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I. Základní údaje o škole 
 

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace 
Adresa:  Školní 540/9, 747 23 Bolatice 
 
IČO:       47813008 
IZO:      102432198 
RED-IZO:     600 143015 
DIČ:       
 
Telefon:    553 655 252 
Email:       sekretariat@zsbolatice.cz 
Web:      www.zsbolatice.cz 
 

 
Zřizovatel:     Obec Bolatice 
     Hlučínská 3, Bolatice 
Telefon:     553 654 999 
Email:      bolatice@bolatice.cz 
 

 
Ředitel:     Mgr. David Neuvald  
     Nádražní 42 
     Bolatice 
Email:     david.neuvald@zsbolatice.cz 
                       
Zástupce ředitele:   Mgr. Alena Návratová 
     Padoly 14 
     Bolatice 
 
Zástupce ředitele pro úsek MŠ: Věra Návratová 
     Zahradní 20 
     Bolatice 
 
Vedoucí školní jídelny:  Zdeňka Ballarinová 
     Na Lánech 24 
     Bolatice 
 
Školská rada, předsedkyně:  Jana Šimečková 
     jana.simeckova@email.cz  
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Volby členů Školské rady  

Volby proběhly koncem roku 2014. 

Za rodiče (zákonné zástupce žáků) byli zvoleni:     Jana Šimečková a Tomáš Kramář. 

Za pedagogický sbor byly na pedagogické radě zvoleny:   Mgr. Pavla Franková a Mgr. Jana Halfarová.  

Za zřizovatele /Obec Bolatice/ byli jmenováni:      Radim Plaskura a Kristian Uvara. 

 
Paní Jana Šimečková byla zvolena předsedkyní Školské rady na 1. zasedání všech členů dne 13. 1. 

2015. 

 

Během školního roku se uskutečnily další dvě společné schůze, na kterých byly probírány připomínky 

k výroční zprávě školy, zprávě o hospodaření organizace a řešeny náměty a připomínky k výuce a ke 

školním aktivitám.  

 

Školní samospráva 

Žáci 2. až 9. ročníku si zvolili na začátku školního roku zástupce jednotlivých tříd za členy školní 

samosprávy. Společných schůzek, které se konaly dle potřeby, ale nejméně jedenkrát za měsíc, se 

účastnili ředitel školy a výchovná poradkyně. Byly řešeny aktuální připomínky žáků k organizaci školy. 

Vítaným hostem těchto schůzek byl několikrát také starosta obce Mgr. Herbert Pavera.  

 

 

Charakteristika školy 
 
Základní škola – úplná základní škola, na konci školního roku celkem 401 žáků v 18 třídách. 
 
1. – 5. ročník: 10 tříd  245 žáků 
6. – 9. ročník:   8 tříd  156 žáků 
 
Mateřská škola – zapsáno 168 dětí v sedmi odděleních. 
Sedmé oddělení je umístěno na odloučeném pracovišti – osada Borová. 
 
Školní družina – zapsáno 100 žáků ve čtyřech odděleních.  

 
Školní jídelna – zajišťuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců organizace a 
cizích strávníků. 
 

 
Přehled oborů vzdělávání 

 
ŠVP Šance pro všechny, č. j. 265/07 
 
Studium denní, délka studia: 9 let 0 měsíců 
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II. Údaje o pracovnících organizace - základní škola 
 
Počet pedagogů celkem: 33 z toho nekvalifikovaných: 0 

Pro realizaci výchovně vzdělávacích úkolů na škole jsou ustanoveni tito pracovníci: 

Mgr. Alena Návratová  výchovná poradkyně 

Mgr. Lenka Jordánová  metodik prevence sociálně patologických jevů 

Mgr. Pavel Pavera    ICT koordinátor, správce učebny výpočetní techniky 

Mgr. Kamila Dominiková  poradce pro úsek environmentální výchovy 
 

Třídní učitelé: 

1.A Mgr. Gabriela Elblová   

1.B Mgr. Věra Šafarčíková 

2.A Mgr. Silvie Běláková   

2.B Mgr. Pavla Jarošová 

3.A Mgr. Marta Brandysová 

3.B Mgr. Markéta Wránová 

4.A Bc. Šárka Gargošová 

4.B Mgr. Jana Halfarová 

5.A Mgr. Jarmila Náhliková 

5.B  Mgr. Lucie Migotová 

6.A Ing. Eva Dřevjaná 

6.B Mgr. Kamila Dominiková 

7.A Mgr. Jana Kubatková 

  Mgr. Silvie Wawrzinková od 1. 1. 2015) 

7.B Mgr. Pavel Pavera 

8.A Mgr. Pavla Franková 

8.B Mgr. Stanislav Halfar 

9.A Mgr. Ivana Kramářová 

9.B Mgr. Věra Güntherová 

 

   

Ostatní pedagogičtí pracovníci:  

Mgr. Lenka Jordánová 
Mgr. Romana Peterková 
Mgr. Dagmar Tielová 
Mgr. Jana Kubatková 
Mgr. Andrea Pavlíková 
Mgr. et Bc. Michaela Bumbová 
Luiza Králová 
Mgr. Alena Návratová 

Mgr. David Neuvald 
Mgr. Josefa Hajduková (asistent pedagoga) 
Mgr. Petra Blokeschová (asistent pedagoga) 
Marcela Halfarová (vychovatelka školní družiny) 
Petra Ballarinová (vychovatelka ŠD) 
Bc. Zuzana Klöslová (vychovatelka ŠD) 
Marta Antošová (vychovatelka ŠD) 

 
Mgr. Josefa Hajduková se mimo práci asistenta pedagoga také věnovala integrovaným žákům jako 

speciální pedagog, neboť má pro tuto funkci potřebné vzdělání a dlouholetou praxi z PPP. 

Během školního roku odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Mgr. Jana Kubatková a třídu 

převzala paní učitelka Mgr. Silvie Wawrzinková. Paní učitelka Mgr. Andrea Pavlíková se vrátila  

z mateřské dovolené. 

 

Ostatní zaměstnanci školy 

Vedením účetnictví pro celou příspěvkovou organizaci byla do konce roku 2014 pověřena ekonomka 

školy paní Kristina Bolacká. Po tomto datu se účetnictví převedlo na účetní kancelář (zejména 

z důvodu, že se organizace stala plátcem DPH).  Hospodářka školy paní Marta Antošová (zkrácený 

úvazek) má na starosti vedení školní matriky, vyřizování běžné korespondence a inventarizaci 

majetku školy.  O úklid školních budov, včetně tělocvičny a nové sportovní haly, se stará šest 

uklízeček (pracují na zkrácené úvazky). Veškerou údržbu budov a prostoru areálu školy má na starosti  

školník - údržbář  a jeden další pracovník - provozář. 
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III. Přijímací řízení 
 
 

Zápis do prvního ročníku 

 

V úterý 27. ledna proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016. Děti i jejich rodiče 

měli při této příležitosti možnost prohlédnout si školu a jednotlivé třídy, navíc si pro ně žáci devátých 

tříd připravili pěkné přivítání. Na několika stanovištích si děti mohly vyzkoušet své dovednosti a 

přitom se i pobavit. Tématem letošního zápisu bylo „Vítejte na palubě, námořníci“.  

K zápisu se dostavilo 60 nových žáků, 12 žáků bylo přijato již v loňském roce, a měli jednoroční 

odklad. V září mohlo nastoupit do prvních tříd až 72 žáků. Protože bylo vyhověno žádostem o odklad, 

1. září 2015 nastoupilo do tří prvních tříd 60 žáků. 

 

 

 
IV. Výsledky vzdělávání 
 

Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro 

všechny. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro 

veřejnost zpřístupněno na internetových stránkách a v kanceláři školy. Na základě pokynů MŠMT byl 

vzdělávací program k 1. září 2013 upraven tak, aby byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem MŠMT. Úpravy se týkají hlavně zavedení výuky druhého cizího jazyka formou povinného 

předmětu a zavedení výuky křesťanské výchovy jako volitelného předmětu. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, 

které pro ně byly vypracovány s ohledem na doporučení v odborných posudcích. 

 

Volitelné předměty: Svět vědy a techniky 

   Sportovní hry 

   Křesťanská výchova 

   Estetická výchova 
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Dotace hodin pro jednotlivé předměty 
 

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a literatura 9 9 8 6 6 5 4 4 4 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 4 

Informatika - - - 0,5 1 1 1 - - 

Dopravní výchova - - - 0,5 - - - - - 

Anglický jazyk - - 3 3 4 3 3 3 4 

Německý jazyk - - - - - - 2 2 2 

Přírodověda - - - 1,5 2 - - - - 

Vlastivěda - - - 1,5 2 - - - - 

Prvouka 2 2 2 - - - - - - 

Chemie - - - - - - - 2 2 

Fyzika - - - - - - 1,5 2 3 

Přírodopis - - - - - 2 1,5 - 2 

Zeměpis - - - - - 2 2 2 2 

Dějepis - - - - - 2 2 2 2 

Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1 

Biologie člověka - - - - - - - 3 - 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1     

Pracovní činnosti - - - - - 2 1 1 1 

Volitelné předměty - 1 1 1 1 1 1 1 1 

CELKEM 20 22 25 25 26 28 30 32 32 
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Průměrný prospěch v jednotlivých třídách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem 

 
- Dva žáci absolvují povinnou školní docházku v zahraničí (v 1. a 7. ročníku), proto v celkovém 

součtu nejsou uvedeni.  
 
Hodnocení chování 
Ve školním roce 2014/2015 nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování.  
 
 
 

Třída 
I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ 

Počet žáků Průměrný prospěch Počet žáků Průměrný prospěch 

1.A 28 1,000 28 1,000 

1.B 28 1,015 28 1,026 

2.A 24 1,073 24 1,060 

2.B 24 1,031 24 1,063 

3.A 27 1,181 27 1,226 

3.B 27 1,173 27 1,189 

4.A 20 1,259 20 1,232 

4.B 19 1,421 19 1,431 

5.A 22 1,397 22 1,488 

5.B 24 1,261 24 1,318 

6.A 20 1,319 20 1,365 

6.B 18 1,348 18 1,455 

7.A 20 1,509 20 1,587 

7.B 16 1,517 16 1,583 

8.A 22 1,421 22 1,458 

8.B 21 1,597 21 1,610 

9.A 21 1,454 21 1,559 

9.B 18 1,530 18 1,563 

celkem 401 1,306 401 1,345 

Ročník Počet  
Vyzna-
menání 

 Prospělo  
Nepro-
spělo 

 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 

1. 56 51 54 50 1 0 0 1 

2. 49 55 48 50 1 5 0 0 

3. 54 40 46 33 8 7 0 0 

4. 39 46 29 35 10 10 0 0 

5. 47 37 19 26 18 11 0 0 

6. 38 36 26 18 12 18 0 0 

7. 36 48 14 30 21 18 0 0 

8. 43 40 21 22 22 17 0 1 

9. 39 26 21 11 18 15 0 0 

Celkem 401 379 278 275 111 102 0 2 
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V. Realizované projekty 
 

PROJEKT COMENIUS – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL 

Naše škola uspěla s žádostí o grant v období 2013 - 2015. Název projektu je "Pracovní příležitosti        

v Evropě."  Do projektu je zapojeno celkem šest škol z různých evropských zemí. Zapojené školy 

během dvou let úzce spolupracují, a to jak elektronickou cestou, tak formou setkávání se na 

jednotlivých partnerských školách. V tomto období se na projektu podílí těchto šest škol: 

 Schule Altstadt Grund - und Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg (Německo) 

 Colegio Publico Los Llanos (Španělsko) 

 2nd Gymnasium of Aspropyrgos (Řecko) 

 Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Rudach- Szkola Potdstawowa im Jana III Sobieskiego              

w Rudach (Polsko) 

 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace 

 Brückenschule, Neue Mittelschule der Stadt Wien (Rakousko) 

Projekt ve školním roce 2014/2015 plynule navázal na předchozí spolupráci a v průběhu roku se 

uskutečnila další tři setkání v partnerských školách v Polsku, Řecku a Německu. Do Polska se společně 

se dvěma učiteli vypravilo deset našich žáků. V průběhu jednoho týdne spolupracovali na 

projektových aktivitách a komunikačních schopnostech v anglickém jazyce. Během února navštívili 

pedagogové řecké městečko Aspropyrgos, kde byla hlavní náplní evaluace projektových aktivit a 

plánování závěrečného setkání a slavnostního zakončení projektu. Na tuto aktivitu jsme bohužel po 

dohodě všech partnerů cestovali bez našich žáků, zejména v reakci na složitou situaci a podmínky 

v řecké metropoli. V obou těchto mobilitách jsme se věnovali mapování pracovních příležitostí 

v hostitelských zemích a navštívili jsme podniky z různých oblastí. 

V červnu se v německém městě Rendsburg setkali zástupci naší školy s učiteli a žáky škol z Řecka, 

Rakouska, Španělska, Polska, Německa. Během pobytu nás na radnici přijal starosta města 

Rendsburg. Dále jsme navštívili centrum pro přípravu řemesel, přímořské městečko  Eckernförde         

s výrobnou bonbónů a muzeum uzení ryb, čímž bylo toto městečko v minulosti proslulé. Poslední den 

se konalo slavnostní ukončení projektu, prezentace výsledků, představení dokumentů a prací 

zapojených žáků, navíc každá škola představila svůj region a jeho tradice. 

Díky projektu mohli naši žáci vycestovat do zahraničních škol, nalézt nové přátele při společných 

aktivitách a zdokonalit se jak v anglickém, tak německém jazyce. 

Celková získaná dotace pro naši školu činila 20.000 EUR (cca 540.000 Kč). 

 
 

CHYTŘÍ POMOCNÍCI VE VÝUCE ANEB VYUŽÍVÁME ICT JEDNODUŠE A KREATIVNĚ 

Naše základní škola je již poměrně dobře vybavena informačními a komunikačními technologiemi 

(ICT). To se však dosud neprojevovalo v jejich efektivním využívání a dostatečné integraci ICT ze 

strany pedagogů směrem do výuky. 

Tento projekt probíhal od října 2014 (konec je plánován na 29. 9. 2015) a si kladl si za cíl realizaci 

vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky naší základní školy. Dále poskytováním 

intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto 

pracovníků při integraci ICT do výuky. Pozornost byla rovněž věnována důkladné evaluaci, která 



11 

 

umožní zmapování potřeb pedagogů. Výrazným prvkem bylo také aktivní zapojení mentorů do práce 

s cílovou skupinou. 

 

Aktivity byly realizovány v unikátním spojení Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Ostravské 

univerzity v Ostravě, která zajišťovala zejména odbornou garanci a vzdělávací kurzy pro pedagogy, a 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, která nabízela především metodickou a 

technickou podporu v oblasti ICT. 

Do projektu se zapojilo 20 pedagogických pracovníků školy, kteří během školního roku prošli celkem 

čtyřmi školeními. Školení byla rozdělena dle aprobací jednotlivých kantorů tak, aby byla obsahově 

shodná s vyučovaným předmětem na škole.  

Projekt byl podpořen nákupem nových počítačů, výukových programů a příslušenstvím, rovněž byla 

po celé škole vybudována bezdrátová síť WI-FI.   

Celková získaná a využitá dotace pro naši školu činila přes 700.000 Kč. 

 

ZKVALITNĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem je 

rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 

modernizace systémů počátečního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 

celoživotního učení. 

Projekt spočíval v podpoře jazykových znalostí učitelů naší základní školy. V průběhu letních prázdnin 

vycestovalo celkem devět učitelů naší školy na intenzivní čtrnáctidenní jazykový kurz anglického 

jazyka. Podmínkou bylo, že kurz musí trvat nejméně deset pracovních dnů a musí probíhat v zemi, 

kde je angličtina úředním jazykem. Rovněž bylo potřeba získat certifikát o úspěšném absolvování 

kurzu. Z naší strany byla výuka podpořena i výběrem ubytování, protože učitelé nebyli ubytováni na 

hotelu, ale v hostitelských rodinách, kde probíhala výuka v praxi. Pevně věřím, že absolvování těchto 

kurzů bude mít pozitivní efekt na výuku angličtiny na naší škole.  

O schválení žádosti na tento projekt jsme se dozvěděli až v průběhu letních prázdnin (8. 7. 2015), 
proto byl čas na přípravu velice krátký, ale bez větších obtíží se nám kurzy pro pedagogy podařilo 
realizovat v plném rozsahu a za splnění všech podmínek.  
Součástí projektu je i zahraniční jazykový kurz pro žáky, který budeme realizovat v průběhu podzimu 
2015 a a bude určen pro žáky vyšších ročníků.  
Celková získaná dotace pro naši školu činila 986.000 Kč. 

 

PROJEKTY S FIRMOU AKZO NOBEL, ARCELOR MITTAL A SLEZSKO NĚMECKÝM SVAZEM 

V průběhu roku byly realizovány projekty se soukromými subjekty a organizacemi, kteřé přispívají na 
vybavení naší školy následovně. 

Akzo Nobel, realizace hudební třídy v celkové hodnotě    - 75.000 Kč 
Arcelor Mittal, obnova dopravního hřiště, nákup dopravních značek - 25.000 Kč 
Slezsko-německý svaz, příspěvek na učební pomůcky    - 20.000 Kč 
 

OVOCE DO ŠKOL 

Po celý školní rok dostávali žáci nižšího stupně v rámci projektu jednou měsíčně zdarma balíček ovoce 

a zeleniny. Firma, která se na projektu podílela, připravila pro žáky v únoru také velmi pěknou 

prezentaci s ochutnávkou, na které se žáci velice zajímavým způsobem dověděli hodně poznatků       

o zdravé výživě. 
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MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALU 2014 

Tradičně v listopadu se v hale základní školy konal již 4. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních 

škol. Turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na podporu aktivit v oblasti sportu, využití 

volného času a kultury v obci Bolatice. V letošním ročníku jsme již tradičně evidovali celkem osm 

základních škol, které reprezentovaly své obce (města) - Hlučín Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, 

Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice a domácí Bolatice. Titul ŠKOLNÍ MISTR HLUČÍNSKA 2014 

vybojovala ZŠ Oldřišov, která v dramatickém finále dokázala zdolat 4:2 družstvo Kobeřic a stala se tak 

v pořadí čtvrtým vítězem této soutěže.            

Tento turnaj byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se také na chování v duchu fair play. 

Rozhodli jsme se podpořit sport v jeho pravé podobě. Po celou dobu turnaje byly sledovány a 

hodnoceny projevy jednotlivých hráčů, trenérů nebo celých týmů. Ke sportování a turnaji patří čestný 

sportovní boj, umění přiznat prohru, vzdát hold soupeři a další. Podporována byla hra bez agresivity, 

podvádění a zesměšňování. Současně chceme již v zárodku zastavit jakékoliv projevy hrubosti a 

agresivity. Také byly připraveny červené unfair karty, které ani v letošním ročníku nebyly použity. 

 

ŽÁKOVSKÁ VÝMĚNA 

Spolupráce mezi naší školou, německou školou v Rendsburgu a polskou školou v Rudách trvá již od 

roku 2000. Výměnných pobytů se účastní zpravidla deset žáků a dva kantoři a jsou realizovány jednou 

ročně vždy v jiné zemi.  V tomto školním roce probíhalo setkání v polských Rudách v termínu 21. - 27. 

září 2014. Pestrý program, který pro ně připravili učitelé polské školy, ale také rodiče žáků, u kterých 

bydleli, jim umožnil poznat spoustu zajímavých lokalit v okolí. Žáky na této výměně doprovázela již 

tradičně paní učitelka Franková a sní paní učitelka Dominiková. 

 

KDO KOMPOSTUJE, NEZLOBÍ 

Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí – environmentální výchovu a úspěšně pokračuje 

čtvrtým rokem.  Má pozitivní ohlas u žáků i ostatních pracovníků školy. Žáci se rychle naučili využívat 

košů na bioodpad, a třídí tak všechny odpady do připravených nádob /sběrový papír, ostatní papír, 

plasty/. 

 

TÝDEN MOBILITY 

Tento projekt pořádá obec Bolatice. Účastní se ho rovněž děti MŠ a žáci ZŠ spolu se svými učiteli i 

rodiči. Projekt je zaměřen na tyto aktivity: 

Sledování četnosti průjezdu aut obcí - zapojili se žáci 9. ročníku 

Besedy vedení obce s žáky - třídění odpadů, čistota ovzduší, bezpečnost v obci 

Bezpečně do školy - žáci 5. ročníku řeší bezpečnou cestu do školy  

Malování na asfal - zapojení dětí MŠ a mladších žáků 

Koloběžkové a in-line závody - určeny pro všechny zájemce 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Celkem žáci ZŠ a MŠ nasbírali v 1. a 2. kole soutěže 44 745 kg starého papíru, což je o osm tun více 

než v loňském roce. Všichni sběrači byli za velkou snahu odměněni a vítězné třídy měly navíc den 

ředitelského volna na společnou třídní akci a s finančním přispěním obce Bolatice podnikly výlet do 

Buly arény v Kravařích. Všem sběračům a rodičům za podporu této akce děkujeme a těšíme se na 

další spolupráci. 
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RECYKLOHRANÍ 

Škola pokračuje v realizaci recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu je zvýšit povědomí 

o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. 

Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý mobil, kalkulačku, 

elektrohračku, počítačové vybavení, drobné kuchyňské elektrospotřebiče a baterie). 

Koordinátorem projektu je paní učitelka Mgr. Alena Návratová. 

 

DEN ZDRAVÍ 

Začátkem října se žáci vyššího stupně zúčastnili v KD Bolatice velice zajímavé akce v rámci DNE 

ZDRAVÍ, kterou pořádá každoročně obec Bolatice. Obohatili tak své znalosti o funkcích lidského 

organismu a o důležitosti prevence při výskytu možných chorob. 

Následně si žáci nižšího stupně zpestřili výuku projektovým dnem, který se nazýval „Den zdraví“. Na 

jednotlivých stanovištích ve třídách a školní tělocvičně měli žáci možnost diskutovat o návykových 

látkách, třídili odpad, vyzkoušeli si být na chvíli nevidomými a zabývali se dalšími tématy, která se 

týkají zdraví. Děti z pátých tříd připravily pro ostatní chutné a zdravé pohoštění. Projekt probíhá již 

třetím rokem, svědčí to o velkém zájmu žáků a pozitivním hodnocení této akce pedagogickými 

pracovníky. 

 
DEN BEZPEČNOSTI 

V úterý 23. 6. 2015 se škola a prostory víceúčelového hřiště zaplnily netradičními návštěvníky.            

V rámci Dne bezpečnosti nás navštívily složky integrovaného záchranného systému. Žáci celé školy se 

od 9.00 hod zajímali o práci záchranářů a kladli jim zvědavé dotazy. Pro žáky byla připravena různá 

vozidla policistů, hasičů a záchranné služby. Záchranáři předvedli svůj um a zdatnost, velice ochotně 

žákům odpovídali na jejich zvídavé dotazy a předváděli své běžné činnosti. Děti měly možnost 

vyzkoušet některé činnosti záchranářů na vlastní kůži. Žáci se dále bezpečně projeli na koloběžkách 

pod bedlivým dohledem pracovníků BESIPu a dostali drobné upomínkové předměty. Program byl 

velice bohatý a každý měl možnost najít to, co ho nejvíce zajímalo. Všem záchranářům bych rád za 

sebe, ale i za žáky velice poděkoval. 
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VI. Další aktivity pro žáky 
 

 

LYŽAŘSKO - SNOWBOARDOVÝ KURZ 

V polovině února se žáci 7. tříd vypravili na lyžařsko-snowboardový kurz do Ski areálu Grúň ve Starých 

Hamrech. V letošním roce bylo počasí zimním sportům nakloněno a nemuseli jsme se obávat              

o dostatek sněhu jako v předešlém roce. Každoročně nabízíme i výuku snowboardingu, o který je 

mezi žáky značný zájem. Všichni žáci zvládli teoretické i praktické základy. Výuka lyžování i 

snowboardingu byla zajištěna kvalifikovanými instruktory. Tento kurz není koncipován pouze jako 

výuka lyžování, ale i jako zábavná forma “adaptačního kurzu“, který posílí vzájemné vztahy mezi 

třídami jednoho ročníku. 

 

ODBORNÉ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY 

 Preventivní program „Buď OK“  

 Hasík  

 Les a lesní hospodářství 

 Beseda s gynekologem 

 Nebezpečný internet  

 Trestní právo 

 Geologie 

 Besedy s panem starostou 

 Beseda – Radim Uzel 

 Giganti – muzeum Opava 

 

Na těchto výukových programech se podílejí odborníci na určenou tematiku, a proto jsou velice 

vhodným zpestřením výuky s pozitivními důsledky.  

 

KULTURNÍ PROGRAMY 

Každý školní rok žáci navštíví jedno divadelní představení buď ve Slezském divadle v Opavě, nebo 

v Divadle J. Myrona v Ostravě. Tato představení svým obsahem navazují na ŠVP v předmětu český 

jazyk. V uplynulém školním roce zhlédli žáci vyššího stupně představení Kytice a žáci nižšího stupně 

Včelí medvídky.  

K častým aktivitám žáků v rámci výuky patří také návštěva knihovny v Bolaticích, kde probíhá mnoho 

dalších setkání s autory, besedy s knihovnicemi a další zajímavé aktivity. 

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 

Krásný rituál „Pasování prvňáků na čtenáře“ proběhl v pátek 26. 6. 2015 na OÚ Bolatice. Všichni žáci 

se sešli slavnostně ustrojeni v obřadní síni, kde je přivítala paní knihovnice Jana Štěpáníková. Nejdříve 

museli žáci odpovědět na záludné otázky paní knihovnice a pak je pan starosta Herbert Pavera 

slavnostně pasoval na čtenáře. 

 

BESEDA O JAPONSKU 

Velice zajímavé bylo povídání o Japonsku s manželi Vitáskovými, kteří v zemi i se svými dětmi žijí a 

pracují. Vyprávění bylo doplněno i ukázkami tamějších zvyklostí a ukázkou oblečení, ve kterém byli 

manželé oblečeni. Účastnili se žáci 1. až 9. ročníku.  

 

KURZ PLAVÁNÍ 

Výuky plavání se účastní žáci 3. a 4. ročníku, výuka probíhá v Aquaparku Buly arény v Kravařích. Kurz 

probíhá ve spolupráci s Plaveckou školou Hastrmánek ve druhém čtvrtletí roku. 
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SETKÁNÍ GENERACÍ 

V adventním čase se konalo ve škole již tradiční setkání zástupců různých generací. V příjemné 

předvánoční atmosféře se neslo povídání deváťáků s našimi hosty o tom, jak se žilo dříve a jak dnes, 

jaké vánoční dárky dostávali, jak trávili svůj volný čas, jak se rozhodovali pro svá budoucí povolání. 

Děkujeme všem účastníkům za to, že věnovali svůj čas našim žákům a byli ochotni podělit se o své 

zkušenosti a vzpomínky. Ve spolupráci s panem starostou organizovala besedu paní učitelka 

Kramářová. 

 

CHARITATIVNÍ A DUCHOVNÍ ČINNOST 

Sběr plastových víček probíhá ve škole od začátku školního roku a budeme v něm pokračovat i 

nadále. Plastová víčka se začala sbírat po přihlášení do školní soutěže. Nicméně po několika týdnech 

jsme vyhověli žádosti místní maminky a víčka odevzdávali, abychom přispěli na nákup potřebného 

vybavení pro její dítě. Dále víčka odevzdáváme na pomoc Emě. 

Skutečný dárek. Tímto projektem se žáci angažovali v nákupu potřebných věcí. Vše putovalo do 

sbírky Skutečná pomoc, díky níž Člověk v tísni pomáhá potřebným lidem nejen v chudých zemích 

světa, ale také v ČR. Všechny Skutečné dárky symbolizují určitou formu pomoci, od kozy pro chudou 

rodinu v Africe, přes léky pro nemocné nebo bezpečný porod, až po doučování dětí z chudých rodin v 

ČR.   Proto jsou rozděleny do pěti kategorií vyjadřujících oblasti naší společné pomoci – VODA, 

ZDRAVÍ, ŠKOLSTVÍ, OBŽIVA a ČESKÁ REPUBLIKA. 

Pomoc misiím 2014. Žáci prodávali v kostele výrobky, které vyrobili ve škole v křesťanské výchově, 

pracovních činnostech nebo družině. Sbírka byla určena na pomoc misiím pro naši bolatickou rodačku 

sestru Barboru do Paraguaye. 

Adopce na dálku. Je forma dobročinnosti, jejíž podstatou je pravidelná finanční podpora chudých 

dětí za účelem jejich vzdělávání. Podle zprávy, kterou jsme obdrželi, Robin úspěšně ukončil základní 

vzdělání a pokračuje v dalším studiu na vyšším stupni. To se podaří jen menší části dětí. Přijali jsme 

proto nabídku Arcidiecézní charity a budeme chlapce ve studiu i nadále podporovat. 

 

Putování do Betléma se starozákonními postavami. Proběhlo 12 setkání na ranních mších, které byly 

zaměřeny na seznámení s 12 postavami Starého zákona. Pravidelně se účastnilo více než 60 dětí 

nižšího i vyššího stupně. Po mších byla zajištěna pro děti společná snídaně ve školní jídelně.  

 

CANISTERAPIE 

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou 

náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Canisterapie může mít 

formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez 

něj. Žáci se zúčastnili besedy, kterou pro ně připravila paní Šárka Blokeschová. Kromě zajímavého 

povídání mohli vidět i praktické ukázky výcviku psů. 

 

BESÍDKY PRO RODIČE 

Vánoční besídky pro rodiče připravili žáci nižšího stupně pod vedením svých třídních učitelek. Velice 

pěkná vystoupení žáků pak byla doplněna „pracovní dílnou“ (žáci společně s rodiči vyráběli vánoční 

ozdoby) nebo jinými vhodnými aktivitami. Ke konci školního roku si některé třídy znovu připravily pro 

rodiče velice pěkný program, ve kterém předvedly své herecké a pěvecké umění. 
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 

Před Vánocemi si žáci vyššího stupně společně zazpívali na chodbě školy. Každá třída si připravila 

koledu nebo píseň, žáci 9. ročníku zpestřili program i tancem. Toto pěkné rozloučení před vánočními 

prázdninami organizovala paní učitelka Věra Güntherová. 

 

DEN ZEMĚ 

Tato celoškolní akce probíhá každoročně ve spolupráci s obcí Bolatice. Žáci, ale i jejich rodiče se 

zapojují do úklidu školního i obecního prostranství – hřiště, cesty, černé skládky apod. Podílejí se na 

výsadbě nových stromků a úpravě zelených ploch. Žáci tak navazují na ŠVP a environmentální 

výchovu, kterou se díky tomuto dni učí v praxi.    

Součástí ekologické výchovy je také sběr starého papíru. Sběrová akce proběhla /jak již bylo 

uvedeno/  ve dvou etapách a letos bylo nasbíráno asi o 8 tun papíru víc než v loňském roce.  Hodně 

pomohli také rodiče, ceníme si jejich velmi aktivního přístupu. 

 

VEŘEJNÉ FÓRUM 

Žáci 9. ročníku se v květnu zúčastnili veřejné schůze občanů v Kulturním domě v Bolaticích. Na 

programu, do kterého se mohli také zapojit, byla diskuse o životě v obci a možnostech řešení 

některých aktuálních problémů. Žáci mohli vyjádřit svůj názor na nejpalčivější nedostatky obce           

a rovněž diskutovat o možnostech jejich řešení. Postupně se tak nejstarší žáci naší školy začleňují 

mezi aktivní občany obce. 

 

OSLAVY DNE DĚTÍ 

Letošní oslavy Dne dětí proběhly na naší škole v pátek 5. 6. 2015. Hned ráno se žáci shromáždili 

v kulturním domě, kde je čekal stejně jako v loňském roce velmi zajímavý program. Tři soutěžní 

družstva měla za úkol prokázat své schopnosti a vědomosti v šesti různých soutěžních úkolech. 

Žádaným zpestřením programu pro žáky byla jistě účast družstva učitelů. Žáci velice uvítali 

zprostředkování promítání průběhu soutěží na dvě velká promítací plátna, takže všichni dobře viděli a 

navíc si mohli připadat jako v nějaké televizní show. Stejně tak je velmi zaujal hlavní moderátor 

soutěží – pan starosta Mgr. Herbert Pavera, který řadu soutěží také připravil. Pozadu nezůstal ani 

jeho kolega moderátor, Jakub Slivka, kterého si zvolili samotní žáci. Zvítězilo družstvo učitelů, ale 

velký potlesk publika sklidili naprosto všichni účastníci. Po skončení akce přešli žáci do areálu školy a 

věnovali se dalším připraveným sportovním soutěžím, do kterých se mohli zapojit všichni.  

Na nižším stupni se akce konala v prostorách školy. Žáci byli rozděleni do smíšených družstev, ve 

kterých byli zástupci ze všech ročníků. Úkolem každé skupiny bylo projít všechna stanoviště a plnit 

zajímavé úkoly zaměřené na vědomosti, dovednosti či zručnost žáků. Těm se program líbil, a to bylo 

to hlavní. 

ZOO OSTRAVA 

Žáci školy navštěvují Zoologickou zahradu v Ostravě. Volná prohlídka je doplněna interaktivním 

programem, který připravují zaměstnanci ZOO podle věku a zájmu žáků. Nabízené programy jsou 

zajímavé, žáci získají hodně poznatků o životě zvířat. Žáci 8. ročníku se navíc zúčastnili zajímavé 

soutěže, která tam byla pořádána. 
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NÁVŠTĚVA SLEZSKÉHO MUZEA V OPAVĚ 

V pondělí 7. 10. navštívili žáci třetích tříd Slezské zemské muzeum v Opavě. Kromě mnoha 

zajímavostí, které se tam dozvěděli, a mnoha zajímavých ukázek to byla pro ně netradiční exkurze, 

jelikož cestu do Opavy i zpět jeli vlakem. 

 

LANDEK PARK OSTRAVA 

Žáci pátých tříd navštívili v rámci výuky přírodovědy Hornické muzeum v Ostravě. Tato exkurze je 

vždy velice prospěšným obohacením výuky a žáci získají mnoho nových poznatků. 

 

 

 

 VII. Výsledky soutěží a olympiád 
 

Během školního roku se žáci zapojili do těchto soutěží: 

 

 Olympiáda z dějepisu  

 Matematická soutěž KLOKAN 

 Olympiáda z jazyka českého  

 Matematická olympiáda 

 Olympiáda ze zeměpisu   

 Biologická olympiáda 

 Zahrádkářská soutěž   

 Šachový turnaj 

 Eurorebus    

 Recitační soutěž 

 Olympiáda z jazyka anglického 

  
 

Naše škola se pravidelně účastní všech okresních kol olympiád. Do mnoha dalších vědomostních 

soutěží se žáci zapojili formou on-line testů a dotazníků. 

I v letošním roce je jednoznačně nejúspěšnějším žákem školy ve vědomostních soutěžích žák 8.B třídy 

Marek Zajíček. Největším úspěchem bylo 2. místo v okresním kole Biologické olympiády a postup do 

krajského kola, kde Marek obsadil celkové 3. místo. Marek uspěl i v jiném “oboru,“ když dokázal 

vyhrát okresní kolo Dějepisné olympiády v Opavě a postoupil do krajského kola. Marek se na soutěž 

velmi pečlivě připravoval a v silné konkurenci velmi dobře reprezentoval naši školu. V okresní 

Zahrádkářské soutěži se umístil na výborném 4. místě. 

Dalším velice úspěšným řešitelem vědomostních soutěží se stal Michael Ceplý, který se umístil 

v okresním kole Zeměpisné olympiády na 2. místě, v krajském kole soutěže se umístil na celkovém 8. 

místě. A dále se mu dařilo společně s týmem osmých tříd na soutěži Eurorebus. 

 

EURORÉBUS /aneb škola hrou s Českou spořitelnou/  

Na začátku školního roku se všechny třídy vyššího stupně naší školy zapojily do soutěže Eurorebus, 

které se každoročně účastní třídy z celé ČR. Eurorebus prověří znalosti žáků z mnoha oborů, ale 

nejvíce ze zeměpisu. Všechna školní kola žáci dělají přes počítač. Asi v půlce března jsou úspěšným 

třídám poslány pozvánky do krajského kola v příslušném kraji. Krajů je sice 14, ale Eurorebus musel 

kvůli velké účasti v Moravskoslezském kraji přidat ještě jedno místo konání a to tak, že se krajské kolo 

koná v Ostravě i v Opavě. Během dubna se postupně konají všechna krajská kola. Letos se pro naši 

školu uskutečnilo 19. 4. v Opavě, kde žáky rozdělili do příslušných kategorií. Jen nejlepší v 

jednotlivých kategoriích postoupili do celostátního finále – a nám se to povedlo! V pondělí 15. 6. naši 
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žáci s paní učitelkou Frankovou vyráželi na celostátní finále soutěže směr Praha. V konkurenci 

nejlepších škol a víceletých gymnázií se jim podařila obsadit následující místa: tým 7. A ve složení 

Šimon Plaskura, Josef Šimeček a Jakub Schiedek obsadili celkové 12. místo v republice (z 55 týmů). 

Družstvo 8.A ve složení Michael Ceplý, Michal Krettek a Tereza Moravcová odsadili konečné 31. místo 

(z 55). V jednotlivcích vybojoval 28. místo Michael Ceplý.  

Mezi všemi školami a gymnázii v republice obsadila naše škola 31. místo, což je opravdový 

úspěch!!! 

 

ŠKOLSKÝ TURNAJ VE FLORBALU – Think blue cup 

Našim mladým florbalistům ze 4. a 5. tříd se před Vánocemi podařil velký úspěch, když dokázali 

vyhrát okresní kolo turnaje s názvem "ŠKOLSKÝ POHÁR ČP". Zajistili si tak účast v krajském finále. 

Toto finále se odehrálo v Kopřivnici. V turnaji se utkalo 10 nejlepších mužstev z Moravskoslezského 

kraje. I když se žákům po tuhém boji nepodařilo postoupit ze skupiny a obsadili tak dělené 5. – 6. 

místo v Moravskoslezském kraji, velice dobře reprezentovali naši školu a zažili hodně zajímavých 

sportovních zážitků.  

 

NETRADIČNÍ ZIMNÍ OLYMPIÁDA 

Dne 30. ledna 2015 se uskutečnila již tradiční Netradiční zimní olympiáda. Žáci nižšího stupně ZŠ byli 

rozděleni do dvou kategorií - 1. kategorii tvořili žáci prvních a druhých tříd a 2. kategorii tvořili žáci 

třetích a čtvrtých tříd.  Děti soutěžily v různých disciplínách - puzzle, lyžování, koulování atd. 

 

NETRADIČNÍ DISCIPLÍNY 

Žáky nižšího stupně velice zaujaly i netradiční soutěže, které byly pro ně organizovány. Soutěž 

„Švihadlový král“ je určena těm, kteří dobře ovládají skákání přes švihadlo a v soutěži „Házedel“  

mohou žáci předvést své umění v házení různých papírových vlaštovek, které si sami zhotoví. 

 

OSTATNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

(po)Vánoční turnaj ve vybíjené 

Ve středu 29. 1. se odehrál v rámci naší školy již tradiční turnaj ve vybíjené určený pro žáky 1. stupně. 

Do samotného sportovního klání bylo zapojeno na šedesát žáků. Ostatní mohutně povzbuzovali své 

favority. Turnaj rovněž sloužil jako kvalifikace na okrskové kolo ve vybíjené, které se uskutečnilo  

v týdnu po jarních prázdninách v Dolním Benešově. 

 

Turistický klub 

Členové tohoto klubu jsou žáci nižšího stupně, vedoucí je paní učitelka Mgr. Markéta Wránová. 

V tomto školním roce podnikli řadu velice pěkných výletů a zažili mnoho zajímavého i poučného. 

K nejzdařilejším patří výlety na Pinkadélko s hledáním pokladu, výlet do sousední vesnice Bohuslavice 

a návštěva akce Den mláďat na Školním statku v Opavě. 

 

 

 

Zapojení do olympiád a soutěží, včetně výsledků naleznete aktuálně na www.zsbolatice.cz. 
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Přehled zapojení žáků do zájmových kroužků pořádaných naší školou 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci měli možnost navštěvovat i kroužky, které nespadají přímo pod záštitu školy, ale jsou určeny 

především pro její žáky. 

 
Hudební kroužek pracuje pod vedením paní učitelky Mgr. Věry Güntherové. Členové kroužku 
předvedli velmi pěkná vystoupení k různým příležitostem pro žáky školy a také pro jejich rodiče. 
Pravidelně vystupují při zahájení nebo ukončení školního roku a při slavnostním ukončení školního 
roku pro deváté třídy. 

Název kroužku Vedoucí Ročník 

Angličtina pro 2. tř. Mgr. et Bc. M. Bumbová 2. 

Angličtina pro 2. tř Mgr. M. Brandysová 2. 

Angličtina pro 1. tř. Mgr. Věra Šafarčíková 1. 

Angličtina pro 1. tř. Mgr. G. Elblová 1. 

Angličtina pro 1. tř. Mgr. L. Migotová 1. 

Angličtina pro 6. tř. Ing. E. Dřevjaná 6. 

Výtvarný Bc. Š. Gargošová 3. - 5. 

Vaření Bc. Š. Gargošová 5. - 6. 

Čeština pro třeťáky Mgr. M. Wránová 3. 

Matematický klub Mgr. M. Wránová 4. a 5. 

Keramika Mgr. G. Elblová 2. - 9. 

Biologické praktikum Mgr. K. Dominiková 6. 

Hudební Mgr. V. Güntherová 6. – 9. 

Bohoušek - sbor Mgr. et Bc. M. Bumbová 3. – 5. 

Žurnalistický Mgr. I. Kramářová 6. – 9. 

Turistický klub Mgr. M. Wránová 2. – 5. 

Dopravní Mgr. P. Pavera 4. – 9. 

Kadeřnický kroužek Mgr. P. Blokeschová 3. – 5.  

Badminton Pavel Koch 3. – 9. 

Sportovní Mgr. J. Halfarová 2. a 3. 

Šachy Mgr. P. Pavera 1. – 9. 

Basketbal  Karel Ostárek 3. – 9. 

Florbal I. A. Wollný 1. – 4.  

Florbal II. D. Neuvald 5. – 9. 
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Hudebně-dramatický kroužek Bohoušek 
Bo-hou-šek je zkratka – Bolatická hudebně-dramatická školička. Kroužek vede paní učitelka Mgr. et 
Bc. Michaela Bumbová. Už podle názvu je zřejmé, že obsahovou náplní tohoto kroužku je propojení 
hudební a dramatické výchovy. Svými velice pěknými hudebními produkcemi pak obohatili program 
na mnoha školních akcích, ale také zpestřili program kulturních akcí v obci. 
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VIII. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2014/2015 
 

Nejen vzdělání, ale i výchova žáků je prvořadým úkolem školy. Ve škole se na dosažení výchovných 

cílů podílí učitelé, výchovný poradce, vedení školy, metodik prevence sociálně patologických jevů, 

pedagogičtí asistenti. Významnou úlohu ve výchově mají kromě učitelů zákonní zástupci žáků. 

Výchovný poradce se zaměřuje především na oblast profesní orientace žáků, zajištění péče o žáky se 

specifickými poruchami učení, na žáky s tělesným postižením, řešení výchovných a výukových 

problémů. Během posledních let jsme zaznamenali nárůst počtu žáků se specifickými poruchami 

učení. Stále častěji se setkáváme i se žáky s výchovnými problémy. 

Péče o žáky se specifickými poruchami učení je zajištěna dyslektickými asistenty a asistenty 

pedagoga.  V letošním školním roce bylo evidováno 27 integrovaných žáků.  Ve spolupráci s třídními 

učiteli a zákonnými zástupci bylo v tomto školním roce v rámci zajištění péče o žáky s výchovnými a 

výukovými problémy vyšetřeno v pedagogicko-psychologických poradnách celkem 33 žáků.  

Správná volba povolání je pro každého člověka jednou z nejdůležitějších věcí v životě. Vycházející žáci 

měli možnost získat informace o možnostech studia a budoucích povoláních v předmětu pracovní 

činnosti nebo konzultacemi s výchovnou poradkyní. Cenné informace o středních školách a 

nabízených oborech získali žáci 9. ročníku během návštěvy Informy v Opavě, kde proběhla prezentace 

středních škol.  Během exkurze Střední školy technické v Opavě si mohli prohlédnout odborné 

učebny a dílny této školy. Žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených 

středních školách.  

Na budoucí povolání jsou připravováni i žáci 8. ročníku. Chlapci 8. ročníku navštívili v květnu „Trh 

pracovních příležitostí“ na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě.   Pro chlapce zde byly 

připraveny ukázky řemeslných profesí a mnozí si mohli některé odborné práce sami vyzkoušet. 

Povinnou školní docházku v tomto školním roce splnilo 40 žáků, z toho jedna žákyně ukončila 

docházku v 8. ročníku.  Jedna žákyně 7. ročníku byla po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek 

přijata na šestileté gymnázium. 

Konečné umístění vycházejících žáků je následující:   gymnázia    7 

                                            střední odborné školy   23 

                                                       čtyřleté obory s maturitou  2 

                                            tříleté učební obory   8 

Nedílnou součástí práce všech pedagogů je výchovné působení na žáky a zajištění preventivních 

opatření. Vážným problémem ve škole je šikana, se kterou se setkáváme již v nižších ročnících. Je 

nutné věnovat se tomuto problému, všímat si vzájemného chování a vztahů ve třídě, spolupracovat 

s rodiči.  Velmi vážným problémem se v současnosti stala kyberšikana, i s ní jsme se bohužel na naší 

škole setkali. Rozhodli jsme se věnovat tomuto tématu větší pozornost, uspořádali jsme besedu pro 

žáky 5. ročníku právě na toto téma. Žáci 9. ročníku besedovali s příslušníky Městské policie v Opavě 

na téma trestní a přestupkové právo. Vztahy žáků jsme se snažili mimo jiné řešit s odborníky 

zajištěním preventivního programu „Buď OK.“. Lekce probíhaly průběžně během 2. pololetí ve 3. a 5. 

ročníku. 

Velmi důležitá je spolupráce školy se zákonnými zástupci, na nichž leží hlavní tíha 

zodpovědnosti za výchovu dětí, které od raného věku potřebují vedení, je třeba jim vštěpovat 

pravidla chování a učit je zodpovědnosti. 

                                                                                                                    Alena Návratová 

                                                          výchovná poradkyně 
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IX. Prevence rizikového chování 
  

Preventivní aktivity směřovaly k naplnění dlouhodobých cílů, které jsou součástí Školní preventivní 

strategie, tj.:  

 vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví, 

 vytvářet příznivé sociální klima, předcházet agresivitě, všem formám šikany a 

nevhodného chování mezi žáky, 

 více zapojit pedagogy a zákonné zástupce do prevence rizikových projevů 

chování, 

 vést žáky k bezpečnému používání informačních a komunikačních 

technologií. 

 

Ve škole působil Školní preventivní tým ve složení ředitel školy, výchovná poradkyně a školní 

metodička prevence. Jeho členové poskytují v rámci svých kompetencí metodickou pomoc 

pedagogům a nabízejí konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům. Úzce spolupracují s třídními 

učiteli, ostatními pedagogy a podle potřeby i s odborníky při prevenci a při výskytu rizikového 

chování. Velmi dobrá vzájemná komunikace přispívá k včasnému odhalování problémů a k jejich 

řešení. 

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali v tomto roce seminář Poradny pro primární prevenci 

Ostrava, který byl zaměřen na prevenci, diagnostiku a řešení šikany a kyberšikany ve škole. Učitelé se 

již v zárodku snažili zachycovat agresivní chování a příznaky šikanování a nevhodné chování řešili        

s žáky a jejich zákonnými zástupci při individuálních pohovorech a na třídních schůzkách. Formou 

sociometrických dotazníků byla také prováděna diagnostika třídních kolektivů, která pomáhala 

zmapovat vztahy a atmosféru v jednotlivých třídách. Žáci třetí a páté třídy se zúčastnili celkem tří 

bloků preventivního prožitkového programu “Buď OK“, který byl ve škole realizován Centrem 

primární prevence Renarkon. Tento program byl zaměřen mimo jiné na podporu spolupráce, 

vzájemné úcty, tolerance a na posilování komunikačních dovedností dětí. 

V tomto školním roce nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování a nevyskytla se rovněž 

neomluvená absence. Školní metodička prevence spolupracuje s metodičkou prevence v PPP a 

zúčastnila se také Krajské konference k prevenci rizikového chování. Pedagogové mají k dispozici 

odbornou literaturu a metodické materiály s danou tematikou. Ve škole je zřízena nástěnka, kde jsou 

uveřejněny kontakty na odborníky a další informační materiály s tematikou prevence. 

V rámci ŠVP jsou témata prevence začleněna především do výuky jednotlivých předmětů. V oblasti 

řešení a prevence rizikového chování spolupracovala škola s řadou organizací, byly to zejména PPP, 

OSPOD, Policie ČR, Městská policie Kravaře, Poradna pro primární prevenci, Centrum primární 

prevence Renarkon, obec Bolatice a další. 

V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se uskutečnily akce se zaměřením na ochranu zdraví 

dětí a jejich bezpečí - Den bez tabáku, Beseda o sexualitě, Týden mobility – Bezpečně do školy, Hasík, 

Den zdraví, Den bezpečnosti. Velká pozornost byla věnována také dopravní výchově, která je 

vyučována ve 4. ročníku. V areálu školy bylo vybudováno mobilní dopravní hřiště a ve škole pracuje 

dopravní kroužek. Pro žáky 8. a 9. ročníku byly zajištěny besedy zaměřené na trestní a přestupkové 

právo. Sociální cítění žáků podporuje také zapojení se do řady charitativních akcí, např. Adopce na 

dálku, Opravdový dárek, Učíme se pomáhat, Květinový den, Sběr víček.  
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V rámci nespecifické prevence měli žáci možnost výběru z nadstandartní nabídky zájmových útvarů a 

volnočasových aktivit. Pravidelné působení v oblasti prevence se projevuje především v pozitivním 

klimatu školy. 

X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Jak již bylo popsáno v části „Realizované projekty“, většina vzdělávacích akcí, kterých se pedagogičtí 

pracovníci zúčastnili, byla podpořena získanými finančními prostředky z Evropských fondů a MŠMT.  

V minulém školním roce bylo vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeno zejména                         

k problematice využívání ICT jako možnosti pro zlepšení organizace výuky a také na zlepšování 

úrovně jazykových schopností. 

Všichni učitelé prošli školením na práci s počítačem, audiovizuální technikou a didaktickou částí 

v rozsahu 20 hodin. Devět učitelů absolvovalo jazykový kurz anglického jazyka v rozsahu 40 – 50 

hodin. Kurzy byly zaměřeny jak na zlepšení obecné angličtiny, tak na speciální metody výuky pro 

učitele. 

Další školení probíhají pravidelně dle aprobací jednotlivých kantorů. Jedná se především o projektové 

vyučování a metody práce se žáky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí. Dále se pedagogičtí 

pracovníci zúčastnili především akcí pořádaných střediskem pro vzdělávání učitelů – KVIC. Tyto 

vzdělávací akce směřovaly k získávání nových poznatků v daných odborných předmětech. 

 
 
 
 

XI. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 
 
VELKÝ SPORTOVNÍ DEN - OVOV 

V sobotu 13. 9. 2014 se konal v areálu školy velký sportovní den s 2. ročníkem projektu „MARATON  

OVOV" (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Akce byla přístupná nejen pro naše žáky, ale i pro 

širokou veřejnost. Zúčastnilo se jí mimo jiné 40 žáků a tři učitelé ze 3. ZŠ ve Slaném, ale také starosta 

města Slaný, pan Mgr. Martin Hrabánek, který dlouhodobě podporuje projekt OVOV.  Pozvání přijal i 

bývalý úspěšný československý sportovec, diskař, pan Gejza Valent, který si připravil pro tuto 

příležitost besedu. V rámci maratonu OVOV si nejen žáci, ale i dospělí poměřili své síly v deseti 

nelehkých úkolech (běh na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby na lavičce, přeskoky přes 

švihadlo, trojskok z místa, kliky, sedy-lehy, vrh koulí, běh s driblingem) a mezi nejúspěšnější účastníky 

akce se zařadil starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který jako jediný získal zlatý odznak 

OVOV. 

Všem účastníkům patří zasloužený hold a uznání za jejich snahu a nezměrné úsilí, protože splnit všech 

deset disciplín v jednom dni bylo opravdu náročné. Těm, kteří dosáhli na odznak, patří velká 

gratulace. A jelikož v tomto zápolení budeme pokračovat i příští roky, těšíme se na shledanou a také 

na překonávání dalších odznaků a osobních rekordů. 

 

SPOLEČENSKÝ PLES 

7. února byl pro rodiče žáků a všechny ostatní zájemce uspořádán v kulturním domě společenský 

ples, který byl organizován naší školou. Jsme velice rádi, že Školní ples získává každým rokem na 
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oblibě a je o něj mezi občany Bolatic velký zájem. Výbornou taneční atmosféru navodila hudební 

skupina POHODA, během večera mohli účastníci zhlédnout taneční vystoupení našich žákyň.  Akci 

pořadatelsky zajišťovali členové učitelského sboru a neoficiální sdružení přátel školy, kteří pravidelně 

s organizací plesu vypomáhají.  

 

VÍTÁNÍ JARA 

Tuto akci pořádá obec Bolatice v kulturním domě. Ve velice pestrém programu vystoupili také žáci 

školy pod vedením paní učitelky Bc. Šárky Gargošové. Na tradiční módní přehlídce, která je nedílnou 

součástí programu, předvedli žáci velice zajímavé a nápadité modely a sklidili velký potlesk diváků. 

 

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY 

Za přítomnosti rodičů žáků a pana starosty probíhá tato akce v kulturním domě. Po krátkém 

kulturním programu, který je připraven žáky školy (jsou to žáci 1. ročníku a členové hudebního 

kroužku na škole), je vycházejícím žákům předáno vysvědčení a pamětní list. Nejlepším a 

nejaktivnějším žákům školy byla předána pochvala ředitele školy, někteří získali navíc věcnou 

odměnu. Program končil společnou taneční zábavou. 

 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 

Škola spolupracuje i s ostatními složkami, které zajišťují pro žáky řadu zajímavých aktivit. Jedná se 

hlavně o mládežnickou organizaci KONDOR. Činnost jednotlivých oddílů je zaměřena převážně na 

turistiku a táboření.  

S FK Bolatice – se kterými spolupracujeme v oblasti sportu, organizace turnajů a pronájmu sportovišť. 

SDH Bolatice a SDH Borová jsou dalšími partnery při zajišťování vhodné náplně pro volný čas dětí. 

Pořádají pro ně různé akce a soutěže, několik žáků je rovněž stálými členy žákovských družstev. 

 

 

 

 

 

XII.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
V tomto školním roce se inspekce nekonala /naposledy proběhla před dvěma roky/. 

 
 
 
 
XIII. Základní údaje o hospodaření školy  

- viz příloha č. 3 
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XIV.  Závěr  
 
Naši žáci byli úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád. Škola organizovala okresní kola 

soutěží, významně se podílí i na charitativní činnosti. Věříme, že budeme i nadále úspěšní v integraci 

žáků s vývojovými poruchami učení a chování a budeme rozvíjet nadané žáky. 

Jak je patrné z výroční zprávy, naprosto nadstandardní je i zapojení školy do projektů, které tvoří 

nezanedbatelný přínos pro školu nejen po stránce finanční a materiální, ale i po stránce životních 

zkušeností, komunikačních a jazykových schopností jak žáků, tak pedagogů. Zaměřujeme se na nové 

trendy ve výuce, jako jsou tematické dny, projektové vyučování, výměnné pobyty žáků, kurzy apod. 

Chceme nadále kvalitní prevencí předcházet společensky negativním jevům. Díky tomu, že zřizovatel 

přispívá na provoz zájmové činnosti žáků, je možné organizovat na dvacet různých kroužků, což 

rovněž přispívá k aktivnímu trávení volného času. Vzhledem k dobré aprobovanosti učitelů                    

i k ideálním materiálním podmínkám věříme, že se nám cíle a priority daří plnit. 

V tomto školním roce bylo nově vybudováno ekologické hřiště v areálu školy, mimo herní prvky pro 

nejmenší žáky byla postavena i venkovní učebna, kde může probíhat povinná výuka. Dále byl 

vybudován chodník na ulici Slunečná, který umožní bezpečnější přístup žáků do školy. Proběhla 

rekonstrukce šaten, takže místo tradičních společných „klecí“ má každý žák přidělenou svou 

uzamykatelnou skříňku.  

Jelikož je tento školní rok mým prvním v pozici ředitele, rád bych poděkoval mé předchůdkyni paní 

Dagmar Tielové a všem jejím spolupracovníkům za to, že ze školy vytvořili místo, kde mají děti jak 

v předškolním, tak školním vzdělávání ideální podmínky a prostředí pro získávání základních hodnot 

do budoucího života.  

Díky aktivnímu a vstřícnému přístupu představitelů obce Bolatice a také díky osobnímu a lidskému 

přístupu zaměstnanců patří naše škola k tomu, čím se může obec Bolatice pochlubit. 

 

 

Zprávu sepsal: Mgr. David Neuvald 

 

Zpracování zprávy  září 2015 

Projednání pracovníky školy 21. 9. 2015 

Předložení Školské radě  23. 9. 2015  

 

 

 

Schváleno Školskou radou dne .................................................. 

        

 

 

 

 

Jana Šimečková, předseda Školské rady         Mgr. David Neuvald, ředitel školy 
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Příloha č. 1 

Školní družina 
 
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo ŠD 100 žáků, kteří byli rozděleni do 4 oddělení. 

V 1. oddělení pracovala Marcela Halfarová s celoročním projektem Začít spolu, v 2. odd. Petra 

Ballarinová s projektem Vyplouváme, v 3. odd. Bc. Zuzana Klöslová a ve 4. odd. Marta Antošová. Tyto 

dvě třídy čerpaly z projektu Kluci a holky z jedné družiny. 

 

První společnou akcí ŠD byla podzimní olympiáda. Naše 10-členné smíšené družstvo se vydalo              

s vychovatelkou Zuzanou Klöslovou vlakem do Chuchelné na školní hřiště. Soutěžilo se v klasických 

sportovních disciplínách, jako je běh na 50 m, hod granátem, plížení, skok do dálky a na závěr si děti 

vyzkoušely štafetu. Radost dětem udělala i vlastnoručně vyrobená vlajka. 

Na začátku října proběhla v ŠD akce Vítáme prvňáčky. Nejstarší děti si připravily pásmo písní a básní, 

střední odd. zahrálo dětem hudební pohádku O Červené karkulce. Všechny děti dostaly malý dárek - 

barevný náramek zhotovený gumičkovanou technikou. Cílem této akce bylo vzájemné představení a 

seznámení se, které dětem umožnilo navázat nové kamarádské vztahy. 

V říjnu rovněž proběhla akce Týden pro misie, do které jsme se zapojili již poněkolikáté. Děti ve všech 

odd. ŠD společně se svými vychovatelkami vyráběly jednoduché dárky - podzimní svícny, barevná 

přáníčka, dárkové tašky a obaly na květináče, které pak byly určeny k prodeji. V rámci tohoto 

projektu jsme také zhlédli dokument ostravské televize Zázrak v pralese, který nám přiblížil život 

chudobných dětí v Paraguayi, kam jsme poslali výtěžek z této akce. Ten posloužil k zaplacení školného 

a nákupu školních a výtvarných pomůcek. 

Poslední podzimní akcí byly Hrátky s vlnou se zaměřením na rozvoj jemné motoriky. Děti si ve všech 

odd. ŠD vyzkoušely různé formy práce a aktivity při zpracování tohoto tradičního materiálu. 

Nejmladší děti se naučily zhotovit si vlněnou bambulku, kterou jsme využili jak k pohybovým 

činnostem, tak ke zdobení různých předmětů a věcí. Nejstarší děti se pokusily naučit plést pomocí 

vlastních prstů. Tak vznikly jednoduché barevné ozdoby kolem krku nebo do vlasů. Použití vlny nám 

také posloužilo při seznámení s výtvarnou technikou - s nitkováním, při kterém vznikly zajímavé 

abstraktní obrazce. Vlnou si děti také ozdobily např. papírové kužely, které připomínaly svým 

vzhledem krásné podzimní stromy. Všechny tyto činnosti obohatily náš volný čas nejenom tím, že nás 

něčemu novému naučily, ale přineslo nám to i zjištění, že k dobré zábavě někdy postačí zbytky 

provázků a pak už stačilo odhodlání udělat si něco jen tak pro radost. 

 

Zimní období jsme ve ŠD pojali oproti minulým létům netradičně. Poprvé jsme se s dětmi vydali na 

výlet do nedalekých Kravař, kde jsme navštívili místní zámek. Děti měly možnost zhlédnout vánoční 

expozici celého areálu a nejen to. Na nádvoří zámku jsme viděli uměleckého kováře a jeho krásné 

šperky a ozdoby. Děti také zaujal tradiční vánoční zvyk - lití olova a neméně zajímavou atrakcí byl 

anděl, který se celým nádvořím procházel na vysoké kovové konstrukci. Uvnitř zámku byla rovněž 

nainstalována např. výstavka betlémů v místní kapli a mohli jsme si sáhnout na strom splněných 

přání. Na závěr nás překvapila pohádka O Honzovi a čertovi. 

V prosinci proběhla také již tradiční akce Vánoční den ve ŠD. Než tento den nastal, snažili jsme se 

všichni ztišit a povídali jsme si o tom, co pro každého z nás Vánoce znamenají. Děti si četly vánoční 

příběhy, jiné zase navštívily místní poštu, aby dopis Ježíškovi zaslaly osobně. Nedílnou součástí bylo 
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také vzájemné obdarování a vyrábění jednoduchých ozdob a přání pro své blízké. Nechyběly ani 

vánoční koledy a ukázky některých tradičních zvyků jako např. házení střevícem nebo pouštění 

ořechových skořápek. Děti měly nakonec ale největší radost u stromečku s vánočními dárky. 

V zimních měsících proběhly ještě dvě akce - ve starších odděleních Zimní olympiáda, kde jsme kromě 

sportovních disciplín luštili mj. různé hádanky, rébusy a vědomostní kvízy, a v mladších odděleních 

Rozloučení se zimou. V tomto zábavném odpoledni si děti mohly vyzkoušet krasobruslení bez bruslí, 

veselé bobování na pytlích, ale také např. kolektivní sestavování obrázků jen za pomocí gest a 

mimiky. Tyto akce nám přinesly mnoho radosti a zábavy, při které jsme si dokázali udělat legraci i 

sami ze sebe. 

 

První jarní akcí bylo divadlo v mateřské škole, kterou navštívily děti třetího odd. ŠD s vychovatelkou 

Zuzanou Klöslovou. Školní děti nejdříve povykládaly předškolákům z žabičkové a beruškové třídy         

o tom, jaké činnosti na ně jednou čekají ve ŠD a pak zahrály a zazpívaly divadélko - muzikál z pohádky 

Tři bratři a Červená karkulka, do kterého se mohli zapojit i ostatní diváci. Na podobná setkání se 

budeme těšit i v budoucnu. 

V březnu se ještě uskutečnila akce, která proběhla v rámci Vítání jara - Na pomoc malé Emmě. 

Všechny děti vyráběly jednoduché dárky - přáníčka, jarní zápichy, velikonoční ozdoby apod. a 

prodejem těchto suvenýrů, na kterém se podíleli i žáci v pracovních činnostech, se vybralo přes           

5000 Kč. V rámci tohoto projektu jsme také celoročně sbírali umělohmotná víčka. 

V dubnu se uskutečnil ve ŠD turnaj v zábavné společenské hře Dobble. Nejdříve děti hrály v třídních 

kolech a do závěrečného finále postoupilo nakonec 6 hráčů. Tato hra rozvíjí nejenom postřeh, 

soustředěnost, pohotovost, ale jedinou nejdůležitější věcí je bavit se, a to se nám také úspěšně 

podařilo. 

Pouze v nejstarším odd. se pak uskutečnila soutěž „Super holka“ a to vzhledem k tomu, že tuto třídu 

navštěvovaly výhradně holky. Soutěžilo se v šití, výtvarných činnostech, módní přehlídce, v luštění 

kvízů a osmisměrek a v neposlední řadě také v improvizovaném tanci. Cílem této akce nebylo jen 

zjištění, jak jsme zruční a šikovní, ale také fakt, že se dokážeme vzájemně pobavit. Snad se                    

v budoucnu uskuteční podobná akce třeba o super kluka. 

 

 

V závěru školního roku se uskutečnil v lanovém centru školní zahrady 1. ročník celodružinové soutěže 

„O nejrychlejšího lanáčka“. Zapojit se mohly všechny děti, a tak během 14 dní jsme všem 

zúčastněným soutěžícím měřili rychlost při zdolávání lanového centra. Přes počáteční obavy se 

nakonec zapojila většina dětí a všichni měli radost z toho, že lanovou dráhu zdolali. 

Také proběhl již 3. ročník celodružinové show s názvem „Sympaťák - sympaťačka ŠD“. Děti, které 

chtěly předvést svůj talent, soutěžily nejdříve ve svých třídách a závěrečné finále pak proběhlo v 

tělocvičně ZŠ za účasti nás všech. Letos jsme měli možnost zhlédnout taneční čísla, ukázky baletu a 

stepu, sportovní akrobacii, sestavu ze sportovní gymnastiky a juda, ale také jsme si poslechli hru na 

hudební nástroje, zpěv nebo recitaci veselých básniček. Celou akci si děti připravily a moderovaly 

samy. Nejen že si zhotovily originální úbory, ale do celé akce byly vtaženy i všechny divácké děti a 

posluchači. A tak měla družina zase své sympaťáky a sympaťačky. 

 
 

Zpracovala Marcela Halfarová, vedoucí vychovatelka školní družiny 
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Příloha č. 2 

Mateřská škola 
 

Údaje o zaměstnancích 

V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek. K 1. září 
2014 se po mateřské dovolené vrátila p. uč. Lucie Baránková, p. uč. Monika Spruchová odešla do 
Dolního Benešova.  

O úklid a výdej stravy se staralo 6 správních zaměstnanců. 

 
1. třída Medvídci Jarmila Mlýnková 
2. třída Koťátka Eva Paverová 
 Ingrid Nováková 
3. třída Štěňátka Jana Herudková 
 Lucie Baránková 
4. třída Kuřátka Bc. et Bc. Nikola Návratová 
 Lucie Bršlicová 
5. třída Žabičky Věra Návratová  
 Bc. Lucie Vehovská (Lukovicsová) 
6. třída Berušky Eliška Hříbková 
 Michaela Prasková 
7. třída Sovičky Iveta Komárková 
 Bc. Šárka Opoloná 
 

Ve funkci vedoucí učitelky mateřské školy pracovala Věra Návratová. Většina učitelek se účastnila 
vzdělávacích akcí pořádaných Krajským vzdělávacím centrem v Opavě. 

 

Výchovně vzdělávací program 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Ty se mnou, já 
s tebou, my všichni společně“. Obsah vzdělávání je uspořádán do 5 integrovaných bloků, z kterých 
vychází učitelky při tvorbě třídních vzdělávacích programů (TVP).  

TVP jsou otevřené dokumenty, které respektují věk a možnosti dětí. V průběhu roku jsou podle 
potřeby doplňovány a upravovány. 

Snažíme se odbourat učení předáváním hotových informací, zařazujeme proto co nejvíce prvky 
prožitkového učení, tvořivé dramatiky, metody pozorování a pokusů. 

Využíváme toho, že jsme vesnická MŠ a děti mohou hodně času trávit v přírodě. 

 

V souladu s analýzou loňského šk. roku jsme si pro tento školní rok stanovili tyto cíle: 

 
1. Prostřednictvím činností dětí vtahovat do užší spolupráce zákonné zástupce dětí a více 

rozvinout komunikaci mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí – viz spolupráce s rodiči. 
 
2. Větší zaměření na environmentální výchovu – velmi přínosné bylo vybudování a otevření 

nové přírodní zahrady v areálu ZŠ a MŠ. Její možnosti využívaly třídy během celého roku. Děti 
měly možnost nejen rozvíjet své pohybové dovednosti v lanovém centru, seznámit se 
s bylinkovou zahrádkou, ale také pozorovat život brouků a vodních živočichů v jezírku. Více 
jsme se v letošním roce zaměřili také na pečlivější třídění odpadů. Děti se učily třídit papíry 
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do sběru a do popelnice (měly vyčleněny odpadkové koše a krabice) a třídit plasty. 
Využíváme toho, že jsme vesnická MŠ, sbíráme přírodniny, které děti využívají při různých 
činnostech. Letos jsme dokonce slavili vánoční den na školní zahradě, kde jsme ozdobili 
stromky přírodninami, které pak sloužily jako potrava pro ptáčky. Prostřednictvím vycházek a 
různých činností vedeme děti k uvědomění si důležitosti potřeby přírodu chránit a pečovat o 
ni. 

 
3. Logopedická prevence – začátkem šk. roku vypracovaly p. uč. Jarmila Mlýnková a Věra 

Návratová projekt s názvem „Jazýček ti ukáže, co už všechno dokáže“, se kterým se zapojily 
do rozvojového programu MSMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 
v roce 2015. I když nám projekt nevyšel, této oblasti se přesto intenzivně věnujeme. Máme v 
MŠ logopedickou asistentku, spolupracujeme se SPC pro vady řeči v Opavě, pravidelně jsou 
ve všech třídách zařazovány logopedické chvilky, dechová cvičení a s rodiči předškoláků 
řešíme případnou logopedickou péči. Protože přibývá dětí s vadami řeči, máme v plánu 
proškolit další logopedickou asistentku a dokoupit na třídy odbornou literaturu. 

 
V letošním roce MŠ navštěvovalo 170 dětí (25 dětí v MŠ Borová), do ZŠ odešlo 59 dětí, 11 dětí má 
odloženou školní docházku. Ve všech třídách jsou děti rozděleny podle věku, pouze v MŠ Borová je 
třída smíšená. Dvě děti byly vedeny jako integrované a byl pro ně vypracován individuálně vzdělávací 
plán. Paní učitelky spolupracovaly s rodiči a SPC pro vady řeči v Opavě. 

 

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 
  
Kroužky pro děti – probíhají v odpoledních hodinách a nabízejí dětem činnosti, které není možno 
zařadit v dopoledním programu. 
 
Flétnička 

 v Bolaticích vedla p. uč. Věra Návratová, zapsáno bylo 27 dětí, z toho 9 dětí z 1. a 2. třídy ZŠ. 
Na konci šk. roku byl pro rodiče uspořádán koncert, 

 v MŠ Borová vedla p. uč. Šárka Opoloná, zapsáno bylo 8 dětí, které si pro své rodiče rovněž 
připravily koncert. 

 
Hallo 

 kroužek angličtiny, který vedla p. uč. Lucie Vehovská, navštěvovalo 30 dětí. 
 
Logopedická poradna 

 probíhala pravidelně ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí, kroužek vedla logopedická 
asistentka Jarmila Mlýnková. 

 
Školáček 

 v MŠ Borová probíhal pod vedením p. uč. Ivety Komárkové. Kroužek pravidelně navštěvovalo 
všech 14 předškoláků. 

 
Klubíčko 

 kroužek probíhal 1x měsíčně v MŠ Borová pod vedením p. uč. Ivety Komárkové a Šárky 
Opoloné a byl určen dětem, které nenavštěvují MŠ. 

 
Gymnastika 

 kroužek probíhal v Bolaticích i na Borové, vedly jej zkušené trenérky SK Gymnastika Špičková 
v Opavě. 
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Akce pro děti v rámci dopoledního programu 
 
Divadelní představení 

 pravidelně k nám se svými pohádkami jezdí divadlo Smíšek a divadlo Šikulka, 

 se svým programem Vyčaruj mi pohádku přijel kouzelník Aleš Krejčí a kouzelníci Kellner, 

 Loutkové divadlo v Ostravě navštívily děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy, viděly představení Broučci, 

 děti v MŠ Borová navštívily cirkus. 
 
Mikulášská nadílka 

 proběhla ve spolupráci s Tomášem Bezděkem, Pavlem Kochem a paní Šárkou Bezděkovou. 
 
Vánoce v MŠ 

 děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy navštívily akci Vánoce na zámku v Kravařích, kterou pro všechny 
zajistila paní Silvie Hříbková, 

 společné koledování proběhlo u vánočního stromku na zahradě, pak jednotlivě ve třídách. 
 
Návštěva betléma 

 návštěvu kostela s prohlídkou betléma absolvovaly všechny třídy. 
 

Den dětí 

 proběhl v rámci zábavného dopoledne v jednotlivých třídách, společně pak děti v kině viděly 
pohádku Strašpytlík. 

 
Výlety dětí 

 všechny děti se zúčastnily Veselého sportování U vodníka Slámy, 

 Jo-Jo park navštívily všechny děti, 

 výlet do ZOO absolvovaly děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy, 

 děti z Borové podnikly výlet do Kravař spojený s prohlídkou zámku a parku. 
 
Návštěva solné jeskyně 

 pravidelně ji navštěvovaly děti ze 4., 5. a 6. třídy. 
 
Návštěva 1. třídy ZŠ a ŠD 

 absolvovaly děti z předškolních tříd. 
 
Pes přítel člověka 

 se svými pejsky nás navštívila paní Šárka Blokeschová. 
 
Dopravní hřiště v Malých Hošticích 

  své dovednosti si mohly vyzkoušet děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy.  
 
Policejní pohádky 

 autorské pohádky přijela dětem předčítat nprap Bc. Pavla Welnová. 
 
Přednáška na téma „Zdraví“ 

 pro nejstarší děti si přednášku připravila pí. Michaela Češková. 
 
Plavecký výcvik v Aquaparku v Kravařích 

 zapojilo se 43 dětí z Bolatic i Borové. 
 
Lyžařský výcvik na Vaňkově kopci 
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 v letošním roce lyžovalo 43 dětí, z toho 11 dětí ze ZŠ. 
Lions - měření zraku 

 této nabídky využilo 126 dětí. 
 
 
Akce pro děti a zákonné zástupce dětí v rámci tříd 
 
Výroba skřítků Podzimníčků 

 výstavka společné práce dětí a rodičů s využitím přírodnin, zapojily se 4., 5. a 6. třída. 
 
Předvánoční posezení 

 proběhlo formou tvůrčích dílniček na všech třídách. 
 
Den matek 

 vystoupení dětí pro maminky a babičky proběhlo v různých formách ve všech třídách. 
 
Přednáška PhDr. Daniela Trubky na téma „Školní zralost“ 

 byla určena rodičům předškoláků. 
 
Koncert Flétniček 

  konal se pro rodiče dětí, které navštěvovaly kroužek. 
 
Informativní schůzky spojené s ukázkou práce s dětmi 

 proběhly v předškolních třídách. 
 
Malý předškolák 

 byl určen rodičům, kteří váhali s nástupem svého dítěte do 1. třídy ZŠ, probíhal v beruškové 
třídě. Nabídku využilo 8 rodičů. 

 
Slavnostní rozloučení se školáky 

 proběhlo v předškolních třídách, kde byly děti pasovány na „školáky“. 
 
Indiánské rozloučení se školním rokem 

 konalo se na zahradě MŠ ve spolupráci s Dětskou organizací KONDOR a rodiči, kteří pomáhali 
se soutěžemi. 

 
Vánoční muzikál Sněhová královna 

 pro své rodiče si připravily děti z Borové. 
 
 
Akce pro veřejnost 
 
Cesta za pohádkou 

 konala se v září (přeložena z června loňského šk. roku), zúčastnilo se jí 280 dětí a v červnu, 
kdy přišlo asi 200 dětí. 
 

Slavnostní otevírání přírodní zahrady 

 proběhlo v září. 
 
Malování na asfalt 

 akce se koná v rámci Evropského týdne mobility a tentokrát se jí zúčastnilo 120 dětí. 
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Drakiáda 

 konala se pro všechny děti v Bolaticích i na Borové. 
 
Uspávání broučků 

 pro všechny děti si akci připravily p. učitelky z Borové. 
 

Vystoupení pro seniory 

 zapojily se děti z 6. třídy. 
 
Maškarní ples 

 proběhl v Bolaticích a na Borové pro všechny malé děti. 
 
Vítání občánků 

 se svým programem vystoupily děti z 5. třídy. 
 
Kácení máje 

 program si připravily děti z Borové. 
 
 

Spolupráce se zákonnými zástupci  

Tato spolupráce je pro nás prioritní a je také jedním z cílů naší MŠ. Na začátku šk. roku dostanou 
rodiče Informační list, ve kterém jsou uvedeny veškeré důležité informace týkající se provozu MŠ. 
Další informace nachází rodiče na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách MŠ. 

Velmi důležitý je každodenní kontakt s rodiči, ať už při příchodu dětí do MŠ, nebo při vyzvedávání. 
Tady je prostor pro individuální pohovory a řešení problémů.  

Intenzivnější je pak komunikace s rodiči na předškolních třídách, kde se řeší nástup dětí do ZŠ. 

Naším cílem je také vtahovat rodiče do dění v MŠ, ať už formou zapojení se do přípravy oblečení a 
pomůcek na netradiční dny (jablíčkový den, výroba skřítků Podzimníčků, sestavování rodokmenů, 
čertovský den, pirátský a indiánský den apod.), či dopomocí při těchto akcích. Velmi ochotně se 
rodiče zapojili také do akcí pořádaných pro obec – Cesta za pohádkou, Indiánské rozloučení se 
školním rokem, Vítání občánků, Vystoupení pro seniory, Kácení máje apod. 

Myslíme si, že spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, rodiče byli vstřícní, zajímali se nejen o své děti, 
ale i o chod MŠ. Pokud se vyskytly problémy, snažili jsme se je společně vyřešit. 

 
Spolupráce se ZŠ 
Spolupráce je velmi dobrá, p. učitelky z předškolních tříd jsou přítomny u zápisu dětí do 1. třídy ZŠ. 
Děti z družiny pod vedením p. uč. Zuzky Klöslové nám přišly zahrát svou nacvičenou pohádku. 
Využíváme také didaktické pomůcky, či tělocvičnu ZŠ. 

 
Spolupráce se zřizovatelem 
Kromě běžného zajišťování provozu MŠ se obec Bolatice podílela také na organizování a 
sponzorování některých akcí pro děti, které pořádá MŠ (Maškarní ples, Malování na asfalt, Cesta za 
pohádkou, Indiánské rozloučení se školním rokem apod.) Zřizovatel finančně podporuje činnost 
kroužků, které vedou p. učitelky po své pracovní době. 

 
Spolupráce s Dětskou organizací KONDOR 
Probíhá zejména při organizování akcí pro děti. 
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Spolupráce s SDH v Bolaticích 
Využíváme zejména při organizování akcí pro děti, kdy je zapotřebí požární hlídka. 

 
Závěrečné vyjádření 
Největším přínosem v letošním roce bylo vybudování přírodní zahrady, která je hojně využívána po 
celý rok. Děti si nejen zlepšují fyzickou zdatnost na průlezkách v lanovém centru, ale také získávají 
množství informací přímým pozorováním hmyzu a vodních živočichů. 

Celkově proběhl rok bez větších problémů, většina cílů, které jsme si stanovili, se nám podařila splnit. 

 
                                                                       Zpracovala Věra Návratová, vedoucí učitelka MŠ 
 
 
 
 
Schváleno na pedagogické radě 25. 8. 2015 
 


