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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 2012/2013 plnilo povinnou 
školní docházku v naší škole 43 dětí. I. třídu (1. ročník) navštěvovalo 13 žáků, II. třídu (2. a 
3. ročník) navštěvovalo 19 a III. třídu (4 . a 5. ročník) 12 žáků. V průběhu 1. pololetí 
přestoupila jedna žákyně 3. ročníku do ZŠ ve Štítině, která je naší spádovou školou a ve 
které pokračuje většina našich žáků v plnění povinné školní docházky. Stále častěji však 
rodiče využívají možnost vzdělávání svých dětí v opavských školách.  

- V pátém ročníku ukončili vzdělávání na naší škole 4 žáci. Jedna žákyně odešla do Opavy na 
matematickou školu ZŠ Otická a tři žáci budou pokračovat v povinné školní docházce 
v Základní škole ve Štítině. 
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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. – 2. ročník 
Kapkou ke kapce k moři poznání - IVP Zš-ml 56/2011 2 žáci 
ZŠ Mokré Lazce-ŠVP pro ZŠ 65/2007 3. – 5. 
ZŠ Mokré Lazce-ŠVP pro ZŠ - IVP 65/2007 3. - 1 žá, 4. - .1 žák 

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 24 2 .a 3. ročník 
Bc. Ludmila Galová Asistentka pedagoga 1 22  
Blanka Wysogladová Vychovatelka /učitelka 0,71/0,55 12  

Ostatní zaměstnanci 

Jméno, příjmení Funkce Pracovní úvazek 
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 
Bakalářské 2 2,0 
Středoškolské 1 1,26 
Celkem 5 5,26 

Věková struktura pedagogů 

31 – 40 let 1 
41 – 50 let 2 
Nad 50 let 2 

Ve školním roce 2012/2013 se vrátila po mateřské dovolené paní vychovatelka Blanka 
Wysogladová a současně vyučovala tělesnou výchovu ve všech ročnících, ČaS v 1. – 2.  
ročníku, výtvarnou výchovu v 1. ročníku a pracovní činnosti v 1. – 5. ročníku. 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet odvolání 
Odklad školní docházky 2 0 
Přijetí ke školní docházce 12 0 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Ročník Počet žáků Prospělo s vyz. Prospělo Neprospělo 
Školní rok 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2012/2013 
1. 13 13 0 0 
2. 10 8 2 0 
3. 9 9 0 0 
4. 7 5 2 0 
5. 4 4 0 0 
Celkem za 1. st. 43 39 4 0 

Počet žáků se sníženou známkou z chování: 

Stupeň chování 2012/2013 
 Počet Procento 

2 0 0 
3 0 0 

Celkový počet neomluvených hodin: 

2012/2013 
Celkem Průměr na žáka Celkem Průměr na žáka 

0 0 0 0 

Počet integrovaných žáků: 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 
4 - - - - - - 
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Evaluace – vlastní hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků 

I v tomto školním roce jsme zvolili k posouzení vědomostní úrovně našich žáků testování 
firmy KALIBRO. Využíváme těchto testů zejména proto, že neslouží jen ke zjišťování 
množství vědomostí, ale hlavně k využívání nabytých znalostí a dovedností v reálném životě. 
V testech jsou používány úkoly, na které existují různá řešení. Někdy je správná pouze jediná 
odpověď, jindy mají žáci na výběr z několika odpovědí nebo formulují odpověď svými slovy. 
Při řešení jednotlivých úkolů je dáván důraz na čtení s porozuměním. 

Při vyhodnocování testů jsme srovnávali úspěšnost našich žáků se žáky v celé ČR, ve velkých 
městech, malých městech a na vesnicích. Ve všech sledovaných ukazatelích dosáhli naši žáci 
nadprůměrných výsledků. Žáci 5. ročníku dosahují dlouhodobě výborných stejně tomu bylo i 
letošním školním roce. Žáci 3. ročníku se v letošním testování výrazně zlepšili. Pro všechny 
pedagogy naší školy je to skvělá zpětná vazba jejich práce a všem patří za jejich pracovní úsilí 
velké poděkování. 
 
 

3. ročník – český jazyk, matematika, prvouka, přírodovědný základ 
(úspěšnost v %) 
   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Český jazyk 86,1 69,6 70,0 75,2 71,1 
 
   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Matematika 75,8 57,0 59,7 65,8 60,2 
 
   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
ČaS 85,2 73,9 69,8 67,0 69,9 

 

   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Přírod. základ 66,3 58,1 58,9 68,0 60,5 
 
 

5. ročník:- český jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný 
základ, anglický jazyk, ekonomické dovednosti (úspěšnost v %) 
   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Český jazyk 74,0 65,9 67,1 69,1 67,3 
 
   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Matematika 88,5 47,0 48,2 53,1 49,2 
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 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Humanit.základ 75,1 67,3 67,1 71,1 68,2 
 
   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Přírod.základ 84,0 63,0 62,1 64,2 63,1 
 
   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Anglický jazyk 86,8 57,6 58,5 69,7 65,9 
 
 
   
 Mokré Lazce Vesnice Malá města Velká města Celostátní 
Ekonomické 
dovednosti 

80,2 64,5 64,5 69,7 65,9 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Hodnocení Minimálního preventivního programu a programu proti 
šikanování a projevům agrese za školní rok 2012 – 2013 
 
Krátkodobé cíle a plánované aktivity  

- Již na počátku školního roku v září jsme si ověřili pozitivní vliv společného pobytu žáků na 
škole v přírodě v Beskydech. Mladší žáci se pomalu začlenili do společného života 
školního kolektivu, který pracuje na principu vzájemné spolupráce, pomoci a porozumění, 
starší žáci si ověřují pravidla spoluzodpovědnosti a tolerance, pravidla soužití ve skupině, 
na kterých se sami spolupodílejí. 

- V průběhu školního roku prošli všichni žáci 1. až 5. ročníku výchovným programem 
Prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ pod vedením  odborných lektorek z agentury 
FAUST o. s. Ostrava. Pro každého žáka byly připraveny tři dvouhodinové lekce, rozdělené 
navíc dle věku žáků. Náplní programu bylo vedení a uvědomování si zdravého životního 
stylu, prevence závislostí na návykových látkách, prevence šikany, objasnění pojmu 
kyberšikany. Žáci se učili zlepšovat a správně porozumět komunikačním dovednostem, 
pochopit úlohu médií ve společnosti, seznamovali se s infekčními nemocemi, s právy a 
povinnostmi dětí. Obsah projektu byl velkým příslibem, že si všichni prakticky ověří 
známé i nové pojmy této náročné oblasti. Výsledek byl pro nás zklamáním. Úroveň vedení 
lekcí byla velmi diskutabilní, jednoduchá, pro děti statická. Převažoval pouhý frontální 
výklad a definování známých pojmů, které si žáci však neměli jak prakticky ověřit, prožít 
jak v životě fungují a lépe si je tím i uvědomit. 

- Opět jsme letos sledovali zapojení žáků do mimoškolních aktivit. To se podařilo velkou 
měrou. 

- Zapojili jsme se do výtvarných projektů Moje oblíbená pohádková postava /ČS 
velvyslanectví v Norsku/a výtvarné soutěž hasičů. Výtvarné obrázky žáků a výtvarné 
náměty spoluvytvářely hezké prostředí na školních chodbách, ve třídách i v prostorách 
Obecního úřadu v ML. Děti kreslily přání našim seniorům k Vánocům. Výtvarně i literárně 
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se spolupodílely na přípravě projektu obnovy školní zahrady a projektu Historie dopravy, 
který vyhlašoval Obecní úřad v Kyjovicích a Matice Slezská. 

- V rámci kulturních programů žáci navštěvovali Loutkové divadlo v Ostravě, byli ve 
Slezském muzeu v Opavě, v Dolních Vítkovicích v Ostravě, na výstavě obrazů Z. Buriana, 
účastnili se výchovných koncertů ZUŠ i koncertů v Opavě /P. Novák, ZŠ I. Hurníka/. 

- Pro zájemce probíhala činnost všech kroužků dle nabídky – informatika, atletický, kroužek 
jógy, náboženství a výtvarný. 

- Velmi bohatá byla společná činnost Klubu rodičů Kapka, viz ad. 15 
- V rámci tříd si třídní učitelky připravovaly své individuální aktivity /večery s přespáním ve 

škole, výlety, vystoupení pro rodiče apod. 

Další Hodnocení programu proti šikanování a projevům agrese podle záměrů a zásad, 
která jsou uvedeny v příloze MPP. 

- V 1. až 3. ročníku se žáci učili dodržovat pravidla podle školního řádu a smluvených 
pravidel, nenapadat spolužáky slovně a fyzicky, učili se omluvě a přiznání chyby. Všechna 
tato porušení zásad dobrého soužití byla s žáky a v nutných případech ihned řešena a 
hledaly se cesty nápravy. Konflikty se pedagogové snažili objektivně vyhodnotit a 
seznámit s nimi v případě nutnosti rodiče. Třídní učitelky věnovaly zvýšenou pozornost 
žákům s obtížnější schopností sociálně se adaptovat a začlenit do společné práce a soužití 
tříd. 

- V 4. ročníku byly uděleny v 1. pololetí školního roku dvě důtky třídního učitele za 
nevhodné chování ke spolužákům i dospělým. Rodiče byli individuálně pozvání do školy a 
po dohodě s učiteli bylo doporučeno a realizováno odborné vyšetření PPP v Opavě. Škola 
bere závěry a doporučení PPP na vědomí. Společně s rodiči jme se snažili dodržovat 
nastavená pravidla chování, aby k nevhodným projevům docházelo co nejméně. Ve 2. 
pololetí došlo v jednom případě k mírnému zlepšení v chování, v druhém případě jsme 
přistoupili za přítomnosti pedagogů, ředitelky školy, rodičů a dítěte k písemné dohodě, ve 
které jsme stanovili práva a povinnosti všech zúčastněných. Zápis z jednání je v deníku 
školního metodika prevence. 

- Jiné vážnější přestupky proti školnímu řádu nebyly v průběhu roku zaznamenány a nebyla 
udělená žádná závažnější kárná opatření u ostatních žáků. 

7. Hodnocení enviromentální výchovy – EVVO 

Jak probíhala realizace EVVO na naší škole a co se nám dařilo či nedařilo v tomto 
školním roce 2012/2013? 

- Opět jsme se zúčastnili programu Recyklohraní, který se týká sběru baterií, 
elektrospotřebičů a el. zařízení. Za odevzdaný odpad jsme postupně sbírali body a v tomto 
školním roce jsme si za ně „koupili“ popelnici na hliníkový odpad. V účasti v tomto 
programu budeme i nadále pokračovat. Separace se daří stále lépe – většinou už víme co 
opravdu patří do sběrných nádob. 

- Pokračujeme v programu Ekolamp, který je zaměřen na separaci světelných zdrojů a 
svítidel. Podařilo se nám sice naplnit sběrnou nádobu, ale při kontrole pracovníka 
Ekolampu bylo nutno nejméně polovinu žárovek vytřídit – nepatří mezi sbírané. Je třeba 
zlepšit informovanost mezi dětmi. 

- Pokračovali jsme ve sběru víček od PET lahví, ale pro mé opomenutí nás přihlásit do 
soutěže, které každoročně pořádá ostravské sdružení Radamok, jsme nakonec nasbíraná 
víčka věnovali na dobročinnou akci. 
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- Při třídění odpadů ve třídách jsme stále úspěšnější, ale pořád je co zlepšovat. Je nutná 
důslednější kontrola zejména třídních učitelů. 

- Proběhlo 2x sběrové odpoledne (sběr papíru v říjnu a v květnu). V letošním roce jsme také, 
po dohodě s obecním úřadem, umožnili vždy 1. pondělí v měsíci odevzdávat starý papír ve 
škole (zajišťovala paní školnice). 

- Zapojili jsme se do soutěže opavských škol ve sběru hliníku a s množstvím 1,75kg na žáka 
se nám podařilo zvítězit a získat prémii 5000,-Kč. Soutěže se zúčastnilo 20 škol opavského 
okresu. 

- Tématické přírodovědné vycházky jednotlivých tříd v rámci prvouky a přírodovědy 

- Den Země jsme si připomněli v lazeckém lese, kde proběhla soutěž družstev na 
zdravovědné téma. 

- Letní stanový tábor bude realizován od 30.6. do 12. 7. v lokalitě Údolí černého čápa – 
Žimrovice ve spolupráci se ZŠ Mařádkova Opava. 

- Nově se naši žáci zapojili do programu „Zdravá 5“, který se týká zdravého životního stylu. 
Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným 
složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a 
bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Mezi žáky měla lekce Zdravé 5 veliký 
úspěch. Proto se určitě pokusíme ji zajistit i v příštím školním roce 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP) 

 
Ve školním roce 2012/13 jsme se zaměřili na oblast vzdělávání dětí s vývojovými poruchami 
učení a chování. Měli jsme naplánovány tyto akce:  
 
Specifika hodnocení žáků se spec. vzdělávacími potřebami 
Jak vytvořit efektivní stukturu reedukační péče  zrušen 
Somatické nápadnosti dětí s ADHD    zrušen 
O zdraví v souvislostech     zrušen 
 
ale některé z nich byly pro malý zájem zrušeny: 
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Název akce Počet akcí Počet 

zúčastněných 

Řízení školy – metodická poradna 1 1 

Mgr. studium – speciální peagogika 1 1 

Specifika hodnocení žáků 1 2 

KMU – Počítač, rychlý pomocník 1 1 

Problematiku žáků se specifickými poruchami jsme konzultovali přímo s pracovníky PPP 
v Opavě a metodikem prevence s Mgr. Lucií Šimečkovou. 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti  

V tomto oddíle výroční zprávy jsou použity práce žáků naší školy. 
 
Srpen 

Naši nejmenší, vybaveni spacáky a karimatkami, se scházeli ve čtvrtek 30. srpna odpoledne na 
školní zahradě, aby společně strávili noc ve své nové škole a společně zažili nová 
dobrodružství. Na ohništi si opekli špekáčky a pak společně plnili různé úkoly. Kreslili své 
spolužáky, porovnávali otisky nohou i rukou, naučili se s opičkou Olinkou své první písmeno 
O. Odvážně si prohlédli školu i potmě od sklepa až na půdu a pak se plni dojmů zachumlali do 
spacáku a spali až do rána. Po snídani odcházeli s rodiči spokojeně domů. 

Září 

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 i tento rok 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.  

10. září jsme zahájili plavecký výcvik, kterého se opět zúčastnili žáci 1. až 5. ročníku.  

O týden později jsme odjížděli na pobyt v přírodě na chatu Čarták na Soláni. Jak se dětem na 
horách líbilo napsala za všechny Katka Peterková: 

Tak jako každým rokem, tak i letos jsem se nemohla dočkat září. Nejenom, že jsem se těšila na 
své kamarády, ale hlavně na školu v přírodě. Letos jsme jeli na Soláň do Beskyd. Týden (17. 9. 
až 21. 9.) jsme prožili v horském hotelu Čarták. Počasí nám docela přálo, jenom chvíli pršelo a 
někdy foukal studený vítr. 
V pondělí ráno jsme nastoupili před Sokolovnou do autobusu a vyjeli jsme směr Soláň . 
Ubytovali jsme se ve svých pokojích a začali plnit program letošní školy v přírodě. Program 
byl zaměřen na olympijské hry. Vytvořila se družstva černých-Afrika, žlutých-Asie, zelených-
Austrálie, červených-Amerika a modrých-Evropa. Já jsem patřila do evropské skupiny 
modrých. Hráli jsme spoustu her, např. šátek, pexeso, člověče nezlob se a plnily jsme také 
spoustu úkolů (např. jsme museli zvládnout stezku odvahy). 
Nejvíce se mi líbila túra a následná exkurze do sklárny Karolínka ve Velkých Karlovicích. 
Před prohlídkou jsme si dali oběd - výborný řízek s chlebem. Ve sklárně jsme viděli, jak se 
zdobí skleničky leptáním. Po prohlídce jsme šli do obchodu se sklem a tam si většina z nás 
koupila skleničky pro své rodiče. Cestou zpátky na Čarták jsme jeli autobusem, protože začalo 
pršet. 
Čtvrtý den byla diskotéka, na kterou se všichni moc těšili. Tančili jsme a soutěžili. A přišel 
pátek, poslední den na Čartáku. Sbalili jsme si věci a čekali na vyhlášení vítězného družstva. 
Letos to bylo družstvo žlutých. Po obědě jsme nastoupili do autobusu a těšili se domů. 

Doufám, že i příští rok opět pojedeme na Soláň. 

Říjen 

V tomto měsíci připravuje MŠ pouštění draků, kterého se mohou účastnit i školní děti se svými 
rodiči.  
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V říjnových dnech probíhal ve spolupráci se všemi občany podzimní sběr papíru a nasbírali 
jsme téměř 4 tuny starého papíru..  

Největší akcí října je Lampionové hemžení, které pořádáme společně s Občanským sdružením 
Kapka a mateřskou školou. Stejně jako každý rok, maminky napekly sladkosti z jablíček, děti 
v barevných maskách se společně s rodiči sešly po setmění u obecního úřadu a vydaly se na 
procházku setmělou vesnicí a kolem hřbitova přicházely ke škole. Tam je už čekala škola plná 
dýňových lampiček a strašidelný sklep. Přestože má hodně dětí jen malou dušičku, 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 navštívili Divadlo loutek v Ostravě a viděli nádherné představení Z deníku 
kocoura Modroočka s písničkami Marka Ebena. 

Tento měsíc jsme zahájili celoroční projekt Mladý zdravotník, při kterém s námi 
spolupracovala naše bývalá žákyně Alžběta Rampírová, dnes dispečerka operačního střediska 
MSK. Celý projekt byl rozvržen do tří částí. První dvě byly věnované seznámení s možnými 
riziky ohrožení života a první pomoci podle schopností děti i praktické činnosti, při které si 
děti vzájemně zkoušely ošetřit drobná poranění, přivolat pomoc. 

Prosinec 

Adventní setkání očima Katky Peterkové 
První adventní neděle připadla v tomto roce na 2. prosince. Slavnostní program jsme 
připravovali spolu s dětmi z mateřské školky. Sešli jsme se na zahradě naší školy, abychom 
rozsvítili první svíčku na našem mokrolazeckém vánočním věnci. Stejně jako loni zapálil 
svíčku pan starosta. Přišli se podívat rodiče, prarodiče a ostatní hosté. Zpívali jsme vánoční 
písničky s doprovodem kytary, na kterou hrála paní učitelka Kupcová. Nakonec si s námi 
zazpívali i dospělí a zrovna moji oblíbenou písničku Purpuru. 
Ten den byla docela velká zima a tak jsme se všichni zahřáli čajem a dospělí punčem. K tomu 
jsme si dali něco sladkého - buchty, které napekly naše maminky. Kdo chtěl, mohl si jít do 
školy vyrobit adventní věnec nebo koupit vánoční výtvory jak např. cukroví, zlatá prasátka, 
ozdoby atd. Všichni jsme se tam moc bavili. 

Po adventním setkání následovala Mikulášská diskotéka plná andělů, čertů (jen Mikuláš se 
někam zatoulal), her a tancování. Přišly se na nás podívat i děti z mateřské školky. Ty 
bázlivější děti se krčily u paní učitelky v obavě, aby si je neodnesl čert, ty odvážnější dováděly 
společně se školáky. 

V tomto měsíci proběhla druhá část projektu Mladý zdravotník, při kterém jsme si mohli 
ověřit, kolik jsme si toho z prvního setkání zapamatovali. 

Před Vánocemi se žáci seznámili s Poselstvím křesťanských Vánoc, v programu, který pro nás 
připravilo Katechetické a pedagogické centrum při Biskupství Ostravsko opavském. 

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. První třída si pod vedením paní ředitelky připravila představení pro své rodiče. 
Vyvedlo se jim náramně, jak se můžete přesvědčit na webových stránkách školy, v sekci video. 

V prosinci se narodil další projekt „Úcta ke stáří“, který jsme realizovali ve spolupráci s o.s. 
KAPKA. Koncem listopadu přišla za námi do školy paní Petra Tenglerová, maminka dvou 
žáků naší školy a zároveň členka Občanského sdružení KAPKA, a ptala se nás, jestli může 
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jménem naší školy napsat k Vánocům dopis nejstarším občanům a jestli by děti nakreslily 
obrázek. Poděkovali jsme jí za pěkný nápad a trochu se zastyděli, že jsme na to nemysleli sami. 

Nejstarší děti sedly a psaly, ty mladší se pustily do malování. Maminky pak pomohly 
s kopírováním a společně s dětmi roznášely dopisy lidem. 

Byli jsme mile překvapeni, když ve škole zazvonil telefon a lidé nám děkovali za milou 
pozornost, někteří se obraceli přímo na maminky, které přání k Vánocům roznášely s dětmi a 
dostali jsme i krásné poděkování. 

 

Leden 

Leden byl opravdu hodně pracovní. Chystali jsme se na pololetní vysvědčení, čekalo nás hodně 
zkoušení a ověřování našich vědomostí. 

V sobotu 5.1. 2013 proběhla v Mokrých Lazcích Tříkrálová sbírka. Letos už po třetí obcházeli 
dobrovolníci všechny domy v obci a prosili o příspěvek do sbírky, kterou organizuje Charita 
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Hrabyně. V tomto roce se vykoledovalo 482 860 Kč. Mezi koledníky byly i děti z naší základní 
školy. Kromě poděkování v podobě sladké odměny, kterou v některých domech dostaly,  
jim děkujeme také my. 

Nezapomínali jsme ani na naše malé kamarády a k zápisu do 1. ročníku jim připravili pěkné 
dárečky. 

Ve čtvrtek 24. ledna se přišly do naší školy podívat nejstarší děti z MŠ v Mokrých Lazcích. 
Všechny byly zvědavé, jak to bude v jejich nové škole vypadat. Návštěva to byla opravdu 
veliká, protože se letos do 1. třídy chystá 18 dětí.  

Tentokrát si prvňáci připravili pro své mladší kamarády hodinu plnou pohádek. Nejprve jim 
přečetli pohádku O třech kůzlátkách. Pak se všichni rozdělili do čtyř skupin, ve kterých měli za 
úkol správně seřadit obrázky a převyprávět pohádku. Přestože dětí bylo ve skupinách opravdu 
hodně, uměly se společně domluvit a vyprávění se jim podařilo. Došlo i na počítání. Naši 
předškoláci ukázali, že se čísel nebojí a už se umí pohotově orientovat v číselné řadě. 
Děti z mateřské školky odcházely spokojené a nám školákům se společná práce také líbila. 
Zanedlouho – 5. února se opět setkáme při zápise do 1. ročníku a věříme, že dětí přijde co 
nejvíce. 

V letošním roce jsme nepodcenili ani přípravu na Společenský ples jsme, který pořádá o.s. 
Kapka a nacvičili krásnou polonézu a mazurku, kterou jsme si na závěr vystoupení zatancovali 
i se svými rodiči. 

Jan Tengler 
V pátek jsme se sešli v Obecním domě oblečení do bílých košil a netrpělivě jsme očekávali 
svůj velký okamžik. Za zvuku prvních taktů polonézy vykročily taneční páry na parket. 
Následovala mazurka, kterou jsme opakovaně zatančili společně s rodiči při dětské volence. 
Byla to moje taneční premiéra, ale tréma mě nepřepadla. Taneční vystoupení se povedlo, hosté 
nás odměnili potleskem. Díky za novou zkušenost. 

V závěru měsíce nás ještě čekalo školní kolo v recitaci a účast v projektu Zdravá pětka. Tento 
projekt byl velmi zdařilý, dětem se velice líbil. 

Jan Vilč 
Na návštěvu k nám přišla paní, se kterou jsme si povídali o zdravé výživě. Byli jsme rozděleni 
do čtyř družstev, ve kterých jsme plnili různé úkoly, řešili kvízy a hádanky. Jeden z úkolů byl 
dobře si prohlídnout potravinovou pyramidu a poté podle toho, jak jsou potraviny zdravé, je do 
pyramidy zařadit. Také jsme z ovoce a zeleniny stavěli obrázky a ochutnávali a poznávali se 
zavřenýma očima ovoce a zeleninu. Já jsem byl nejvíce nadšený z ochutnávání nápojů, 
zdravých i nezdravých, protože mezi nimi byla kofola. 
Za nejrychlejší a správné splnění úkolu získalo vždy jedno družstvo bod, říkali jsme mu 
„zdravá pětka“. Vítězné družstvo s nejvyšším počtem bodů získalo odměnu – velký ananas. V 
našem případě vyhrála družstva dvě, a proto si ananas spravedlivě rozdělili a hned snědli. 
Nikdo z nás nakonec neodešel bez odměny, protože každý dostal vysvědčení ze Školy zdravé 
pětky se samými pětkami, které jsou ve Škole zdravé pětky nejlepšími známkami. 

Takže všichni prospěli s vyznamenáním! 

Únor 

5. února jsme připravili pro nové školáky zápis do 1. ročníku. K zápisu přišlo 15 dětí, z nichž 
bylo 12 dětí přijato, dvě mají odloženou školní docházku o jeden rok a jedna dívka po 
konzultaci s PPP v Opavě a rodiči nebyla přijata. Nebyl doporučen předčasný nástup do 1. 
ročníku. 
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Jako každý rok i letos proběhla soutěž recitátorů pořádaná v celé České republice. I naše škola 
se opět zúčastnila. Tři vítězové školního kola jeli naši školu reprezentovat na okrskové kolo, 
které se konalo v loutkovém divadle v Opavě. V okrskovém kole přednášelo celkem 130 dětí z 
okolních škol. Nám třem zúčastněným – Jirkovi Žídkovi, Dankovi Sukdolovi a mně Honzovi 
Vilčovi se nepodařilo postoupit do dalších bojů. Ale to nevadí, příští rok máme přece další 
šanci. 

V tomto měsíci jsme zahájili práci ve 3. – 5. ročníku na projektu Matematika s chutí – Učíme 
se sami jako spolupracující škola se ZŠ Kyjovice. Tento projekt vyhlásila firma KALIBRO a 
záměrem projektu bylo, aby děti na základě vlastních zkušeností pronikly do tajů matematiky. 

Aby ji nechápaly jako abstraktní vědu, ale aby si uvědomily, že matematiku využívají denně 
ony i jejich rodiče. 

V únoru byl ukončen projekt o. s. FAUST - Prevence negativních jevů chování, který začínal 
v listopadu a byl rozdělen do tří dvouhodinových bloků. Naši žáci byli rozděleni do dvou 
skupin podle ročníků. S těmi nejmladšími, žáky prvního a druhého ročníku, odborná lektorka 
formou pohádkového příběhu diskutovala o vzájemné pomoci a to s dostatečnou ochranou sebe 
sama a svého zdraví. Všichni žáci, mladší i ti starší, si osvětlili pojmy a projevy spojené 
s šikanou ve všech jejich formách. Starší se zabývali také formami vzájemné pozitivní i 
negativní komunikace. Pozorovali, jak se při předávání mohou informace měnit nebo jak lze 
také komunikovat neverbálně. Při posledním třetím setkání se děti věnovaly otázkám týkajících 
se zdraví, zdravého životního stylu a témata spojená s právy a povinnostmi dítěte. 

Březen 

V březnu jsme pokračovali v projektu Matematika s chutí 

Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do společného projektu Historie na cestách. Celá tato akce 
probíhala s podporou Obecního úřadu v Kyjovicích, Mikroregionu Matice Slezské a dalších 
sponzorů. Každá ze zapojených škol měla za úkol zjistit, napsat, namalovat, či jinak ztvárnit 
něco zajímavého z historie dopravy ve své obci nebo v jejím nejbližším okolí a představit se 
tak ostatním zúčastněným na velikém banneru za svou školu. 

V březnu vrcholila příprava projektu Zahrada pod ořechem I. Etapa na kterém spolupracovaly 
všechny děti, zaměstnanci školy, rodiče a členky o.s. Kapka. Společně jsme diskutovali, 
zapisovali, malovali a znovu hovořili o svých představách naší školní zahrady a žádost o 
finanční dotaci jsme podali u nadace Partnerství a zapojili jsme se do sítě Škola pro udržitelný 
život. S projektem jsme uspěli a dotaci ve výši 37 000,- Kč jsme získali. 

Duben 

Velkou událostí bylo pokračování v projektu Úcta ke stáří pod názvem Jarní setkání. Děti 
mateřské a základní školy připravily se svými učitelkami vystoupení plné radosti a sluníčka, 
školáci vyrobili malá přáníčka pro vzpomínku na setkání a maminky ze sdružení přichystaly 
domácí občerstvení. 
Všichni jsme s napětím očekávali, kolik návštěvníku přijde. Za krásného jarního počasí se nás 
sešlo opravdu hodně a my si vážíme toho, že lidé přijali naše pozvání. Strávili jsme společně 
příjemné dopoledne a věříme, že se brzy setkáme znovu. 

V úterý 25. března se vydaly děti z 1. třídy na návštěvu místní knihovny. Paní knihovnice 
Renáta Šimečková je již očekávala a připravila si pro ně zajímavé povídání o knihách, které 
mohou ti nejmenší v knihovně najít. Seznámila je s pravidly chování v knihovně a vysvětlila, 
jak se mohou stát malými čtenáři. Chválila zájem prvňáčků o čtení, protože některé děti 
navštěvují knihovnu již delší dobu a mají své vlastní čtenářské průkazky.  
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Také v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili matematické soutěže KLOKAN a také v 
letošním roce jsme měli mezi sebou dvě velmi úspěšné řešitelky. Jsou jimi žákyně třetího 
ročníku Natálie Stodůlková, která se se svými 84 body umístila  na 4. místě z celkového počtu 
1935 řešitelů v kategorii "Cvrček" a žákyně pátého ročníku Pavlína Volná, které se podařilo 
vybojovat 5. místo z celkového počtu 1815 řešitelů v kategorii "Klokánek". 
Soutěže se zúčastnilo celkem 58 základních škol v okrese Opava. 
Natálce a Pavle patří naše blahopřání. 

Nevítaná návštěva aneb setkání s divočáky - Jan Vilč, Kateřina Peterková, Jiří Tengler 
Poslední dubnový pátek jsme se neučili. Šli jsme jako každý rok na výlet do lesa na oslavu Dne 
země. Doma jsme si sbalili baťohy, hlavně svačinu a pití. Ráno jsme měli sraz v osm hodin 
před školou, počasí nám přálo. 
Ubytovali jsme se na louce u lesa. Paní učitelky nás rozdělily do skupin a připravily v lese 
soutěže. Každá skupina si vylosovala startovní pořadí. První do lesa šla naše skupina. Naším 
největším zážitkem bylo nalezení hada. Byla to krásná užovka. Druhá skupina to měla trochu 
těžší, protože potkala kance, bachyni a pět mláďat. Okamžitě se všichni stahovali z lesa a 
pokračovali v plnění úkolů na louce. Potkat v lese bachyni se selátky byl pro nás největší 
zážitek z celého dne. 

 V tomto měsíci proběhl i sběr papíru. Sebrali jsme 3,82 tun a za celý školní rok jsme nasbírali 
7,72 tun papíru.  

V sobotu 27.4. 2013 řádili na školní zahradě čarodějnice, ježibaby, čarodějníci a ježidědci. 
Zábavu rozproudil tanečkem čarodějnický školní potěr. Mladí hasiči nám ukázali svou rychlost 
a obratnost při hasičské štafetě, zkušeně ošetřili zraněnou kolegyni. Pak si drobotinu vzala do 
parády Martina Beňková, která si pro ně přichystala dvouhodinový program plný soutěží. Děti 
hojně využívaly také skákací hrad. Jako zlatý hřeb programu vystoupily věhlasné lazecké 
Chlupy v zipu. Prázdné nezůstaly ani naše žaludky. Pochutnali jsme si na výborných 
Honzíkových buchtách, pikantním guláši, velmi dobrý byl i chléb se sádlem. Kouzelné nápoje 
nám podávali hasiči. Některé byly opravdu ohnivé, jiné dobře hasily žízeň. Letošní 
Čarodějnice se prostě povedly. Dík za to patří Vám všem, kteří jste přišli a vytvořili úžasnou 
atmosféru.  

Květen 

V květnu jsme jeli podruhé do Loutkového divadla v Ostravě na představení Čtyřlístek na 
cestách a po představení jsme byli na návštěvě operačního střediska 112, kam nás pozvala 
Bětka Rampírová a tím i zakončila náš projekt Mladý zdravotník. 

Poprvé jsme se účastnili pěvecké soutěže v Opavě a přestože jsme nepostoupili do dalšího 
kola, považovali jsme naší účast za úspěch, protože děvčata si dodala odvahu a vystupovala 
před neznámým obecenstvem. Možná se jim příště povede lépe. 

V tomto měsíci si také připomínáme Den matek. Letos jsme pojali setkání netradičně a 
připomněli si Den rodiny a společně celé rodiny jsme se vydali na pěší výlet. Účastnice nebyla 
příliš vysoká, ale možná se k nám v příštím roce přidají další. 

18. května 2013 se konalo v zámeckém parku v Kyjovicích slavnostní setkání všech škol, které 
se zapojili do projektu Historie dopravy a představování výsledků dětského bádání za 
přítomnosti starostů jednotlivých obcí, sponzorů a široké veřejnosti. Naše škola se zaměřila na 
historii železniční dopravy. Hledali jsme informace u pamětníků, na internetu, ve starých 
zápisech. Přiložili jsme nejlepší výtvarné obrázky našich spolužáků. Odměnou nám bylo 
společné povídání se zkušeným lektorem autoškoly, který nás ještě před vyvrcholením akce 
navštívil u nás ve škole a finanční odměna ve výši 4 500,- Kč, které jsme použili na nákup her 
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a pomůcek pro školu. V parku jsme si mohli prohlédnout nádherná, nablýskaná, historická 
auta, zkusit si některé soutěže, které připravila pro děti Česká policie společně s hasiči. 

Červen 

Červen jsme zahájili oslavami Dne dětí, které připravilo o.s. Kapka společně se zaměstnanci 
naší školy. Děti strávili krásný den plný her a soutěží, maminky ze sdružení nachystaly pro 
všechny děti zdravou svačinku z ovoce, zeleniny, sýrů, celozrnného chleba a pečiva. 
Nezapomněly ani na zdravé dezerty a nápoje. Děti si mohly připomenout dopoledne se 
Z|dravou pětkou a zopakovat si zásady správného stravování. 

V červnu začala v naší škole generální oprava a my jsme se učili v náhradních prostorách. 
Protože podmínky byly opravdu náročné, připravili jsme pro děti mnoho zajímavých aktivit. 

Kateřina Peterková – Výlet do Dolních Vítkovic 
V pátek 7. 6. 2013 jela celá naše škola na výlet do Dolních Vítkovic do Ostravy. Viděli jsme 
film, kde vystupoval francouzský spisovatel Jules Verne. Zároveň jsme viděli mnoho dalších 
věcí. Např. staré šicí stroje, látku, stará auta, staré motorky a také jsme si mohli vyřezat z 
polystyrénu jakékoliv tvary. Já jsem si vyřezala květinku. Hodně se mi líbila ponorka, do které 
jsme se mohli podívat. Po prohlídce jsme nasedli na tramvaj, která nás odvezla opět na 
svinovské nádraží. Nasedli jsme na vlak a jeli domů. Tato exkurze se mi moc líbila a doufám, 
že tam ještě někdy pojedeme na výlet. 

Kateřina Peterková – Koncert dětských sborů 
V úterý 11.6. všichni žáci naší školy jeli vlakem na výlet do Opavy. Cílem naší cesty byl 
koncert dětských sborů. Vystoupil tam sbor Pramínek, Sluníčko a cimbálová muzika. 
Účinkující zpívali moc krásné písničky. Nejvíce se mi líbila Mravenčí ukolébavka, tu umím 
zpívat i já. Zajímavé byly i soutěže, které se týkaly vyslechnutých písní - vyzdobení motýlka 
nebo poslouchání písničky o zvířatech a jejich označování na obrázku. Za každou soutěž jsme 
dostali nějakou odměnu. Když představení skončilo, tak jsme posvačili, sbalili jsme si věci a šli 
jsme na nádraží. Tento výlet se zase moc povedl, až na deštivé počasí, které nás pronásledovalo 
celý den. 

12. června jsme se vydali do Těškovic na Atletickou olympiádu malotřídních škol. Soutěžili 
jsme ve šplhu, skoku dalekém, hodu míčkem, běhu na 50 m a vytrvalostním běhu. Současně 
probíhal turnaj ve vybíjené, ve kterém si naše škola vedla mnohem lépe než v atletických 
disciplínách. 
Po sportovním zápolení nás čekalo zábavné .Show s klaunem a kouzelníkem. 

Úspěch ve sběru hliníku 
V letošním roce vyhlásil MěÚ , Opavě soutěž škol ve sběru hliníku. Smyslem soutěže bylo 
podpořit recyklaci hliníku a zároveň podpořit vytváření návyků a postojů šetrných k životnímu 
prostředí u dětí. 
Soutěže se zúčastnilo 20 škol, které celkem nasbíraly skvělých 2245 kilogramů hliníku. 
Vítězi, kteří odevzdali největší množství hliníku (v kilogramech) na žáka jsou tyto školy: 
1. ZŠ Mokré Lazce – 1,57 kg na žáka 
2. ZŠ a MŠ Branka – 1,21 kg na žáka 
3. ZŠ TGM Riegrova – 0,96 kg na žáka 
Za 1. místo v soutěži získala naše škola finanční odměnu ve výši 5 000,-Kč. Za odměnu jsme si 
zakoupili do školy nový fotoaparát. 

V závěru června se konaly tradiční atletické závody se ZŠ ve Štítině. Tentokrát jsme jeli my na 
návštěvu do Štítiny a užili si pěkné sportovní dopoledne. Děti obou škol dosahovaly dobrých 
sportovních výkonů a na hřišti vládla bojovná sportovní atmosféra.  
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Slavnostní ukončení školního roku 2012/2013 a předání vysvědčení bylo 21. 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 duchu Vikingů. 
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Hodnocení školní družiny 

V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu  25 dětí, 18 chlapců a 8 děvčat. Vzhledem 
k vysokému počtu chlapců je potřeba zvýšeného dohledu vychovatelky a individuálního 
přístupu k dětem.Děti si umějí hrát při rekreačních činnostech v menších skupinkách, jejich 
výtvory ze stavebnic zdobí prostory ŠD. Žáci se při hrách navzájem  neruší a dokážou se 
věnovat své činnosti. 
Žáci respektují vnitřní řád školní družiny, tělocvičny i pravidla chování při pobytu na školní 
zahradě.  
Během roku děti plnily úkoly celoroční hry Skřítkové Bimbulosovití. Úkoly byly měsíční a 
skládali se z estetické, sportovní a umělecké činnosti. Dále se také zaměřovaly na roční období. 
Mezi úkoly, které děti rády plnily vybírám např. 

- Malbu jarní květiny 
- Kresbu domečku pro svého skřítka 
- Skřítkovou básničku 
- Sněhovou a kolektivní skřítkovou stavbu 
- Zpíváme písničku s doprovodem pro skřítka 
- Turnaj skřítků ve společenské hře Dáma – vítězem se stal M. Stareczek 
- Turnaj skřítků ve společenské hře Piškvorky – vítězem se stal M. Stareczek 
- M.Stareczek byl korunován na Krále skřítků ve společenských hrách. 

 
Během celého roku se děti do úkolů zapojovaly dle svých možností a hlavně jejich zájmu. 
Nejvíce bodů žáci nasbírali plněním měsíčních úkolů a také s oblíbeným skřítkem 
pořádníčkem, který měl na starosti kontrolu uložených věcí v šatně. 
Celoroční hru jsme slavnostně ukončili na Den dětí a vítězi se stali: 
1. místo Karolína Gotzmannová 
2. místo Eva Hřivňacká 
3. místo Ondřej Slunský 

Vítězové obdrželi skřítkův pytlíček s překvapením a velkou zdobenou skřítkovou čepičku, 
ostatní děti pak cenu útěchy. 

Úkoly do kterých se také zapojily: 
- Turnaj skřítků ve spol. hře Piškvorky 
- Výroba přáníček na Den seniorů 
- Příprava vystoupení na Den seniorů 
- Pomoc při výzdobě chodby na čarodějnice 
- Jarní výzdoba třídy – výroba kytiček 

Mezi oblíbené činnosti patří: 
- rekreační hry se stavebnicemi, auty a cestami 
- veškerá sportovní činnost 
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Mimoškolní činnost 

Název Počet dětí Vedoucí kroužku 

Školní družina 25 Blanka Wysogladová 

Kroužek informatiky 15 Bc. Zuzana Kupcová 

Výtvarný kroužek ( KAPKA, OS) 9 
Bc.Ludmila Galová 
Ing.arch.Lucie Langerová 

Kroužek atletiky 17 Mgr. Natálie Hrubá 

Jóga 9 Simona Hamplová 

Náboženství 8 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  Občanským sdružením Kapka, které 
zajišťovalo činnost výtvarného kroužku a výsledek jejich práce můžeme hodnotit velmi kladně. 
Nově pracovala na naší škole kroužek atletiky, který navštěvovaly společně se školáky i 
nejstarší děti z mateřské školky 

Chválíme za reprezentaci školy: 

Matematický Klokan- kategorie 

Cvrček: Natálie Stodůlková ze 3. ročníku, která se umístila  na 4. 
místě z celkového počtu 1935 řešitelů v kategorii 
"Cvrček" 

Klokánek:    Pavlína Volná 5. ročníku získala 5. místo z celkového 
     počtu 1815 řešitelů 

Tříkrálová sbírka: Petr Hřivňacký, Eva Hřivňacká , Helena Galová, Pavlína 
Volná, Alžběta a Kateřina Kudelovy, Ema a Klára 
Pastuzskovy, Adam Kupčík a Michal Galvas pomáhali 
dospělým s charitativní sbírkou. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.  
Probíhaly pravidelné finanční kontroly zřizovatele. Nebyly shledány žádné nedostatky v účetní 
dokumentaci školy. 

11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 
2011 

Viz příloha č.1 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů  

Ve školním roce 2012/13 jsme pokračovali v čerpání finančních prostředků z dotačního 
projektu MŠMT EU Peníze školám. Pedagogové zpracovávali didaktické výukové materiály 
(DŮM) a ověřovali je ve výuce. Odevzdali jsme další dvě monitorovací zprávy, které byly 
schváleny. 

V průběhu roku se ředitelka školy zúčastnila vzdělávání v rámci projektu Škola pro udržitelný 
rozvoj, podpořeného z prostředků Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
získala certifikát a tím i možnost zapojení školy do Sítě škol pro udržitelný rozvoj. Ve 
spolupráci s žáky, pedagogy, rodiči a občanským sdružením Kapka byla zpracován projekt 
„Zahrada pod ořechem“ a škola získala finanční prostředky z nadace Partnerství ve výši 
37 000,-Kč na realizaci školní zahrady. 

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

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

14. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 
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15. 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. 

- Společné akce pro děti (Mikulášská diskotéka, Halloween, Pálení čarodějnic 

Obecní knihovna: 

- Knihovnické lekce pro všechny třídy. 

- Motivování dětí k návštěvě obecní knihovny. 

Spolupráce se SDH: 

- Požární dopoledne. 

- Zapojení dětí do činnosti hasičského kroužku. 

- Bezplatný pronájem na tréninky mladších žáků. 

- Pomoc při realizaci akcí školy 

Spolupráce se ZŠ Štítina, málotřídními školami: 

- XXI. ročník atletických závodů.  

- Zapojení do projektu Matematika s chutí – ZŠ Kyjovice 

- Zapojení do projektu Historie dopravy - Kyjovice. 

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. 

- Pálení čarodějnic. 

- Financování knižních odměn, dopravy na pobyt v přírodě, odměn do soutěží, akcí pro děti. 
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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 byla projednána a schválena na 
mimořádné pedagogické radě dne: 14.10.2013. 

Na vědomí : 

- Zřizovatel 
- Rada školy 

Zpracovala: Vlasta Vlčková 
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Příloha č.1 k výroční zprávě 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 
 

Název školy a školského zařízení: Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková 
organizace 
   v Kč 

Finanční prostředky   
Poskytnuté k 

31.12.2012 
Použité k 

31.12.2012 

Vratky 
dotací 
celkem 

a 1 2 3 
Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na 
vzdělávání x x x 
 v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT:    2 259 000,00 2 259 000,00 0,00 
a)     Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 
                                                         aa)  platy 1 625 000,00 1 625 000,00 0,00 
                                                         ab) OON 25 000,00  25 000,00 0,00 
b)     Orientační ukazatele:    Odvody na pojistné 562 000,00 552 500,00 9 500,00 
                                            Odvody na FKSP 17 000,00 16 251,00 749,00 
                                            ONIV4 30 000,00 40 249,00 -10 249,00 

 
Finanční prostředky - zřizovatel OÚ Mokré Lazce k 31.12.12 

5029 Ostatní platby za provedenou práce 97 927,00 

5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 227,00 

5137 Drobný hmotný dlohodobý majetek 4 797,00 

5139 Nákup materiálu j.n. 34 780,27 

5151 Studená voda   6 485,00 

5153 Plyn    252 186,59 

5154 Elektrická energie 49 479,00 

5161 Služby pošt   1 916,00 

5162 

Služby telekomunikacía 
radiokomunikací 19 719,53 

5163 Služby peněžních ústavů 5 956,00 

5167 Služby školení a vzdělávání 2 096,00 

5168 Služby zpracování dat 70 120,00 

5169 Nákup ostatních služeb 25 944,05 

5171 Opravy a udržování 152 032,00 

5172 Programové vybavení 10 099,00 

5173 Cestovné   4 267,00 

5175 Pohoštění   52,00 

7551 Doplňková položka 37 890,00 

 
 
Náklady celkem       776 973,44 
     

     

672 Neinvestiční příspěvek na provoz 773 500,00 
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672 Dotace - odpisy   37 890,00 

     
Výnosy celkem    811 390,00 
 
 

 Hospodářská činnost 2012  
   Příjmy Výdaje Rozdíl 
Úroky  44,16 44,16 0 

030 Letní tábor 117 000 117 000 0 

040 Škola v přírodě 67 419 67 419 0 

050 Sběr  1 155 1 155 0 

055 Školní družina  7 770 7 770 0 

057 Výlet Praha  15 300 15 300 0 

060 PC kroužek 2 400 2 400 0 

058 Výročí školy 19.460 19.460 0 

080 Kroužek atletika  30 470 30 470 0 

081 Joga  2 100 2 100 0 

Součet  263 118,16 263 118,16 0 
 


