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Část I. 

1. Základní údaje o škole 

Název školy   Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, 
    příspěvková organizace 
Adresa   Hájová 98, Mokré Lazce, 747 62 
IČO    47813164 
REDIZO   600 142 655 
Telefon   553 679 120  
E-mail    zsmokrelazce@zsmokrelazce.info 
Webové stránky  www.zsmokrelazce.info 
Bankovní spojení  ČSOB - PS 
Číslo účtu   105599013/0300 
 
Součásti školy  Základní škola – kapacita 75 žáků IZO: 102 432 007 
    Školní družina – kapacita 25 žáků IZO: 120 004 178 
 
Ředitel školy   Vlasta Vlčková 
Zřizovatel školy  Obec Mokré Lazce 
Adresa   747 62 Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158 
IČO    00300462 
 
Složení školské rady  Ing.Petr Kudela – zástupce zřizovatele 
    Bc. Zuzana Kupcová – zástupce pedagogů 
    Aleš Tengler – zástupce rodičů 

Charakteristika školy 

- Základní škola Mokré Lazce, okres Opava je venkovská málotřídní škola, ve které se 
vzdělávají žáci 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Ve školním roce 2011/2012 plnilo povinnou 
školní docházku v naší škole 42 dětí. I. třídu (1. ročník) navštěvovalo 10 žáků, II. třídu (2. a 
3. ročník) navštěvovalo 18 a III. třídu (4 .a5. ročník) 14 žáků. Spádovou školou je ZŠ ve 
Štítině, ve které pokračuje většina našich žáků v povinné školní docházce. Stále častěji však 
rodiče využívají možnost vzdělávání svých dětí v opavských školách.  

- V pátém ročníku ukončilo vzdělávání na naší škole 9 žáků. 1 žákyně absolvovala velmi 
úspěšně přijímací zkoušky na Mendlovo gymnázium v Opavě i na Wichterlovo gymnázium 
v Ostravě – Porubě a rozhodla se pokračovat v plnění povinné školní docházky na 
Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Jedna žákyně odešla do Opavy na ZŠ Šrámkova a sedm 
žáků bude navštěvovat naší spádovou školu ve Štítině. 
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Část II. 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

2011/2012 
Název Číslo jednací V ročníku 
Kapkou ke kapce k moři poznání Zš-ml 56/2011 1. 
Kapkou ke kapce k moři poznání - IVP Zš-ml 56/2011 2 žáci 
ZŠ Mokré Lazce-ŠVP pro ZŠ 65/2007 2. – 5. 
ZŠ Mokré Lazce-ŠVP pro ZŠ - IVP 65/2007 2. - 2 žáci, 5. - .1 žák 

Část III. 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení 
činnosti školy  

Pedagogičtí pracovníci 

Jméno, příjmení Funkce Pracovní 
úvazek 

Počet 
vyuč.hodin 

Třídnictví 

Vlasta Vlčková Ředitelka 1,0 13 1. ročník 
Věra Schwarzová Učitelka 1,0 24 4. a 5. ročník 
Bc.Zuzana Kupcová Učitelka 1,0 22 2 .a 3. ročník 
Mgr.Lukáš Hartmann Vychovatel /učitel 0,71/0,55 12  

Ostatní zaměstnanci 

Jméno, příjmení Funkce Pracovní úvazek 
Bc. Ludmila Galová Pomocná asistentka pedagoga 1 
Dana Vyhnánková Domovnice, uklízečka, topička 1 
Drahomíra Hájková Uklízečka 0,25 

Odborná kvalifikace pedagogů 

Dosažené vzdělání Fyzický počet pedagogů Přepočtený počet pedagogů 
VŠ-Učitelství pro 1. st. ZŠ 2 2,0 
VŠ-Učitelství pro 2.a3.st. 1 1,26 
Bakalářské 1 1,0 
Celkem 4 4,26 

Věková struktura pedagogů 

31 – 40 let 1 
41 – 50 let 1 
Nad 50 let 2 
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Ve školním roce 2011/2012nastoupil na naši školu Mgr.Lukáš Hartmann jako vychovatel ve 
ŠD a současně vyučující tělesné výchovy ve všech ročnících, ČaSu ve 3. ročníku, vlastivědy a 
informatiky ve 4. a 5. ročníku. 

Část IV. 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet odvolání 
Odklad školní docházky 6 0 
Přijetí ke školní docházce 10 0 

Část V. 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Ročník Počet žáků Prospělo s vyz. Prospělo Neprospělo 
Školní rok 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 
1. 10 10 0 0 
2. 9 9 0 0 
3. 9 7 2 0 
4. 5 4 1 0 
5. 9 5 4 0 
Celkem za 1. st. 42 35 7 0 

Počet žáků se sníženou známkou z chování: 

Stupeň chování 2011/2012 
 Počet Procento 

2 0 0 
3 0 0 

Celkový počet neomluvených hodin: 

2011/2012 
Celkem Průměr na žáka Celkem Průměr na žáka 

0 0 0 0 

Počet integrovaných žáků: 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 
5 - - - - - - 
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Evaluace – vlastní hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků 

Výsledky hodnocení v testech KALIBRO: 

3. ročník – český jazyk, matematika, prvouka (úspěšnost v %) 

  Regiony 
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Český jazyk 67,4 69,0 69,0 74,6 71,0 
 
  Regiony 
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Matematika 59,3 69,4 69,2 75,2 71,5 
 
  Regiony 
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
ČaS 69,7 65,2 59,8 69,1 65,8 

5. ročník:- český jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný základ, (úspěšnost v %) 

  Regiony 
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Český jazyk 73,5 65,9 67,5 71,8 68,2 
 
  Regiony 
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Matematika 73,2 49,2 50,4 57,6 52,0 
 
  Regiony 
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Humanit.základ 72,0 59,9 59,5 62,5 60,8 
 
  Regiony 
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Přírod.základ 72,1 66,0 66,1 67,7 66,7 
 
  Regiony 
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Anglický jazyk 81,2 62,5 62,9 67,5 64,2 
 
I v tomto roce byly výsledky žáků 3. ročníku ve srovnání s vybranými ukazateli opět nižší, ale 
v porovnání s uplynulým rokem již došlo ke zlepšení.  
Výsledky testování žáků 5. ročníku jsou dlouhodobě na výborné úrovni a stejně tomu bylo i 
letošním školním roce. Ve všech vybraných ukazatelích jsme se umístili nad průměrem a 
v některých testech byly výsledky výrazně lepší než průměrné výsledky. (viz tabulka) 
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Část VI. 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Hodnocení vychází z plánu Minimálního preventivního programu na období 2011/2012, z jeho 
základních záměrů z hlediska krátkodobých i dlouhodobých cílů. Plán i hodnocení zpracovala 
koordinátorka Věra Schwarzová. 
 
Krátkodobé cíle jsou naplňovány v průběhu plánu činnosti na daný školní rok: 
  
- V měsíci září jsme organizovali tradiční pobyt v přírodě pro všechny žáky naší školy. 

Společný pobyt v překrásném prostředí Beskyd na Soláni opět naplnil naše očekávání. Děti 
pracovaly celý týden ve věkově smíšených skupinách, vzájemně si pomáhaly a upevňovaly 
se kamarádské vztahy. 

- V oblasti zdravého životního stylu jsme i letos pokračovali v projektu Ovoce do škol. 
- Podle zájmu žáků zajišťovali pitný režim ve škole i školní družině. 
- Snažili jsme se o zapojení všech žáků v co největší míře do sportovních aktivit (škola 

v přírodě, využití mimoškolních sportovních kroužků v obci, účast na sportovních 
soutěžích, pěší výlety a výlety na kolech, sportovní využití přestávek, zapojení všech žáků 
do plaveckého výcviku). 

- V rámci projektu Návraty ke kořenům jsme nabídli žákům 4. - 5. ročníku kroužek mediální 
výchovy, ve kterém se žáci učili pracovat s kamerou a videozáznamy. 

- V květnu absolvovali žáci 1 - 2. ročníku vzdělávací program Hasík. 
 
Ve školním roce 2011/2012 jsme nezaznamenali na škole zneužití návykových látek, šikanu ani 
jiné patologické jevy.  

Část VII. 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP) 

Název akce Počet akcí Počet 
zúčastněných 

Sfumato – Splývavé čtení pro všechny děti - Letní škola 1 1 
Řízení školy – metodická poradna 2 1(na každé akci) 
Mgr. studium – speciální peagogika 1 1 
Přístup k dětem s ADHD 1 2 
Interaktivní tabule SMART Board I (4 hod) 3 2 (na každé akci) 
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Část VIII. 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti  

Akce školy 

Srpen 

Poslední prázdninový víkend patří již tradičně novým prvňáčkům. Sejdou se společně se svou 
novou paní učitelkou v pátek v podvečer ve škole a prožijí si – a někteří opravdu první den a 
noc bez maminek. Tentokrát se vydali s opičkou Olinkou objevovat ohromný ostrov obývaný 
obrem Oliverem a objevili své první písmenko O. Čekalo je velké překvapení: budou se učit 
číst metodou SFUMATO a hned večer si vyzkoušeli, jaké to bude. Ráno se vraceli domů 
všichni spokojeni s úsměvem na rtech.  

Září 

Září bylo bohaté na zážitky, Po slavnostním zahájení za přítomnosti pana starosty Františka 
Šteyera, paní ředitelky z MŠ Aleny Hodné, vedoucí školní jídelny Libuše Holoubkové, rodičů 
a prarodičů nových žáků jsme přivítali prvňáčky. Pan starosta jim předal dárky Obecního úřadu 
v Mokrých Lazcích – první splátku ve výši 500,-Kč na spořící účet Poštovní spořitelny – První 
konto a dárek vedoucí pošty v Mokrých Lazcích paní Mirky Falharové - hrníček, klíčenku a 
hračku - plyšového slona. Po seznámení s nejdůležitějšími úkoly pro nadcházející školní rok 
odešli žáci se svými třídními učitelkami do nově vymalovaných krásně barevných tříd. 

7. září jsme zahájili plavecký výcvik a poprvé se ho účastnili i žáci 1. a 5. ročníku.  

Nejvíce se však děti těšily na pobyt v přírodě, který jsme druhým rokem pořádali v krásném 
prostředí Beskyd v hotelu Čarták. Celý týden jsme putovali s Malým princem a objevovali svět 
kolem nás. 

Všichni pedagogové naší školy se zúčastnili školení mediální výchovy v ZŠ v Žimrovicích v 
rámci projektu Návraty ke kořenům. 

Říjen 

V tomto měsíci zahájil svou činnost kroužek mediální výchovy, ve kterém se žáci 4. a 5. 
ročníku učili pracovat s kamerou, seznamovali se s prací redaktorů, učili se správně tvořit 
otázky a s vervou se pustili po vesnici zjišťovat mezi lidmi, jestli znají operního pěvce Ivo 
Žídka. 

Skončil plavecký výcvik a po dobré zkušenosti se zapojením celé školy do plaveckého 
výcviku, budeme pokračovat stejně i příští rok. 

V říjnových dnech probíhal ve spolupráci se všemi občany podzimní sběr papíru a nasbírali 
jsme 3,16 tun.  

Poslední říjnový víkend se tradičně konaly Tábornické dny pro účastníky letního tábora 
pořádaného naší školou. Všichni se sešli v pátek v podvečer v naší škole a po společném 
opékání a hrách na školní zahradě usedli k promítání táborových fotek, povídání a vzpomínání. 
Rozešli se v neděli ráno po snídani a už teď těší se na další táborové zážitky. 
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Největší akcí je Lampionové hemžení, které pořádáme společně s Občanským sdružením 
Kapka a mateřskou školou. Maminky napečou spoustu dobrot, dětem nachystají strašidelné 
masky a všichni se sejdou po setmění u obecního úřadu. Společným průvodem jdou vesnicí a 
kolem hřbitova přijdou ke škole. Tam je už čeká slavnostně vyzdobená škola a strašidelný 
sklep. Většina se bojí, ale jen málokdo si nechá ujít procházku školním sklepem plným 
strašidel. Však se vždycky páťáci těší, kdy už na ně přijde řada a pořádně kamarády postraší. 

Listopad 

V listopadu jsme pokračovali v našem bádání po stopách Ivo Žídka. Zpracovávali jsme první 
videonahrávky – zatím si je jen prohlíželi, hodnotili a posuzovali, co se nám podařilo, co méně. 
V hudební výchově jsme poslouchali zpěvákovy árie, hledali kontakty na jeho rodinu na 
internetu. 

Do školy za námi přijel bubeník a společně s dětmi z mateřské školky jsme si zaskotačili za 
zvuků bubnů. 

Na 27. listopad připadla 1. adventní neděle a s ní i začátek nové tradice: Společné setkávání 
občanů Mokrých Lazců. Poprvé jsme se sešli na školní zahradě a po zapálení první svíce na 
adventním věnci vystoupily děti z MŠ a ZŠ s pásmem písní a vánočních koled. Po vystoupení 
si všichni mohli popovídat se skleničkou teplého vánočního punče nebo dobrého čaje. Ve škole 
si zájemci vyráběli adventní věnec a svou první svíčku si zapálili i doma. 

Prosinec 

Prosinec je pro děti měsíc plný radosti. Všechny se těší na Mikulášskou diskotéku, na které nás 
navštívily i děti z mateřské školky. Tělocvična se naplnila radostným jásotem čertů, andělů a 
objevil se i Mikuláš. Jen ty bázlivější děti se krčily u paní učitelky v obavě, aby si je neodnesl 
čert. 

S blížícími se Vánocemi jsme tvořili přáníčka pro rodiče i dárečky pro budoucí prvňáky. 

V posledním prosincovém týdnu se rozvoněly třídy vánočními stromky, které nám věnoval 
obecní úřad ze svého lesa a děti si připravovaly dárečky a program pro své vánoční besídky ve 
třídách. 

Nezapomínali jsme ani na svůj projekt, a protože Lucie Peterková z 5. ročníku objevila na 
internetu kontakt na syna Ivo Žídka, zkoušeli jsme psát dopisy, ve kterých jsme psali, co 
děláme, co bychom si přáli a ten nejzdařilejší jsme mu poslali. 

Leden 

Největší událostí byl společenský ples pro rodiče a přátele školy. Každý rok chystáme taneční 
vystoupení, slavnostní polonéza střídá rozpustilé country tance. Tentokrát jsme vsadili na 
taneční vystoupení našeho kroužku pod vedením Bc.Martina Svetlánského, mistra Evropy ve 
sportovním rokenrolu. Našim dětem se moc nedařilo a naši čest zachraňovala hostující skupina 
z Háje ve Slezsku - tančící děvčata se světelnými tyčemi. Vystoupení se jim opravdu povedlo a 
my se musíme v příštím roce hodně snažit, abychom se jim vyrovnali. 
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Únor 

7. února jsme připravili pro nové školáky zápis do 1. ročníku. Za bedlivého pozorování svých 
rodičů i učitelů plnily děti jednotlivé úkoly: poznávaly barvy, orientovaly se v prostoru i na 
ploše, přednášely nebo zpívaly, hledaly shody a rozdíly, kreslily. K zápisu přišlo 14 dětí a 13 
z nich nastoupilo do 1. ročníku do naší školy. Jedna dívka ze Lhoty odešla do Štítiny společně 
se svými spolužáky z MŠ ze Lhoty u Opavy. 

Žáci všech ročníků se připravovali na školní kolo v recitaci, které se uskutečnilo 9.2. a 
v okrskovém kole v Opavě nás reprezentovali J.Vilč a K.Peterková ze 2. ročníku, J.Jirsa a 
A.Marková z 5. ročníku. Do okresního kola nepostoupili. 

V našem projektu jsme pokročili o další krůček. Navázali jsme písemný kontakt s Ivo Žídkem 
mladším a získali jeho telefonní číslo. Děti 4. a 5. ročníku nacvičovaly v HV árie z Prodané 
nevěsty. 

Březen 

Opět za námi přijel bubeník. Nabízel čtyři díly svého vystoupení. Hodně jsme se těšili, protože 
to první vystoupení bylo opravdu výborné. V tom druhém se dost hodně opakoval a už tomu 
chyběl spád a jiskra prvního vystoupení. 

Počátkem měsíce jsme se domluvily se synem Ivo Žídka na setkání v Praze a začali plánovat 
návštěvu Prahy. Děti si vymyslely velmi náročný kulturní program. Objevili jsme i synovce 
stejného jména v Komárově u Opavy a pozvali ho na besedu k nám do školy. Navštívili jsme 
dům, ve kterém žili prarodiče I.Žídka, dnes dům rodiny Pechníků a dům, do kterého jezdily na 
prázdniny, dnes dům paní Palanové v blízkosti školy.  
V hudební výchově vrcholily konkurzy na roli Kecala a Vaška z Prodané nevěsty.  

Duben 

V dubnu jsme měli opět velmi napilno. Nejprve jsme spali ve škole s pohádkami 
H.CH.Andersena, abychom si připomněli výročí jeho narození 2. dubna. 

Krátce po Velikonocích jsme se vydali vlakem do Prahy. Setkání s Ivo Žídkem mladším se 
konalo v kuřáckém salonku Národního divadla. Povídání bylo zajímavé a milé. Před setkáním 
jsme si prohlédli Národní divadlo od sklepa až na druhou galerii. Byl to opravdový zážitek i 
pro pedagogy. Po setkání jsme se vydali na toulku Prahou. Prošli jsme podél řeky Vltavy až ke 
Karlovu mostu, prohlédli si Karlův most, sešli dolů kolem Kampy k Sovovým mlýnům a zpět. 
Další den jsme navštívili Pražský Hrad, Chrám Sv. Víta, Zlatou uličku a prohlédli si 
Svatovítský poklad. Z Hradu jsme šli Nerudovou uličkou k Chrámu Sv. Mikuláše, kolem 
Valdštejnských zahrad k metru na stanici Malostranská. Tam jsme si všichni pochutnali na 
výborné zmrzlině za 20 Kč, o 30,-Kč levnější než v blízkosti Karlova mostu. Byli jsme 
ubytovaní v ZŠ Kunratická, kde se o nás celou dobu skvěle starali. Ti, co s námi nejeli, mohou 
opravdu litovat. 

Den Země jsme oslavili v našem „lazeckém“ lese, kde jsme ve skupinkách od 1. do 5. ročníku 
ověřovali své znalosti z přírodovědy a času při plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.  

V tomto měsíci proběhl i sběr papíru. Sebrali jsme 4,4 tun. Za celý školní rok jsme nasbírali 
7,56 tun papíru.  

Závěr měsíce patřil všem čarodějnicím a čarodějům ze základní i mateřské školy. I v tomto 
roce se za krásného počasí slétli do sportovního areálu a společně tancovali, soutěžili a mlsali 
celé odpoledne. Na bezchybné organizaci se podílelo Občanské sdružení Kapka, zejména paní 
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L.Galová, L.Langerová, M.Kudelová, Hiemerová- Taneční vystoupení připravila paní učitelka 
Zuzana Kupcová. 

Květen 

V květnu jsme stříhali, dotáčeli, zpívali, protože se blížil závěr naší roční práce. Teď měl 
nejvíce práce pan učitel Lukáš Hartmann, který zajišťoval technický servis. 15. května nastal 
pro nás ten nejdůležitější okamžik, kdy jsme představili výsledek své práce našim rodičům, 
prarodičům, občanům Mokrých Lazců. Sešli jsme se ve velkém počtu 15. 5. v sále obecního 
domu. Byli jsme mile překvapeni, kolik lidí nás přišlo povzbudit a moc jim za to děkujeme. 
Zahájení společného setkání patřilo všem maminkám, pro které si děti připravily kratičké 
vystoupení a malé dárečky. Vyvrcholením celého projektu bylo společné promítání v obci 
pořádající školy, v Žimrovicích. Tam se bojovalo o vítězství pod dohledem odborné komise. 1. 
Místo získala ZŠ Žimrovice a cenu diváka ZŠ Větřkovice. 

Červen 

Sobota 2. června byla pro naši školu významným dnem. Ten den jsme slavili 100. výročí od 
slavnostního otevření nové školní budovy. Od jara jsme se na ten den pečlivě připravovali. 
Celá škola byla vyzdobená krásnými dětskými pracemi, všichni žáci se podíleli na přípravě 
vystoupení pro rodiče a přátele školy. Naši nejmenší seznámili návštěvníky s historií školy, ti 
větší si připravili divadelní představení Mach a Šebestová v zoologické zahradě. Bouřlivý 
potlesk svědčil o tom, že se vystoupení dětí všem líbilo.  

Společně s oslavami školy jsme si připomněli i Den dětí a pro všechny děti ZŠ i MŠ byl na 
školní zahradě firmou Globinek připravený bohatý program se spoustou sladkostí drobných 
dárků, výbornými buchtami od maminek. Občerstvení pro dospělé zajišťovali členové SDH a 
členové lyžařského oddílu v Mokrých Lazcích. 

Oslavy a příjemná zábava pokračovaly i ve večerních hodinách. K poslechu a později i k tanci 
hrála kapela Chlupy v zipu, kterou si založili bývalí žáci naší školy. 

Závěr měsíce patřil tradičně sportovnímu zápolení. Uspořádali jsme XX. Olympijské hry, které 
se tento rok konaly v naší obci na hřišti TJ Sokol Mokré Lazce. Na organizaci se vždy podílejí 
společně s učiteli i deváťáci z Mokrých Lazců, kteří chodí do štítinské školy. 

Slavnostní ukončení školního roku 2011/2012 a předání vysvědčení bylo 29. června za 
přítomnosti starosty obecního úřadu. 

Červenec 

I letos se někteří žáci naší školy účastnili červencového tábora v údolí Černého čápa. Letošní 
rok se nesl v archeologickém duchu. Jak to na táboře vypadalo se můžete podívat na fotkách: 
http://www.zsmokrelazce.info/fotogalerie/category/186-tabor . 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Koordinátorem pro EVVO Zuzanou Kupcovou byl k 30.9.2011 vypracován na základě 
dlouhodobého plánu EVVO roční plán pro školní rok 2011/2012 a podle něj byly realizovány 
tyto akce: 

- Již tradičně jsme se účastnili programu Recyklohraní, který se týká sběru baterií, 
elektrospotřebičů a el. zařízení. Možnost odevzdání tohoto odpadu již nabízíme několik let, 
v posledním roce společně s Obecním úřadem. Podařilo se nám 2x naplnit popelnici 
elektro-odpadem a odevzdali jsme 3 krabice použitých baterií (o 1 krabici více, než loni). 
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- Opět jsme sbírali víčka od PET lahví, sběr organizuje ostravské sdružení Radamok, a 
odevzdali jsme 64kg (o 3kg více, než loni). 

- V tomto školním roce jsme také pokračovali ve sběru použitých osvětlovacích zařízení. 
Zatím se nám nepodařilo sběrnou nádobu naplnit. 

- Třídění odpadů ve třídách je úspěšné, pokud třídní učitel na toto dohlíží. Samostatného 
třídění ještě naše děti nejsou schopny (učí se). Proto se nám zde daří střídavě. 

- Proběhlo 2x sběrové odpoledne (sběr papíru a hliníku v říjnu a v květnu) a podařilo se nám 
odevzdat 7,56 tun papíru. 

- Tématické přírodovědné vycházky jednotlivých tříd v rámci předmětu Člověk a jeho svět 
se uskutečňovaly téměř každý týden. 

- Den Země jsme letos uskutečnili v „našem“ lese, kde proběhla velmi zdařilá soutěžní hra 
skupin o znalostech přírody. 

- Žáci pátých tříd se měli opět zapojit do programu „Hravě žij zdravě“, který se týká 
zdravého životního stylu. Ale vyskytly se nějaké „technické potíže“ a nebylo možno se do 
programu přihlásit. 

- Letní stanový tábor bude realizován od 1. do 14. července v lokalitě Žimrovice – údolí 
Černého čápa. 

Školní družina 

V letošním školním roce začalo navštěvovat školní družinu 25 dětí. Pro velký zájem 
jsme nemohli otevřít družinu pro děti 4. a 5. třídy. Starší žáci s námi byli jen v době čekání na 
pondělní hodinu IVT a úterní kroužek náboženství. 

Náplň práce ve školní družině vychází z plánu práce školy. V letošním školním roce si 
v celoročním projektu hrajeme na Šmouly. 

Naší další náplní jsou: 

Spontánní činnosti – nejčastěji je to stavění ze stavebnic či molitanů, čtení časopisů, volné 
kreslení, hry na zvířátka či pokémony… 

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost – viz projekt Šmoulové – např. určování 
stromů, ekologické chování (sběr víček či baterií), rozhovory o psaných i nepsaných pravidlech 
slušného chování, čtení knih, atd… 

Tématická rekreační činnost – dětem jsou nabízeny různé volnočasové aktivity (sportovní, 
přírodovědná, počítačové atp.) s cílem naučit děti aktivně odpočívat a připravovat se na 
vyučování. Povedlo se dětem ukázat pravou tvář počítačových her a změnit tak poměr 
preferencí dětí výrazně ve prospěch sportování a hraní na zahradě. 

Z naší činnosti – svými výrobky jsme vyzdobili školu při mnoha akcích, velmi časté byly 
sjednocující koláže dětí, které nám sice zabraly více času, ale na finálním výrobku se podílely 
téměř všechny děti z družiny. 
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Mimoškolní činnost 

Název Počet dětí Vedoucí kroužku 

Školní družina 25 Mgr. Lukáš Hartmann 

Kroužek informatiky 13 Bc. Zuzana Kupcová 

Výtvarný kroužek ( KAPKA, OS) 13 
Bc.Ludmila Galová 
Ing.arch.Lucie Langerová 

Sportovní hry v rámci ŠD 25 Mgr. Lukáš Hartmann 

Taneční kroužek 13/8 Bc.Martin Svetlánský 

Náboženství 4 Jiří Klos 

V tomto školním roce jsme dětem nabídli nové aktivity pro využívání volného času. Jsme 
velmi potěšeni, že se stále více rozvíjí spolupráce s novým Občanským sdružením Kapka, které 
zajišťovalo činnost výtvarného kroužku a výsledek jejich práce můžeme hodnotit velmi kladně. 
Děti měly možnost navštěvovat taneční kroužek pod vedením mistra Evropy v ve sportovním 
rokenrolu, ale vzájemná spolupráce nesplnila naše očekávání. Krátce po začátku se změnilo 
vedení kroužku, snížila se kvalita práce cvičitelky a děti ztratily o činnost zájem. Ani zpětné 
vedení kroužku M.Svetlanským nepomohlo činnost obnovit. V rámci ŠD byl organizován 
kroužek Sportovní hry, který měly možnost navštěvovat i děti, které do školní družiny 
nechodily.  

Chválíme za reprezentaci školy: 

Přijetí na Wichterlovo gymnázium: Lucie Peterková 
Matematická olympiáda:   Dvě děvčata 5. ročníku - Andrea Marková s 10 body a 
     Lucie Peterková s 9 se dostaly mezi úspěšné řešitele. 
Matematický Klokan- kategorie 
Cvrček: Jan Tengler ze 3. ročníku dosáhl plný počet bodů a 

umístil se společně s dalšími 22 ti dětmi na 1.místě. 
Soutěže se účastnilo 2 054 žáků z ČR. 

Plavecká soutěž v Opavě:  Pro 2. místo si zaplavala Helenka Galová z 2. ročníku a 3. 
     místo obsadila Andrea Marková z 5. ročníku.  

 
Tříkrálová sbírka: Petr Hřivňacký, Eva Hřivňacká , Helena Galová, Pavlína 

Volná a Kateřina Kudelová pomáhali dospělým 
s charitativní sbírkou. 
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Část IX. 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.  
Probíhaly pravidelné finanční kontroly zřizovatele. Nebyly shledány žádné nedostatky v účetní 
dokumentaci školy. 

Část X. 

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 
2011 

Viz příloha č.1 

Část XI. 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů  

I v tomto školním roce byla naše škola zapojena do dotačního programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy EU Peníze školám, v rámci kterého jsme získali téměř 500 tisíc Kč na 
vybavení naší školy digitální technikou, tvorbu digitálních výukových materiálů a školení 
učitelů. Podařilo se nám vybavit dvě třídy interaktivními tabulemi, zpětnými projektory a 
učitelskými notebooky. V průběhu roku byli téměř všichni pedagogové proškoleni k práci 
s interaktivními tabulemi a započali tvorbu výukových materiálů, které byly průběžně 
ověřovány ve výuce. Odevzdali jsme první monitorovací zprávu, která byla přijata bez 
připomínek a koncem září jsme odeslali druhou. 

Od června minulého školního roku a po celý tento školní rok jsme byli spolupracující školou 
v projektu pod názvem Návraty ke kořenům, který získala ZŠ Žimrovice  z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Společně s dalšími malotřídními školami 
z Větřkovic, Kyjovic a Opavy – Vávrovi jsme měli za úkol zpracovat dvacetiminutový 
dokument o významné osobnosti našeho kraje. Naše škola si vybrala osobnost operního 
zpěváka Ivo Žídka. V měsíci květnu pak probíhal putovní filmový festival, při kterém se 
postupně promítaly všechny dokumenty v jednotlivých obcích a vyvrcholením bylo závěrečné 
setkání v Žimrovicích, kde se uskutečnilo hodnocení filmů odbornou i diváckou porotou. 
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Část XII. 

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

Bc.Zuzana Kupcová pokračovala druhým rokem ve studiu na Ostravské univerzitě, PF, obor 
Speciální pedagogika, bakalářský studijní program. 

Část XIII. 

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

Společnost Arcelor Mittal vyhlásila dotační program „Regiogranty 2012“, do kterého podalo 
svůj projekt„Škola v přírodě Čarták - Soláň“ také Občanské sdružení KAPKA. Ve spolupráci 
se ZŠ Mokré Lazce se tak sdružení snažilo podpořit rozvíjení mimoškolních aktivit školy. 
Finanční prostředky se získat nepodařilo. 
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Část XIV. 

14. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 

MŠ Mokré Lazce: 

- Účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku. 
- Vzájemné hospitace pedagogů i dětí, metodická pomoc. 
- Vystoupení dětí MŠ pro žáky ZŠ. 
- Vystoupení dětí ZŠ v mateřské školce. 
- Konzultace učitelky 1. ročníku a ředitelky s rodiči budoucích prvňáčků. 
- Návštěva předškoláků v 1. ročníku. 
- Společná návštěva divadelních představení. 
- Společné akce pro děti (Mikulášská diskotéka, Halloween, Pálení čarodějnic, Požární 

dopoledne apod.)  

Obecní knihovna: 

- Knihovnické lekce pro všechny třídy. 
- Motivování dětí k návštěvě obecní knihovny. 
- Zapojení do celostátní akce knihoven Noc s Andersenem. 

Spolupráce s SDH: 
- Požární dopoledne. 
- Zapojení dětí do činnosti hasičského kroužku. 
- Bezplatný pronájem na tréninky mladších žáků. 

Spolupráce se ZŠ Štítina, málotřídními školami: 

- XX. ročník atletických závodů.  
- Zapojení do projektu Návraty ke kořenům. 

Spolupráce se ZUŠ: 

- 2 koncerty dětí ZUŠ pro žáky ZŠ (vánoční, jarní). 

Spolupráce s Občanským sdružením KAPKA: 

- Spolupráce při Lampiónovém hemžení. 
- Příprava adventního setkání. 
- Společenský ples . 
- Spolupráce při realizaci Dne matek v rámci filmového festivalu. 
- Pálení čarodějnic. 
- Spolupráce při oslavách 100. výročí školy. 
- Financování knižních odměn, pobytu v přírodě, odměn do soutěží. 
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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 byla projednána a schválena na 
mimořádné pedagogické radě dne: 14.9.2012. 

Na vědomí : 
- Zřizovatel 
- Rada školy 
 
 
 
Zpracovala: Vlasta Vlčková 
   


