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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

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 2021/2022 byla organizována jako čtyřtřídní s pěti ročníky a dvěma 

odděleními školní družiny. K základnímu vzdělávání nastoupilo v září 63 dětí; pro 3 žáky, kteří 

absolvují základní vzdělávání v zahraničí, jsme kmenovou školou.  
    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                              

 

Složení školské rady: 

Ing. Petr Kudela  –      zástupce zřizovatele 

Ing. Jana Vlčková    – zástupce rodičů 

Mgr. Kateřina Čelůstková – zást. pedagogů 

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: 

 

Blanka Wysogladová 

 

Charakteristika školy: 

Základní škola malotřídní 1. – 5. roč. 

Součást školy – 2 oddělení ŠD 

 

Součásti školy: 

Školní družina – kapacita 50 žáků  

IZO: 120 004 178 



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

3 

 

Ekonomické a materiální podmínky 

 

V průběhu školního roku probíhaly jen běžné revizní prohlídky a drobné opravy majetku. Veškeré 

finanční prostředky, poskytované zřizovatelem, 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 2021/2022 byly všechny ročníky vyučovány podle Školního vzdělávacího 

programu Kapkou ke kapce k moři poznání, platného od 1. 9. 2016. V 1. ročníku se žáci učili číst 

opět metodou splývavého čtení SFUMATO. Vzhledem k pandemii COVID 19 a následné distanční 

výuce v minulém školním roce bylo nutné v průběhu školního roku zvláště ve 4. a 5. ročníku věnovat 

zvýšené úsilí  zvládnutí dříve redukovaného učiva. Vyučující ve vypracovaných tematických plánech 

větší časový prostor k probrání učiva zohlednily. V tomto roce již proběhla většina pravidelných 

soutěží.  V obvyklém termínu se uskutečnilo školní i okrskové kolo recitační soutěže i matematická 

soutěž KLOKAN,  v květnu byli žáci 5. ročníku testováni ČŠI a jejich znalosti byly prověřovány z  

ČJ, M a studijních předpokladů.  

  

  

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Z toho kvalifikovaní 

Pedagogičtí zaměstnanci 7 7 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

2 2 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Jméno, příjmení Funkce Pracovní 

úvazek 

Počet 

vyuč.hodin 

Třídnictví 

Mgr. Jaromíra Bubová ředitelka 1,0 12 netřídní 
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Mgr. Kateřina Čelůstková učitelka 1,0 22 1. ročník 

Mgr. Pavla Jedličková učitelka 1,0 22 2. roč. 

Mgr. Radka Hazuchová učitelka 1,0 22 3. + 4. ročník 

Mgr.Drahomíra Řehořová učitelka 1,0 22 5. ročník 

Blanka Wysogladová vychovatelka I.odd. 0,84 21 Ved. škol. družiny 

Daša Valušková vychovatelka II.odd. 0,45 12,6 -- 

 

Začátek školního roku probíhal za relativně uspokojivé covidové situace, takže se adaptační pobyt 

školy v přírodě uskutečnil v plánovaném říjnovém termínu v lokalitě Palkovice - Palkovické hůrky a 

před dalšími omezeními proběhlo i Lampiónové hemžení. Po podzimních prázdninách se žáci již do 

školy nevrátili a byli opět vzděláváni distančně. Po návratu k prezenční výuce 18. 11. 2021 zpřísněná 

hygienická nařízení neumožnila konání dalších společných akcí, proto za dodržení všech nařízení 

(nošení roušek či respirátorů, pravidelné antigenní testování 2x týdně, výuka v homogenní skupině a 

omezení kontaktů mezi jednotlivými ročníky) žáci se svými učitelkami připravený adventní program 

natočili a zveřejnili na školním webu. Veškerá výše uvedená omezení byla zrušena v dubnu 2022. 

Uvolnění omezení a návrat k normálnímu režimu umožnil připravit ke Svátku matek oblíbené 

zábavné setkání „Večer pro mou mámu“ s programem a občerstvením a věnovat se přípravám 

k oslavě 110. výročí školy, které připadá na 11. 10. 2022. Vzhledem ke každoroční  opakující se 

zhoršené podzimní covidové situaci jsme se rozhodli hlavní část oslav uskutečnit již v květnu. 

Červnový školní výlet na hrad Bouzov, návštěva Javoříčských jeskyní a Zahradní slavnost 

s rozloučením žáků pátého ročníku byly posledními společnými akcemi tohoto školního roku.  

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 antigenním testováním žáků. Tato pozice byla financována 

z šablony Operačního programu evropské unie OP VVV. Kvalifikační předpoklady pro výkon svého 

pracovního zařazení splňovalo všech 7 pedagogických pracovnic. Svou odbornost mnohé zvyšovaly 

účastí v seminářích DVPP, účastí na vzdělávacích akcích i webinářích. Všechny vzdělávací akce 

byly hrazeny z OON, rozpočtu školy či evropských fondů.  

 

Ostatní zaměstnanci 

Jméno, příjmení Funkce Pracovní úvazek 

Daša Valušková Školní asistentka 0,50 

Radmila Pacholková Domovnice, uklízečka 0,75 

Lenka Malohlavová Uklízečka ŠD 0,25 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2020 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2021 

       78 1       16 0          14            1 

 

V tomto školním roce probíhal zápis již bez omezení, tj. s osobní přítomností dětí.  
 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 6 + 1 6 0 0 

2. 18 + 1 18 0 0 

3. 11 + 1 10 1 0 

4. 11 8 2 0 

5. 17 13 4 0 

Celkem za 1 st. 63 +3 55           7 0 
 

Ve školním roce 2021/2022 po ukončení 1. pololetí přestoupil z naší školy 1 žák do ZŠ Labyrint 

ve Lhotě ve Slezsku. V tomto roce byla ve školním poradenském zařízení vyšetřena pouze 1 žákyně, 

která se o prázdninách s rodiči přistěhovala z Holandska a neovládala český jazyk. Kromě jazykového 

vzdělávání v ZŠ V. Košaře, Ostrava Dubina, jí byla v naší škole poskytována maximální podpora nejen 

formou doučování ke zvládnutí redukovaného učiva ve všech předmětech. Ke konci školního roku dívka 

zvládla český jazyk natolik, že četla s porozuměním české knihy. Další žák, který byl vyšetřen v PPP 

před nástupem do 1. roč. opakované vyšetření v červnu 2022 z nám neznámých důvodů neabsolvoval.   

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

těchto žáků. 
 

b) Rozmístění žáků do 6. ročníku 

 

Druh školy 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Základní škola Gen. H. Píky, Štítina 14 

Základní škola Englišova, Opava  1 

Wichterlovo gymnázium Ostrava- Poruba 1 

Základní škola Valašské Klobouky 1 
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c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
Počet akcí 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

    

Pobytové semináře pedagogů 0 0 0 

Adaptační pobyty žáků 1 49 6 

Práce s třídami 12 663 5 

Dopravní výchova 1 27 2 

 

 

Charitativní aktivity školy – sbírky: 

 

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

1400 Kč. 

 Bona Helpo –pomoc handicapovaným Frýdek- Místek 

1000 Kč. 

 Lukáš Jendrulka – sběr plastových víček na rehabilitační péči – odevzdáno 52 kg 

  

 

 

 

Hodnocení  Minimálního  preventivního  programu  a programu proti šikanování a projevům 

agrese za školní rok 2021– 2022 

 

Hodnocení krátkodobých cílů a plánovaných aktivit 

 

Plánované aktivity Minimálního preventivního programu pro školní rok 2021/2022 jsou 

vyhodnoceny ke dni 30. 6. 2022, tzn, ke konci školního roku. 



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

7 

 

Hodnocení: 

Hlavním cílem letošního školního roku bylo minimalizovat dopady protiepidemických opatření proti 

nemoci COVID 19 na samotný proces výchovy a vzdělávání a zajistit plynulý přechod žáků 

z distanční výuky, která zasáhla témě celý školní rok 2020/2021, zpět na výuku prezenční.  

V tomto školním roce přetrvávala povinnost pravidelného testování žáků antigenními testy nejprve 

2x týdně, poté již jen 1x týdně. Vše zvládli pedagogové i nepedagogičtí pracovníci školy bez větších 

potíží, záchyt onemocnění žáků byl v řádech procent v průběhu celého roku. Bylo rovněž nutno 

sledovat měnící se protiepidemická opatření vůči školám v průběhu celého roku a adekvátně na ně 

reagovat. 

K dalším krátkodobým cílům patřilo posílit přátelské vztahy mezi jednotlivými ročníky, vybudovat 

spolupracující kolektiv a přispět k plynulé adaptaci žáků 1.ročníku na školní prostředí. 

V průběhu měsíce října 2021 jsme s dětmi 1. - 5. ročníku vyjeli na týdenní adaptační pobyt do obce 

Palkovice v Beskydech, do penzionu Na Hůrce. I když se tohoto pobytu nezúčastnili všichni žáci 

(někteří z náhlých zdravotních důvodů), přivítali jsem na škole v přírodě 4 z 6 prvňáčků. Jejich 

adaptace proběhla bez problémů a i samotný pobyt v přírodě se vydařil. V průběhu pobytu část 

dopoledne věnují žáci výuce, ve zbytku dne děti sportují, rozšiřují si vědomosti a znalosti o přírodě a 

večerní program patří zábavným hrám, které by měly prohloubit sebepoznání a stmelit věkově 

různorodý kolektiv. 

Žáci se při pobytu skamarádili a prokázali, že umí spolupracovat napříč věkem i zájmy. Děti plnily 

úkoly stanovené denním rozpisem a tematicky celoškolním programem.  

Po návratu do školních lavic si všichni pedagogové školy společně s žáky stanovili třídní pravidla a 

důsledně dbají na jejich dodržování. Rovněž sledují zapojení žáků do školních zájmových i 

mimoškolních aktivit jako prevenci sociálně patologických jevů.   

Nabídka školních zájmových kroužků byla i v tomto školním roce nadstandardní, byly v ní 

zastoupeny jak činnosti vzdělávací (angličtina pro nejmenší, čtenářský klub), sportovní (florbal), 

výtvarné, logického úsudku, tak i činnosti s prvky podporující estetické cítění.  Největší úspěch jsme 

zaznamenali u kroužku výtvarných činností pro malé i větší děti, kroužku logických a deskových her, 

angličtiny pro nejmenší a florbalu. 

Mimoškolní volnočasové aktivity byly dětmi využívány podle nabídky v obci. Děti navštěvovaly 

hudební obory v ZUŠ, která má v obci svou pobočku, místní fotbalový oddíl a kroužek organizovaný 

SDH. Do kroužků (za zájmovým vzděláváním) v ostatních obcích (Háj ve Slezsku, Kravaře, Štítina) 

či do opavských institucí dětí jezdí výjimečně. 
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Podzimní a jarní sběry starého papíru jsou již druhým rokem minulostí, neboť mokrolazečtí občané 

mají možnost si starý papír nechat odvézt společně s ostatním tříděným odpadem. Této nabídky 

využívají, proto byl školní sběr starého papíru zrušen. 

Žáci také pokračovali ve sběru hliníku a elektrobaterií. Cennou sociální dovednost získávají naši žáci 

každoročně tím, že podporují charitativním sběrem plastových víček vybraného dětského pacienta.  

Nejlepší sběrači jsou ve škole dvakrát ročně odměněni hodnotnými cenami a z této aktivity se stala 

v průběhu let příjemná a dětmi oblíbená tradice při předávání pololetního a závěrečného vysvědčení. 

Žáci základní školy se rovněž výtvarně podíleli na celoroční výzdobě prostor školy, která je 

směrována k probíhajícím ročním obdobím a Obecního úřadu v Mokrých Lazcích. Jejich výtvarné 

práce jsou tematicky vybírány podle ročního období a významných historických událostí. 

Snahou pedagogů je zapojit co nejširší spektrum dětí do soutěží různého typu – sportovních, 

výtvarných, pěveckých, recitačních, jazykovědných, počítačových, ve kterých se, i přes velkou 

konkurenci žáků opavských a ostravských škol, díky svým dovednostem a znalostem, neztratí.   

Děti rovněž připravily pod vedením pedagogů program k podzimnímu lampiónovému hemžení a 1. 

adventnímu setkání pořádanému tradičně 1. adventní neděli v areálu školy. Žáci 5. ročníku, kteří 

opouštějí školu a odcházejí na 2. stupeň jiných základních škol, každoročně chystají program na 

červnovou zahradní slavnost, která je krásnou rozlučkovou tradicí a při níž dochází k pasování 

páťáků na absolventy mokrolazecké základní školy. 

V rámci informovanosti žáků o nebezpečí virtuálního světa a prevenci sociálně patologických jevů 

byly děti pravidelně seznamovány v hodinách informatiky s nástrahami a nebezpečím plynoucím 

z aktivit na sociálních sítích a o šikaně a kyberšikaně. 

Děti jsou vedeny k bezpečnosti na silnicích, žáci 4. a 5. ročníku se účastní  každoročně  výcviku na 

dopravním hřišti v Malých Hošticích a děti znalosti pravidel silničního provozu využívají při 

pravidelných vyjížďkách na kolech se školní družinou i při ranním  přejezdu ze svých domovů do 

školy. 

V rámci sportovních aktivit se děti pravidelně účastní sportovních soutěží ve SVČ Kravaře, atletické 

mini olympiády s žáky 1. stupně ZŠ Štítina a týdenního lyžařského výcviku. V letošním školním roce 

proběhla pouze atletická olympiáda, na které mokrolazecké děti posbíraly řadu ocenění. 

Velkou pozornost zaslouží i prostor, který je věnován různorodému vzdělávacímu programu, kdy 

jsou na besedy a přednášky zváni zástupci různých odvětví – např. cvičitelé dravců, příslušníci 

Policie ČR, lektor zábavné matematiky apod. Žáci se svými třídními učiteli navštěvují místní i 

opavskou knihovnu, expozice Slezského muzea, pravidelně zavítají do ostravského Divadla loutek 

v Ostravě a Slezského divadla v Opavě.   
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Soustavně sledujeme vzájemné vztahy mezi dětmi a věnujeme se rozvoji příznivého klimatu ve 

třídách, což je pravidelně podporováno třídními učiteli při řešení drobných konfliktů mezi dětmi a ve 

vyšších ročnících týdenními komunitními kruhy či drobnými socio - psychologickými hrami 

vkládanými do vyučovacích hodin. 

Rodiče a zákonné zástupce dětí se pedagogové školy snaží v co největší míře zapojit do úzké 

spolupráce se školou (pomoc při sběrech, příprava programu při rozloučení s žáky 5. ročníku). O 

prospěchu a chování svých dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultacích a dle potřeby 

jsou učitelé ochotni vyjít vstříc jejich dotazům a potřebám. Třídní schůzky a konzultace jsou vedeny 

v přátelském duchu. 

Školní sociální preventista zpracovává každoročně Minimální preventivní program pro školu, 

dvakrát ročně se účastní schůzek preventistů v Pedagogicko- psychologické poradně v Opavě a úzce 

spolupracuje s okresní metodičkou prevence. Průběžně informuje kolegy o seminářích, novinkách a 

projektech v oblasti prevence.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni dle pokynů Pedagogicko-psychologické 

poradny nebo Speciálně pedagogického centra a na realizaci podpůrných opatření se podílejí všichni 

pedagogové. 

Vážnější projevy sociálních poruch chování jsme ve škole v tomto školním roce neřešili a nebyla 

udělena žádná vážnější kárná opatření k těmto projevům.      

 

Společné akce: 

Prosinec -  vánoční besídky ve třídách 

Připravovaný program tradičního adventního setkání  o 1. adventní neděli v areálu školy, bylo 

zaznamenán jako video nahrávka a umístěna na webu školy. 

 

květen – společné fotografování tříd 

- Program ke svátku maminek – Večer pro mou mámu 

červen -  výlet na hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně – 1.- 5.r. 

- Atletická olympiáda s žáky ZŠ G. H. Píky Štítina 

červen – zahradní slavnost – rozloučení s žáky 5.r. 

 

Žáci 5. ročníku, kteří opouštějí školu a odcházejí na 2. stupeň jiných základních škol, každoročně 

chystají program na červnovou zahradní slavnost, která je krásnou rozlučkovou tradicí a při níž jsou 

páťáci pasováni na absolventy mokro-lazecké základní školy. 

K prioritám naší školy patří soustavná výchova žáků k ochraně životního prostředí. Jsme zapojeni 

do mnoha environmentálních aktivit -  sběru elektrobaterií, malých elektro spotřebičů a světelných 

zdrojů. I když Magistrát města Opavy zrušil každoroční okresní soutěž o nejlepší školu ve sběru 

hliníku, ve které se naše škola pravidelně umísťovala na prvních místech, pokračovali jsme v této 
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aktivitě i letos, jelikož jde o  surovinu, která se dá úspěšně znovu recyklovat a v neposlední řadě je 

sběr pro nás i zdrojem financí, které využíváme k zakoupení motivačních odměn. 

Cennou sociální dovednost získávají naši žáci každoročně tím, že podporují charitativním sběrem 

plastových víček vybraného dětského pacienta z Hrabyně. Bohužel musíme s lítostí dodat, že aktivita 

žáků má sestupnou tendenci a  od r. 2016, kdy jsme se se sběrem začali, jsme dosáhli letos 

nejhoršího výsledku – jen 52 kg (r. 2018 - 286 kg)  

Děti jsou rovněž vedeny k bezpečnosti na silnicích, žáci 4. (dle kapacity i žáci 3. nebo 5. roč.) se 

účastní každoročně  výcviku na dopravním hřišti v Malých Hošticích a děti znalosti pravidel 

silničního provozu využívají při pravidelných vyjížďkách na kolech se školní družinou i při ranním  

přejezdu ze svých domovů do školy. 

 

Školní metodik prevence        

Mgr. Kateřina Čelůstková        

 

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

roku absolvují.  

 

                                             Hodnocení dopravní výchovy 2021/2022 

 

Každoroční kurz dopravní výchovy pro žáky 

4., tentokrát i 5. ročníku, proběhl v září.  

 

Návštěva dopravního hřiště 

v Malých Hošticích 

V úterý 7. září,  jsme se vypravili na malý 

výlet.  Sluníčko nám od rána pěkně svítilo, 

takže jsme šlápli do pedálů a po krásné 

cyklostezce jsme se přesunuli z Mokrých 

Lazců až na dopravní hřiště do Malých 

Hoštic. Tam na nás již čekala paní lektorka, 

která děti nejdříve seznámila s pravidly, 

která musí každý cyklista dodržovat a také 

ukázala, jak by měla být správně nasazená 

cyklistická přilba. Potom si děti napsaly 

z pravidel silničního provozu zkušební test a 

vydaly se na dopravní hřiště, aby si naučená 

pravidla vyzkoušely v reálu. Všem šla jízda 

podle značek a světelných semaforů 

náramně, proto bylo těžké vybrat ty nejlepší 

cyklisty. Nakonec se nám to povedlo, ale 

pochvalu zaslouží všichni, protože projeli 

dopravní hřiště bez větší námahy. Výlet 

http://www.zsmokrelazce.info/galerie/navsteva-dopravniho-hriste-v-malych-hosticich/
http://www.zsmokrelazce.info/galerie/navsteva-dopravniho-hriste-v-malych-hosticich/
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jsme si užili a v pořádku jsme se vrátili zpět do školy. 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů 

Šablony III – osobnostní rozvoj  3 

Zlatá stuha – čtenářská dílna 2 

Šablony III – polytechnická výchova 1 

Výukové video  - 2 lekce 5 

TAKTIK – hudební výchova 1 

POKOS-příprava občanů k obraně státu                          2 

Nová informatika                          1 

Dopravní výchova                          3 

Webináře  (JČ, M, přírod. vzdělávání, změny ŠVP IT…)                         21 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Mimoškolní činnost 

Název Počet dětí Vedoucí  

Školní družina, I.odd. 

                  II.odd. 

28 

22 

Blanka Wysogladová 

Daša Valušková 

Klub deskových her, Stř, Pát 14 Mgr. Pavla Jedličková 

Výtvarný kroužek 1. – 3. roč. 12 Blanka Wysogladová 

Výtvarný kroužek 4. – 5. roč. 8 Mgr. Radka Hazuchová 

Čtenářský klub 7 Mgr. Drahomíra Řehořová 

Náboženství – nepovinný předmět 11 Mgr. Barbora Holoubková 

AJ pro II. roč./ 2. pol. 12 Mgr. Kateřina Čelůstková  

florbal 16 J. Jirsa – externista 

ZUŠ 20 Učitelé ZUŠ 

TJ Sokol - fotbal 17 trenéři 

SDH 17 Členové SDH 

Jiné 8 
Aikido, gymnastika, tanec, 

rybářský 



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

12 

 

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. 

 

PROJEKTOVÝ DEN POŽÁRNÍ OCHRANY 

Projektový den s názvem požární ochrana byl zaměřen na seznámení žáků s poslání SDH, prevencí 

požárů a bezpečným chováním při vzniklé situaci i v průběhu požáru. 

 

 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
Rekreační středisko v 

Palkovických Hůrkách 

se stalo na 5 dnů 

dočasným domovem 

pro naše školáky, kteří 

sem přijeli na 

adaptační pobyt. 

Kamarádi se nejlépe 

poznávají při 

společných činnostech 

a těch po krátké 

dopolední výuce bylo 

bezpočet. Sportování a 

procházky v krásné 

přírodě, návštěva 

včelařského muzea 

nebo soutěže všeho 

druhu. Škoda jen, že se 

počasí uprostřed týdne 

pokazilo a hodně ochladilo. I tak bylo ale krásných zážitků dost a rádi budeme na společně prožitý 

týden vzpomínat. 

http://www.stránkách/
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PROJEKTOVÝ DEN - ZÁBAVNÁ VĚDA 

 

Proč některý sáček vzlétne a jiný ne? Proč ruka 

v plameni nepálí? Jak si ze znečištěné vody 

vytvořit zase čistou? Co všechno umí lihová 

dezinfekce? Tak na tyhle všetečné otázky jsme 

dostali odpověď při názorných pokusech v 

projektovém dni. Věda umí být opravdu 

zábavná! 

 

 

 

 

PODZIMNÍ  RADOVÁNKY 

 

Školní rok je sice v plném 

běhu, ale podzimní sluníčko 

pořád láká do přírody. 

Procházky do lesa, odpoledne 

v místním vojenském řopíku, 

chroupání jablíček, oříšků a 

kukuřice, to je prostě blaho . 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ 

…. přišel s čertem na koláč…. Mikuláš přišel, ale jen s andělem.  Asi si společně vyhodnotili, že by 

čert u nás neměl  skoro žádnou práci… No, možná snad!! Ale opravdu jen něco málo … Zato 

odpoledne se to ve školní družině malými čertíky a čerticemi jen hemžilo. 
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ADVENTNÍ  ČAS 

Zpestření odpoledního 

programu ŠD proběhlo 

v podobě návštěvy vánoční 

dílničky v Opavě. Děti si zde 

samy z přiděleného materiálu 

vyrobily svého přírodního 

andílka a první vánoční 

baňku. Všem se to moc 

povedlo, líbilo, někteří si 

ještě v obchůdku nakoupili 

dárečky a pak už jen hurá – 

 cesta vlakem zpět.  

A když napadne první sníh? 

Zimní radovánky a bobování 

na nedalekém kopci nemají 

konce. 
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VÁNOCE, VÁNOCE, PŘICHÁZEJÍ 

 

 

I v naší ŠD  jsme se snažili dětem vytvořit vánoční atmosféru. Vyzdobili jsme si hernu a třídu, 

vyrobili přáníčka a malé dárečky pro své blízké. Nastrojili jsme vánoční stromeček, upekli vanilkové 

rohlíčky, marcipánové koláčky a nazdobili linecké cukroví. Ta vůně, co se linula chodbou školy, se 

slovy nedá popsat… Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese. Poslední adventní týden se konala 

vánoční besídka. Děti si s vychovatelkami poseděly u stromečku, poslechly si příběh o narození 

Ježíška, zazpívaly vánoční koledy a popovídaly o vánočních tradicích. Pod stromečkem pak našly 

spoustu dárečků, které si následně rozbalily. Všichni byli nadšení a těší se, jak si s nimi budou 

společně hrát. Vánoční besídku doprovázela pohodová a sváteční atmosféra. Poté jsme si všichni 

navzájem popřáli krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2022. 

ŽUPÁNKOVÝ KARNEVAL 

Dříve, než začal karnevalový rej, jsme si vyzdobili 

prostory ŠD a tělocvičny. A jelikož jsme zdatní cukráři, 

tak jsme upekli veselé maffiny. Ve čtvrtek 17.2. se děti 

proměnily v papučovo – župánové bytosti. Poté jsme se  

sešli v naší tělocvičně a po třídách předvedli své 

karnevalové masky. Naši odvážní kamarádi se nám 

ukázali na malé módní přehlídce, v nových, letošních 

modelech. Nechyběly také karnevalové hry a tanečky, 

odměny a  potlesk. 

Podívejte se, jak nám to slušelo! 
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ŠKOLA RYTMU, ANEB KDO MÁ RUCE, BUBNUJE 

Dnes jsme měli 

projektový den hudby. 

Přijel k nám bubeník 

jménem Pavel Bříza. 

Ukázal nám různé 

bubny a paličky. 

Seznámil nás 

s notovým zápisem – 

akordy, délky not  atd. 

Taky nám řekl, že 

nemusíme mít bubny, 

ale stačí mít kbelík 

nebo starý hrnec. 

Když nám hru na tyto 

předměty ukázal, 

vybral čtyři 

dobrovolníky. Ti si 

pak vyzkoušeli hrát na 

bicí soupravu. Celá škola si pak postupně zahrála na cajon , který vypadá jako ptačí budka. Nakonec 

jsme si i zatančili na písničku Shape of you. 

 

MYSLÍME NA VÁS… 

Tento týden jsme psali dopisy pro ukrajinské 

děti. Celá naše třída napsala krásné dopisy 

proto, abychom je potěšili. I my chceme dětem 

udělat radost. Po napsání dopisu si každý ten 

svůj i s obálkou vyzdobil. Paní učitelka ty 

dopisy předá do Charity ADRA a v neděli je 

dostanou děti, které přijedou vlakem. 

Doufáme, že je alespoň trochu potěší. 

 

 

 

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 

S měsícem březnem se pojí dvě úsloví: „Březen, za kamna vlezem“ a nebo taky, „březen – měsíc 

knihy.“ Úplně nejlepší ale je, když si v březnu můžeme zalézt někam, kde je teplo, i s knížkou. A  

kterou si vybrat? Po návštěvě naší krásné knihovny a doporučení paní knihovnice už máme jasno :-). 
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Jelikož chceme, aby naše děti 

rády četly a měly radost z každé 

přečtené knihy, navštívily jsme 

s těmi nejmenšími Knihovnu 

Petra Bezruče v Opavě. 

V krásných prostorách knihovny 

si děti poslechly zajímavé 

vyprávění paní knihovnice a pak 

se již vrhly na prohlížení a ty větší 

i na čtení knížek, které je zaujaly 

– a že jich bylo! Posuďte sami! 

 

 

 

 

KRÁSNÁ, KRÁSNÁ, KDE SI HUSKY PÁSLA … ? 

Na Škaredou středu 13. 4. 

2022 jsme se po velmi 

pěkném programu Pestrá 

příroda oblékli do pracovního 

a šli jsme společně vyčistit 

naší obec od odpadků, které 

tam někdo naházel. Za necelé 

dvě hodiny jsme posbírali 

těžko uvěřitelných 14 pytlů! 

A protože po dobře vykonané 

práci by měla následovat 

sladká odměna, tak jsme se 

při zpáteční cestě stavili do 

„Hrušky“, kde jsme si každý 

koupili nanuk. 

Letos vládla paní Zima 

opravdu dlouho a aby tomu 

tak nebylo až do léta, bylo 

třeba už s její nadvládou skoncovat. Nejlépe přímo na Smrtnou neděli…  Děti ze školní družiny 

letošní rok vynášely Mařenu a Mařáka 8. dubna. Jaro uvítaly vhozením figurín do řeky Opavy za 

doprovodu tradičního popěvku :“Mařeno, zlá ženo, už tě vynašamy…“. Sluníčko pěkně hřálo, po 

sněhu nebylo ani památky a  voda  odnesla pryč všechno staré studené a zlé. A aby Zima ztratila 

svou moc opravdu nadobro, vynesly pro jistotu děti Mařenu i v obecním areálu při vítání jara. Tahle 

skončila v plamenech. 
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VEČER PRO MOU MÁMU 

V úterý 17. 5. 2022 

proběhla po dvouleté 

pauze tradiční akce – 

„Večer pro mou mámu“, 

kterým maminkám 

děkujeme za spolupráci a 

podporu. Pro maminky 

bylo připraveno malé 

občerstvení, kytička a 

vystoupení dětí ve vtipném 

programu nového dílu 

reality show Master Chef, 

kterým provázely 

„moderátorky“ Jill a 

Zuzka. Během přípravy 

soutěžních pokrmů si 

maminky prošly kvízem 

svých kulinářských znalostí a seznámily se s tradičními kuchyněmi, jak domácí, tak i našich sousedů. 

Porota, ve složení Honza, Michal a Vašek, byla spravedlivá a na balkon poslala všechny soutěžící- 

Báru, Nelu i Elišku. Jak bývá tradicí, nesměla chybět ani reklama. Tentokrát to byla reklama na 

nejmenované veselé ponožky, kterou ztvárnily Evička a Natálka.  V průběhu večera si mohly 

maminky vyrobit vlastní korálkové šperky, či si mohly šperky zakoupit. Společné veselé povídání až 

do soumraku dotvořilo závěr hezky prožitého odpoledne a večera. 

 

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE KE 110. VÝROČÍ ŠKOLY 

Dne 11. 10. 2022 oslaví 

naše škola 110 let od 

svého založení. 

Poděkování patří našim 

prozíravým předkům, 

kteří vzdělávání 

přikládali důležitý 

význam, a proto nechali 

v obci postavit novou 

školu, která svým 

nadčasově dispozičním 

řešením vyhovuje i 

v současnosti a stále patří 

k nejkrásnějším budovám 

v obci…. 

V programu jsme si 

připomněli mnohé 
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okamžiky, kterými naše školní budova prošla - od velké slávy při vysvěcení školy, přes těžká období 

válek, lazaretu pro německé vojáky, totalitního vzdělávání až po návratu ke svobodnému 

demokratickému uspořádání. 

 

ŠKOLNÍ VÝLET 

Ve středu jsme jeli se školou na výlet. Náš první cíl 

byl hrad Bouzov. Moc jsem se těšila. Prohlídka se 

mi líbila, ale byla jsem smutná, že tam nebyl obraz 

bílé paní, která každou noc vystupovala z obrazu a 

chodila po hradě. V jedné místnosti byl lustr, který 

vážil 350 kg. Když prohlídka skončila, jeli jsme do 

Javoříčských jeskyní. Tam se mi taky moc líbilo, 

ale byla tam strašná zima. Viděli jsme i netopýra. 

Potom jsme si kupovali suvenýry. A pak už jsme 

jeli konečně domů. 

 

 

 

 

ATLETICKÁ  OLYMPIÁDA 

Po dvou letech jsme měli možnost znovu poměřit síly se školáky ze ZŠ G. H. Píky ve Štítině a 

nevedli jsme si vůbec špatně. 

Však posuďte sami! 

 

13 ZLATÝCH 

11 STŘÍBRNÝCH 

12 BRONZOVÝCH 
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ZAHRADNÍ  SLAVNOST 

Prosluněné červnové 

odpoledne, stánky s 

občerstvením, vyzdobená 

venkovní učebna a uvnitř i v 

zahradě rodiče, příbuzní, 

kamarádi… to je neklamný 

důkaz toho, že školní rok 

končí, nadešel čas loučení 

nejen s našimi páťáky a 

začínají prázdniny! Po 

dvouletém omezování to byl 

rok, kdy se podařilo realizovat 

plánované projekty, výpravy 

za poznáním i výlety jen tak, 

připravit vystoupení k výročí 

školy a spoustu dalších aktivit. 

 

 

                                                       Chválíme za reprezentaci školy 

 

 

 

Zvítězit ve školním kole recitační soutěže ve své 

kategorii se už podařilo mnohým. Ale postoupit z 

okrskového kola do okresního a v něm se umístit na 

krásném 3. místě, to už je důvod ke gratulaci. 
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Činnost školní družiny 

Počet dětí: I. odd., 1. + 2. roč.,  28 (12 chlapců, 16 děvčat)                   

Počet dětí: II. odd., 3. – 5. roč.  22 (11 chlapců, 11 děvčat)         

 

Počet přihlášených dětí v průběhu roku kolísal. Vzhledem k nařízeným opatřením, zachování 

homogenity kolektivu, byl při prezenční výuce umožněn pobyt pouze žákům 1. – 3. ročníku.  

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

poskytnuté granty  0 0 

sponzoři  0 0 

MŠMT-neinv. dotace Nástroje pro oživení a odolnost- tech. vybavení 30 000 30 000 

MŠMT-neinv. dotace Nástroje pro oživení a odolnost - doučování 11 700 11 700 

MŠMT-neinv. dotace Nástroje pro oživení a odolnost – dig. Uč. 

pomůcky 

63 000 Do 

XII/2022 

 

 

 

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 2021 

 

 

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. Dodavatelem 

plynu byla společnost E.ON Energie 24, společnost ARMEX byla dodavatelem elektřiny. 

 

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 
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Oprava a údržba r. 2021 Částka celkem Kč 

AV Media – profylaxe projektorů 6 450,51 

PAVELEK revize elektrospotřebičů 18 148,65 

Friko - P.Friedl- oprava vod. Baterií a splachovadla 5 109,- 

KŘÍBEK – inst. Práce-výměna bojleru 8 441,- 

M. Benek – čištění koberců, sedáků, čalounění 14 918,- 

SELNÍK kovoslužba – dodávka a montáž kování 2 904,- 

MalbaTech- nátěr dveří a zárubní v přízemí 79 460,- 

B. Komárek – broušení + trojitý nátěr podlahy tělocvičny 79 497,- 

4M- revize zabez. systému 3 778,83 

DOR Sport – revize TV nářadí a venk. prvků 1 623,- 

SmVaK – zrušení přípojky 3 593,- 

 

Finanční prostředky získáváme také z hospodářské činnosti. Organizujeme sběr 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 L. J. na úhradu rehabilitační péče.  
 

Investiční akce z vlastních zdrojů  

(čerpání z rezervního fondu) 

Částka celkem 

--- 0 

 

--- 0 

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 byla projednána pedagogickou 

radou a schválena školskou radou dne 15. 9. 2022. 
 

Přílohy:   

  Údaje o finančním vypořádání dotací stát. rozpočtu 2021 

  Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

Na vědomí :  zřizovatel 

Školská rada 

 

Zpracovala dne: 27. 8. 2022          Mgr. Jaromíra Bubová 

        …………………………………. 

         ředitelka školy 
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Příloha č. 1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

   

Příloha č. 2 Výsledky testování ČŠI: 18. 5. 2022 – 31. 5. 2022 
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