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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 
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 2018/2019 byla organizována po dlouhé době jako čtyřtřídní s pěti 

ročníky a dvěma odděleními školní družiny. K základnímu vzdělávání nastoupilo v září 60 dětí. 

V posledním listopadovém týdnu ale dvě žákyně z rodinných důvodů změnily bydliště a přestoupily 

na jinou základní školu.  
 

    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 

Mgr. Jana Vlčková    – 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 

 

V průběhu předchozího školního roku ve spolupráci se zřizovatelem probíhaly přípravné práce  a 

následně výstavba venkovní učebny pro výuku přírodovědných oborů a polytechnickou výuku. Před 

zahájením školního roku byly práce ukončeny a všechny učebny dovybaveny - učebna informatiky 15 

novými počítači, klávesnicemi a laserovou kopírkou, do obou učeben byly pořízeny interaktivní tabule, 

nové lavice i notebooky do jazykové učebny a zajištěn bezbariérový vstup i sociální zařízení, vše z 

prostředků na podporu rozvoje odborného vzdělávání IROP ITI Ostrava.   

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 2018/2019 jsme ve všech ročnících  vyučovali podle 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 5. roč. prošli testováním Kalibro v oblasti JČ, M, AJ a přírodovědného základu. Dále se škola 

zapojila do řady tvořivostních, vědomostních i dovednostních soutěží. I v letošním roce pokračovala 

v  pokusném 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 programy muzeí v Opavě, Brně a Strážnici. 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 7 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 

Mgr. Radka Hazuchová Učitelka 1,0 22 2. ročník 

Vlasta Vlčková učitelka 1,0 22 3. ročník 

Mgr. Kateřina Čelůstková Učitelka 1,0 22 4. a 5. ročník 

Pavlína Netková Učitelka       0,7727   17 AJ, VV, TV, 

HV,PČ, ČaS, VL 

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

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

 

Funkci školní asistentky i v tomto školním roce vykonávala p. vychovatelka D. Valušková. 

Náplň práce spočívala hlavně v pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, v organizační 

pomoci pedagogickým pracovníkům a v doprovodu žáků při akcích školy (školy v přírodě, 

vzdělávací programy, soutěže apod.). Tato pozice byla financována z šablony Operačního programu 

evropské unie OP VVV. Kvalifikační předpoklady pro výkon svého pracovního zařazení splňovalo 6 

pedagogických  pracovnic, jedna nekvalifikovaná vyučující studovala 1. rokem Ostravskou 

univerzitu se zaměřením na výuku pro 1. stupeň ZŠ. Svou odbornost mnohé zvyšovaly účastí 

v seminářích DVPP, webináři ve svém osobním volnu a které byly hrazeny z prostředků OON i 

evropských fondů.  

 

Ostatní zaměstnanci 

Jméno, příjmení Funkce Pracovní úvazek 

Daša Valušková Školní asistentka 0,50 

Dana Vyhnánková Domovnice, uklízečka 0,75 

Drahomíra Hájková Uklízečka 0,25 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2018 

       78 1 19 0          14            1 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 14 14 0 0 

2. 18 (17) 17 0 0 

3. 8 3 5 0 

4. 13 11 2 0 

5. 7(6) 4 2 0 

Celkem za 1 st. 60 (58) 49 9 0 

 
Ve školním roce 2018/2019 byli ve školním poradenském zařízení vyšetřeni 2 žáci. Jedné žákyni 

bylo přiznáno podpůrné opatření III. stupně s 1 hodinou pedagogické intervence, která byla sdílena 

s jinou žákyní s podpůrným opatřením II. stupně a byla zaměřena na domácí přípravu a procvičení učiva. 

Dalšímu žáku bylo přiznáno jen podpůrné opatření I. stupně. Nikdo z žáků nebyl zařazen jako 

integrovaný žák, přesto se třídní učitelé podle potřeby věnovali v odpoledních hodinách žákům s 

výukovými potížemi.  

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 

 

5 

1   

 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 
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d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
Počet akcí 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky 1 58 6 

Pobytové semináře pedagogů 0 0 0 

Adaptační pobyty žáků 1 52  5 

Práce s třídami 3 150 5 

Dopravní výchova 0 0 0 

 

 

Charitativní aktivity školy – sbírky: 

 

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

Zakoupením magnetických záložek děti i zaměstnanci přispěli částkou 1414 kč 

 Bona Helpo –pomoc handicapovaným Frýdek- Místek 

Z výtěžku akce Lampiónové hemžení jsme přispěli částkou 1000 Kč zakoupením dárkových 

předmětů. 

 Lukáš Jendrulka – sběr plastových víček na rehabilitační péči 215 Kg   

  

 

 

Hodnocení  Minimálního  preventivního  programu  a programu proti šikanování a projevům 

agrese za školní rok 2018 – 2019 

 

 

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. Kateřina Čelůstková. 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 

Horské chatě Mečová v Horní Bečvě. I letos jsme sledovali zapojení žáků do mimoškolních aktivit. 

Z celkové počtu žáků školy nebyli registrováni v žádné mimoškolní aktivitě pouze 3 žáci. 

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.  
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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. V předvánočním období 

jsme pro žáky naší školy, školy Labyrint z Háje ve Slezsku - Lhoty a zájemce z řad občanů 

uspořádali v sále obecního domu koncert světoznámého hráče na mandolínu, pana Radima Zenkla. 

Z důvodu personálních a organizačních změn v ZUŠ se tradiční koncerty žáků v tomto školním roce 

neuskutečnily. Stále oblíbenější a s velkým těšením žáky navštěvovanou školní akcí je dubnová Noc 

s Andersenem. Letos o společné čtení, tvoření i spaní projevilo nečekaně velký zájem nocležníků, 

takže kromě prostor obou družin byla zaplněná i tělocvična.  

  V rámci sportovních programů  si žáci poměřili síly v řadě  atletických soutěží  – Čokoládové 

tretře, T mobile běhu, Olympiádě ve Štítině a soutěží školních družin v plavání i Hrách bez hranic. 

Všem žákům byla nabídnuta možnost seberealizace v kroužcích podle svých zájmů: Sportuj ve 

škole, zaměřený na osvojení základů míčových her, kroužek jógy - napomáhající zklidnění a tolik 

potřebné koncentraci, angličtina pro začátečníky – hravá výuka určena žákům 1. a 2. ročníku, 

náboženství, výtvarný kroužek pro mladší i starší děti a letos nově i taneční kroužek pro žáky 4. a 5. 

ročníku. 

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  1. 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 2018/2019 

 

   Každoroční kurz dopravní výchovy pro žáky 4., případně i 5. ročníku, v tomto roce 

neproběhl. MMO, odbor dopravy nebyl schopen uspokojit požadavky všech škol a na naše školáky 

nevybyl žádný volný termín, a to i přesto, že téměř všichni školáci budou kolo používat jako 

dopravní prostředek od 6. ročníku při dojíždění do ZŠ ve Štítině.  Budeme doufat, že přislíbený 

zářijový termín nenaruší nějaká nenadálá událost a kurz proběhne. 

 

      

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů 

Šablony II 1 

Podpůrná opatření pro žáky se spec. vzděl. potřebami 2 
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Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 

Konference pro učitele 1. stupně 1 

Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1.st (webinář) 1 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele 2 

Geometrie činnostně v 1.-3. ročníku 1 

Tvořivost přináší i do matematiky radost 1 

Činnostní učení Čj ve 2.-3. ročníku 1 

Aktivní učitel - matematika 1 

Hrajeme si v českém jazyce 1 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Mimoškolní činnost 

Název Počet dětí Vedoucí  

Školní družina, I.odd. 

                  II.odd. 

30 

20 

Blanka Wysogladová 

Daša Valušková 

Angličtina pro začátečníky 17 Pavlína Netková 

Sportuj ve škole 25 Pavlína Netková 

Taneční kroužek 11 Mgr. Kateřina Čelůstková 

Čtenářský klub 12 Mgr. Radka Hazuchová 

Jóga                      12 Luďka Červenková 

Náboženství 6 Mgr. Vladimír Pavlík 

Výtvarný kroužek 12 Blanka Wysogladová 

Výtvarný kroužek II 8 MgA. Tereza Svatošová 

ZUŠ 13 Učitelé ZUŠ 

TJ Sokol - fotbal 11 trenéři 

SDH 6 Členové SDH 

Jiné 16 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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 „Rytíři u kamenného stolu“ na škole v přírodě   
 

Prožít týden jako středověcí rytíři, zažít mnohá      

dobrodružství a překonávat nástrahy v boji se zlou 

čarodějnicí, si školáci vyzkoušeli na horské chatě 

Mečová v Horní Bečvě. Rytíři pěti slavných 

místních  rodů - Grudovci, Hájovci, Kalamárové, 

Sokolové, Kaplicové, ošaceni do dobových 

kostýmů „co kufr dovez“ skládali přísahy, 

sbližovali se, radili si, plnili ctnosti, trénovali lov 

divoké zvěře, sílu při lezení na skály, utrpěli 

spoustu zranění, učili se léčitelství, bojovali na 

rytířském turnaji a mnoho dalšího. Ctnost 

statečnosti, zručnosti a chování získali jen ti 

nejlepší. Počasí bylo drsné, přímo středověké, i 

proto se školáci vrátili domů ještě  silnější a 

zdatnější, než kdy předtím.  
 

 

 

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 …t a na jaře …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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Dopoledne s armádou ČR 

Být vojákem bylo a je snem mnoha kluků. Co 

všechno obnáší život profesionálního vojáka 

armády, jaké úkoly plní v naší zemi, s čím se 

potýkají na zahraničních misích a spoustu dalších 

zajímavých informací se mohli dovědět všichni 

školáci, kteří pozorně naslouchali praporčíkům z 

vojenského útvaru v Ostravě. Nejzábavnější byla 

samozřejmě možnost vyzkoušet si opravdovou 

vojenskou výzbroj a střelbu na cíl ze speciální 

pistole. Návštěva bezprostředně navazovala na 

oslavy 100. výročí založení Československa a byla 

vhodným tematickým zakončením připomínky 

historické události. 

 

Advent 

Každoročnímu setkání o první adventní neděli v areálu školy předchází 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. Tentokrát se 

dílničky konaly v neděli při samotném setkání a 

byly spojeny s prohlídkou školy a prodejním 

jarmarkem. 

Na adventní setkání se připravují úplně všichni – 

školáci i děti z MŠ s učitelkami nacvičují 

program, kuchařky připravují občerstvení pro 

všechny hladové a prokřehlé návštěvníky a 

šikovné maminky nikdy nezklamou mlsné jazýčky 

výbornými buchtami.   

 

 

 

 

 

 

http://www.zsmokrelazce.info/galerie/dopoledne-armadou-cr/
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Vzdělávací programy paměťových institucí 

Do pokusného ověřování Vzdělávacích 

programů jsme zapojeni již druhým rokem. U 

příležitosti 100. výročí vzniku ČSR jsme navštívili 

vojenskou pevnost Darkovičky u Hlučína. Některé 

školáky vojenská tematika zaujala natolik, že se 

pustili do opravy chátrajícího řopíku v obci a 

zpřístupnili jej i dalším nadšencům.  

Krásy podzimní přírody, pěstební nároky rostlin 

různých podnebných pásem i výrobu dýňového 

strašidla nám umožnila návštěva Arboreta v Novém 

Dvoře a za různými programy do Slezského muzea 

v Opavě jsme se vypravili během roku ještě 

několikrát.  

 

Velkým zážitkem pro všechny jsou dvoudenní návštěvy muzeí. V I. pololetí v předvánočně 

vyzdobených velkých městech, v II. pololetí 

s prázdninovou atmosférou. 

Tentokrát jsme se vypravili do Brna a Olomouce a 

bylo opravdu co obdivovat. Moravské zemské 

muzeum nabídlo hned několik programů, z nichž asi 

nejvíce upoutaly sběratelské kuriozity z oblasti 

rostlinné i živočišné říše, program Země kamínků ni 

Fauna Moravy. V olomouckém Arcidiecézním 

muzeu si mladší školáci užili interaktivní program 

Muzeum nejen na hraní a starší školáci Dům plný 

umění v Muzeu moderního umění. Třešničkou na 

dortu každé výpravy za poznáním je podvečerní 

vycházka, tentokrát s nákupy na vánočních trzích, 

veselé zážitky z bydlení v hotelu i cestování.  

A takto svůj zážitek zapsal žák 2. roč. J.D. : „Nejdříve na nás čekal dobrý oběd a po obědě jsme 

zhlédli výstavu v Muzeu moderního umění, kde byly sochy a obrazy. Také jsme navštívili 

olomoucké vánoční trhy. V pátek večer jsme dorazili po dlouhé zpáteční cestě domů.“ 

 

Velké těšení na návštěvu Strážnice a krásného 

Skanzenu s programem Abeceda řemesel 

poznamenalo ošklivé počasí v podobě celodenního 

vytrvalého deště a nečekaně chladného počasí. I tak 

si všichni užili ukázku lidových řemesel, 

ochutnávku přímo na místě připravených tradičních 

specialit, plavbu lodí po Baťově kanále, prohlídku 

zámku s krásnými obrazy i exkurzi v modrotiskové 

dílně.   
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Lyžařský kurz pro zájemce ŠD na 

Vaňkově kopci 
 

V únoru se naše ŠD zúčastnila výjezdového 

lyžařského kurzu ve spolupráci se SKI 

AREÁLem Vaňkův kopec. Letos se k našim 

28 lyžařům přidalo i 8 dětí z MŠ. Podle svých 

schopností byly děti rozděleny do tří družstev 

a jednoho snowboardového týmu. Celý týden 

všechny děti pečlivě trénovaly, aby poslední 

den změřily síly s ostatními lyžaři ve slalomu. 

Vítězové byli odměněni nejen medailemi a 

diplomy, ale i sladkostmi hlavně bouřlivým 

potleskem všech přihlížejících. 

Recitační soutěž 

Kdo si chtěl vyzkoušet recitaci, musel se nejdříve 

naučit báseň, pak následovalo školní kolo – 

recitace před všemi žáky školy a porotou, která 

vyhlásila a odměnila první tři nejlepší recitátory 

v mladší i starší kategorii. Do okrskového kola v 

Opavě postoupili Gabka Ř., Jakub H., Martin Ž. 

a Tomáš K. Ke každé soutěži patří tréma, která 

neminula ani naše soutěžící, když uviděli 

loutkové divadlo plné účinkujících i váženou 

porotu, ale nevzdal to nikdo. Milým 

překvapením byl postup Martina Žídka a Tomáše 

Kubína do okresního kola. V konkurenci těch 

nejlepších recitátorů celého okresu si úspěšně 

vedl Tomáš Kubín, kterého porota vybrala do 

dalšího, krajského kola, které se uskutečnilo v Ostravě. 

 

Soutěže ŠD   

Činnosti v ŠD mají převažně rekreační charakter. 

Přesto kromě tohoto zaměření a  přípravy na 

vyučování je náplní této zájmové složky také rozvoj 

ve sportovních, výtvarných a společenských 

oblastech. Činnosti se obměňují a jsou velice pestré 

– od pečení cukroví, perníčků a jiných dobrot, přes 

výrobu krmítek pro ptáčky, různé rámečky, věšáky 

až po prověřování svých hlaviček v piškvorkových, 
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pexesových či šachových turnajích. 

Neodmyslitelnou součástí jsou výlety do přírody, 

návštěvy u  místních řemeslníků i odborně vedená 

výtvarná dílna v Optysu. V posledních letech se 

stala tradicí účast v soutěži ŠD v plavání a soutěži 

Hry bez hranic. Ani letos naši borci nezklamali a 

dovezli medaile.  

Plavecká – Patrik Kupka, Ondřej Hájek  

Hry bez hranic – soutěž ŠD v Kravařích – 2. místo 

Noc s Andersenem  

Téma pro letošní noc, která se konala už 23.dubna, 

bylo Čtyřlístek. Sbalil jsem si doma potřebné věci a 

vyrazil jsem do školy. Sešli jsme se v tělocvičně 

v šest hodin večer rozdělili jsme se do družstev. Byl 

jsem v týmu červených. Jako tým jsme museli plnit 

3 úkoly- vyluštit šifru, zjistit, které země musí 

zvířecí kamarádi obeplout při cestě z Norska do 

Španělska a proběhnou překážkovou dráhu 

v tělocvičně. Po splnění všech úkolů jsme obdrželi 

indicie, které nám určily maskota – Fifinku. O 

Fifince jsem se dozvěděl, že byla pracovitá a 

pořádná, ráda pekla a vařila, ale někdy byla 

parádivá. Také jsme sehráli scénku, která měla 

vyprávět nějaký příběh o dobrodružství. Ten se nám moc povedl. Po večeři jsme si nachystali 

spacáky v tělocvičně. Měli jsme také stezku odvahy a pak jsme se už chystali do spacáků. Byl jsem 

vzhůru asi do půl dvanácté a pak se mi konečně podařilo usnout. Ráno po probuzení jsme se sbalili, 

nasnídali, převlékli a hráli jsme v tělocvičně vybíjenou. Pak si pro mě přišla maminka a šli jsme 

domů.  O. Z., 4. ročník 

 

Úspěch našich žáků v anglické soutěži FED 2019 

V pátek 29.3. se konala soutěž v AJ pro žáky 5. ročníků, kterou každoročně vyhlašuje ZŠ Vrchní 

v Opavě a účastní se jí většina škola opavského 

okresu. Naši školu reprezentovali 4 páťáci ve 

složení Gabka Římanová, Aňa Kupčíková, Filip 

Holuša a Dan Slunský. A vedli si skvěle! Své 

výborné znalosti předvedli v pěti soutěžních 

disciplínách (práce s textem, gramatické jevy, 

doplňování) a umístili se na konečném druhém 

místě s celkovým počtem bodů 74! První místo jim 

uteklo o pouhé dva body!  Soutěžícím blahopřejeme 

a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! 

http://www.zsmokrelazce.info/galerie/uspech-nasich-zaku-v-anglicke-soutezi-fed-2019/
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Den Země 

Poslední školní dopoledne před Velikonocemi 

patřilo oslavě svátku Dne Země, který letos připadl 

právě na Velikonoční pondělí. Prvňáčci se vydali za 

objevy a poznáním do místního lesa, ostatní ročníky 

po pěší trase z Děhylova do Jilešovic sbíraly 

odpadky, které tam nepořádní turisté odhodili. 

 

Šikana, kyberšikana, rizikové chování …. 

Pojmy, za kterými stojí neláska, ubližování, agrese, 

vydírání, bolest, ponížení ….. a které ve zvýšené 

míře trápí dnešní generaci dětí i dospělých. Ale také 

i lidská hloupost a pýcha, která dává prostor k těmto 

projevům. Jak těmto situacím předcházet, rozpoznat 

případné signály rizikového chování a zaujmout 

správný postoj v různých složitých situacích, měl 

dopomoci preventivní vzdělávací program, 

věnovaný této problematice. 

 

 

Olympiáda v atletice  

XXVII. ročník Olympijských her mezi žáky 

základních škol sousedních obcí Štítina a Mokré 

Lazce se odehrály na hřišti TJ Tatran ve Štítině. 

Vzájemnému zápolení přálo počasí, a tak si přesun 

na kolech i celé soutěžní dopoledne všichni malí 

sportovci skvěle užili. 

 

  

http://www.zsmokrelazce.info/galerie/den-zeme/
http://www.zsmokrelazce.info/galerie/sikana-kybersikana-rizikove-chovani/
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Rozloučení s páťáky 

K pěkným tradicím patří setkání všech školáků, 

jejich rodičů a sourozenců u příležitosti ukončení 

školního roku. Slunečné a horké počasí se 

předvádělo až příliš a napravovalo tak reputaci dvou 

předchozích deštivých let. Oproti minulý rokům 

bylo sportovní soutěžení nahrazeno programem, 

který si připravili žáci se svými vyučujícími. Každý 

ročník se předvedl s jiným vystoupením, nechybělo 

pasování odcházejících školáků na absolventy a 

symbolické vypuštění balónků do světa…Tak hodně 

štěstí …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Chválíme za reprezentaci školy 

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

 

Soutěž v recitaci –  Martin Ž. a Tomáš K. postup do okresního kola, Tomáš K. následně postup do 

kola krajského 

 

Anglická soutěž FED  - družstvo Gabka Římanová, Aňa Kupčíková, Filip Holuša a Dan Slunský – 2. 

místo 
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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 

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 3 400 3 400 

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 2018 

 

 

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. 

dodavatelem plynu byla stále společnost VEMEX energie.  

 

 

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

 

Oprava a údržba  Částka celkem Kč 

 AV MEDIA inter. Tabulí, výměna lamp 19 447,12 

Instalaterství Kříbek – vodovodní přípojka do učebny 11 604,65 

  

 

 

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.  

 

 

 

Investiční akce z vlastních zdrojů  

(čerpání z rezervního fondu) 
Částka celkem 

--- 0 

 

--- 0 
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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 a čtenářský klub.   

 

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 

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

projekty KÚ MSK  0 0 

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. 
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Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

SDH Mokré Lazce      Požární ochrana- prevence 

Bezplatný pronájem tělocvičny k tréninkům 

mladších žáků 

 

58 

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 

58 

 

 

6 

Městská knihovna v Opavě Knihovnická lekce  

 

19 

Obecní knihovna Knihovnická lekce  

Motivování dětí k návštěvě obecní knihovny 

16 

 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 byla projednána pedagogickou 

radou a schválena školskou radou dne 28. 8. 2019. 

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

  Údaje o finančním vypořádání dotací stát. rozpočtu 2018 

  Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

 

Na vědomí :  zřizovatel 

Školská rada 

 

 

Zpracovala dne: 24.9.2019      Mgr. Jaromíra Bubová 

        …………………………………. 

         ředitelka školy 
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