou si připravovaly malé občerstvení s překvapením 

- pekly sladké mufinky, slané šnečky, smažily palačinky, vyráběly domácí zmrzliny atd. a učily se 

zároveň společenskému chování. 

Pobyt dětí ve ŠD byl dále vyplněn hrami se stavebnicemi a hlavolamy, malováním obrázků, které 

zdobily interiér ŠD a OÚ a byly odeslány i do několika soutěží. Pro všechny zájemce byl i letos 

organizován týdenní lyžařský kurz na Vaňkově kopci. 

V rámci spolupráce s ostatními školami se děti zúčastnily sportovní soutěže Hry bez hranic, 

pořádanou CVČ Kravaře. Po úspěších v minulých letech, kdy jsme se umístili na prvním místě, jsme 

letos odjeli jen s medailí „bramborovou“, ale veselé soutěžní klání i doprava na kolech byly 

zajímavým zpestřením. 

  

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

poskytnuté granty MAS Opavsko 3 300  3245 

sponzoři  0 0 

ostatní  0 0 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

  

V daném školním roce nebyla provedena inspekční a kontrolní činnost ČŠI.   

 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

 

 

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. Mírná zima, 

zateplení budovy i hospodárné chování ovlivnily spotřebu plynu a el. energie, a tím i snížení záloh. 

Přesto jsme se problémům nevyhnuli ani letos. V roce 2017 byl v aukci společností eCentre vybrán 

dodavatel elektřiny i plynu společnost One Energy & One Mobile a.s.   a prostřednictvím této aukční 

společnosti byly také uzavřeny s vysoutěženým dodavatelem smlouvy na obě komodity, ačkoliv 

platným dodavatelem plynu byla stále společnost VEMEX energie. Po měsíčním řešení 

nedorozumění mezi dodavateli plynu a společností eCentre byla od února 2017 našim dodavatelem 

plynu  společnost VEMEX.  

 

 

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

 

Oprava a údržba  Částka celkem Kč 

Opravy nábytku fa Kulaga 2540 

Stoly PC učebna 21 260 

Oprava krovů 16 214 

Oprava instalace 5 824 

Nátěry Tv nářadí 3960 

 

 

Finanční prostředky získáváme také z hospodářské činnosti. Organizujeme sběr papíru, hliníku, kůry 

citrusových plodů, monočlánků, plastových víček, jsme zapojeni do motivačního programu 

společnosti EKOLAMP a pořádáme akce pro rodiče a širokou veřejnost. Výtěžek ze sběru 

plastových víček je věnován postiženému Lukášku Jendrulkovi na úhradu rehabilitační péče.  

 

 



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

19 

 

 

 

Investiční akce z vlastních zdrojů  

(čerpání z rezervního fondu) 

Částka celkem 

--- 0 

 

--- 0 

 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
V letošním školním roce byla škola zapojena do operačního programu výzkum vývoj vzdělávání – OP 

VVV. Finanční prostředky byly čerpány na šablony v oblasti vzdělávání pedagoga v cizím jazyce, 

činnost školního asistenta, tematická setkávání s rodiči a čtenářský klub.  Během celého roku ředitelka 

školy spolupracovala se zřizovatelem na přípravě a  realizaci projektové dokumentace na výstavbu 

venkovní učebny pro výuku přírodovědných oborů a polytechnickou výuku, dovybavení učeben a 

vybudování bezbariérového sociálního zařízení, které z prostředků ITI Ostrava by měly být vybudovány 

v následujícím roce v prostorách i areálu školy. 

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků 

(dětí) 
pedagogů 

ostatních 

zam. 

         
 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola se ve školním roce nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

státní fondy  0 0 
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programy EU  OP VVV - šablony 316 000 105 211,37 

projekty KÚ MSK Dotace Plavání 8 750 8 750 

projekty MŠMT Vzdělávací programy paměťových institucí 245 000 180 350,41 

jiné projekty  0 0 

 

 

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 

 

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 - návštěva bývalých žáků, návštěva 

spádové školy vycházejícími žáky – setkání 

s budoucími spolužáky 

51 

 

 

10 

Základní umělecká škola 

v Háji ve Slezsku 

Výchovné koncerty (jarní)  56 

Obecní knihovna Knihovnická lekce  

Motivování dětí k návštěvě obecní knihovny 

35 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 

V tomto roce se vzájemné spolupráci se Spolkem rodičů Kapka příliš nedařilo. Plánované 

akce se pro nezájem ze strany veřejnosti i rodičů neuskutečnily. Ochotných rodičů, kteří by se 

zapojili do organizace a příprav akcí bylo stále méně, navíc bez valné podpory ostatních rodičů nebyl 

spolek životaschopný. Proto na lednové plenární schůzi bylo rodiči odhlasováno ukončení činnosti 

spolku Kapka. Finanční prostředky na účtu i v hotovosti byly převedeny na účet školy a budou 

využívány na financování žákovských akcí, úhradě dopravy na soutěže, nákupu odměn.  
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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 byla projednána pedagogickou 

radou a schválena školskou radou dne 12. 10. 2018. 

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

  Údaje o finančním vypořádání dotací stát. rozpočtu 2017 

  Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

 

Na vědomí :  zřizovatel 

Školská rada 

 

 

Zpracovala dne:             Mgr. Jaromíra Bubová 

        …………………………………. 

         ředitelka školy 
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