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Výroční zpráva o činnosti školy 
 

Školní rok 2013/2014 
 

zpracováno v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

 

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 
 
Telefon:    553 655 252 
E-mail:       sekretariat@zsbolatice.cz 
Web:      www.zsbolatice.cz 
 
Zřizovatel:     Obec Bolatice 
     Hlučínská 3, Bolatice 
     telefon: 553 654 999 
     e-mail: bolatice@bolatice.cz 
 
Ředitelka:     Mgr. Dagmar Tielová  
     Slunečná 6 
     Bolatice                       
 
Zástupce ředitelky:   Mgr. David Neuvald 
     Nádražní 748 
     Bolatice 
 
Zástupce ředitelky pro úsek MŠ: Věra Návratová 
     Zahradní 20 
     Bolatice 
 
Vedoucí školní jídelny:   Zdeňka Ballarinová 
     Na Lánech 24 
     Bolatice 
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Školská rada  
Volby členů Školské rady proběhly koncem roku 2011. 
Za rodiče (zákonné zástupce žáků) byly zvoleny:  Jana Šimečková a Monika Flajšerová. 
Za pedagogický sbor byly na pedagogické radě zvoleny: Mgr. Pavla Franková a Mgr. Jana Halfarová.  
Za zřizovatele /Obec Bolatice/ byli jmenováni: Ing. Kamil Mašík a Kristian Uvara. 
Pan Ing. Kamil Mašík byl pak zvolen předsedou Školské rady. 
Během školního roku se uskutečnily 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 dvakrát za měsíc, se 
účastnila ředitelka 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 379 žáků v 17 třídách. 
 
1. – 5. ročník: 10 tříd  229 žáků 
6. – 9. ročník:   7 tříd  150 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 
 

 
 
II. Údaje o pracovnících organizace /základní škola/ 
 
Počet pedagogů celkem: 25, z toho nekvalifikovaných: 2 (přepočteno na úvazky 1,64) 
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 
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Třídní učitelé: 
1.A     Mgr. Silvie Běláková    6.A   Mgr. Jana Kubatková 
1.B     Mgr. Pavla Jarošová    6.B   Mgr. Pavel Pavera 
2.A     Mgr. Marta Brandysová    7.A   Mgr. Pavla Franková 
2.B     Mgr. Markéta Wránová    7.B   Mgr. Stanislav Halfar 
3.A     Bc. Šárka Gargošová    8.A   Mgr. Ivana Kramářová 
3.B     Mgr. Jana Halfarová    8.B   Mgr. Věra Güntherová 
4.A     Mgr. Věra Šafarčíková    9.     Mgr. Lenka Jordánová 
4.B     Mgr. Michaela Bumbová, et Bc. 
5.A     Mgr. Jaroslava Náhlíková   
5.B     Mgr. Alžběta Stromská     
   
Další učitelé: Mgr. Kamila Dominiková, Ing. Eva Dřevjaná,  Luiza Králová, Marcela Halfarová 
(vychovatelka ve školní družině, učila hlavně hudební a výtvarnou výchovu). 
Mgr. Josefa Hajduková pracovala na škole jako asistentka pedagoga a také se věnovala integrovaným 
žákům jako speciální pedagog, neboť má pro tuto funkci potřebné vzdělání. 
Během školního roku odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Mgr. et Bc. Michaela Bumbová a 
třídu převzala paní učitelka Mgr. Gabriela Elblová, která se z mateřské dovolené vrátila. 
 
Ostatní zaměstnanci školy 

Vedením účetnictví pro celou příspěvkovou organizaci je pověřena ekonomka školy paní 
Kristina Bolacká. 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. 
 
 

 
 
III. Přijímací řízení 
 
Zápis do prvního ročníku 

V úterý 21. ledna proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015. 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 byla „Škola plná princezen“.  
K zápisu se dostavilo 51 nových žáků, 16 žáků bylo přijato již v loňském roce, a měli jednoroční 
odklad. V září mohlo nastoupit do prvních tříd 67 žáků. Protože bylo kladně vyřízeno 12 žádostí 
rodičů o jednoroční odklad, mělo by nastoupit do dvou prvních tříd celkem 55 žáků. 
 

 

IV. Výsledky vzdělávání 
 
 Ve všech ročnících probíhala výuka podle nového školního vzdělávacího programu s názvem 

Šance pro všechny. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je 
pro veřejnost zpřístupněno na webových stránkách 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. 
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Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů, které byly pro ně 
vypracovány. 

 
 
Volitelné předměty: Informatika 
   Křesťanská výchova 
   Estetická výchova 
   Německý jazyk /9. ročník/ 
 
Nepovinné předměty: Sportovní hry pro žáky 4. a 5. ročníku 
 
 
 
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 
 

 
 
 
Hodnocení chování 
Ve školním roce 2013/2014 nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování.  
 
 
 
 

Třída 
I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ 

Počet žáků Průměrný prospěch Počet žáků Průměrný prospěch 

1.A 26 1,000 26 1,060 

1.B 25 1,034 25 1,069 

2.A 27 1,139 27 1,134 

2.B 28 1,076 28 1,134 

3.A 20 1,100 20 1,156 

3.B 20 1,294 20 1,306 

4.A 22 1,322 22 1,351 

4.B 24 1,208 24 1,201 

5.A 20 1,305 20 1,345 

5.B 17 1,258 17 1,242 

6.A 20 1,448 20 1,551 

6.B 16 1,442 16 1,490 

7.A 24 1,354 24 1,399 

7.B 24 1,384 24 1,417 

8.A 22 1,645 22 1,585 

8.B 18 1,574 18 1,581 

9. 26 1,479 26 1,567 

celkem 379 1,329 379 1,360 

Ročník Počet  
Vyzna     

-menání 
 Prospělo  

Nepro  
-spělo 

 

 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

1. 55 51 54 50 1 0  1 

2. 41 55 37 50 4 5   

3. 47 40 39 33 8 7   

4. 39 46 33 35 6 10   

5. 37 37 25 26 12 11   

6. 49 36 33 18 16 18   

7. 41 48 23 30 18 18   

8. 26 40 14 22 12 17  1 

9. 37 26 11 11 26 15   

Celkem 372 379 269 275 103 102  2 
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V. Realizované projekty 
 
SPORTEM A TURISTIKOU POZNEJ HISTORII I SOUČASNOST NAŠEHO REGIONU 
Slavnostní zahájení projektu proběhlo v hale základní školy. Kromě žáků a učitelů polské družební 
školy, kteří se podíleli na všech aktivitách projektu, jsme přivítali také oficiální zástupce gminy Kuzńia 
Raciborska a starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru. Zahájení byli přítomni také naši hosté         
z družební školy v Rendsburgu. 
Žluté a modré oblečení většiny žáků při zahájení symbolizovalo barvy EU, neboť projekt byl realizován 
v rámci mikroprojektů Euroregionu SILESIA za finančního přispění evropských fondů pro regionální 
rozvoj. 
Projekt probíhal ve dnech 9. 9. až 17. 9. a jeho hlavní náplní byly společné aktivity žáků naší školy a 
žáků družebních škol, jejichž hlavním cílem bylo vzájemné poznávání a navazování přátelských 
družebních vztahů. 
Žáci družebních škol byli ubytováni v rodinách našich žáků. Bez velice významné pomoci rodičů žáků, 
kteří byli přímo do projektu zapojeni, bychom nemohli všechny body projektu realizovat. Proto jim 
patří naše poděkování za výbornou spolupráci. 
 
Aktivity probíhaly v areálu školy a dále v těchto lokalitách: 
Skanzen v Bolaticích, Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum. Důvodem návštěvy bylo srovnání 
obou skanzenů - kulturního dědictví našich předků, doplněné turistickým výletem lanovkou na 
Radhošť (Pustevny, socha Radegasta, Kaple sv. Cyrila a Metoděje). 
Štramberk - prohlídka historického náměstí, Zámecký vrch - Trúba. 
Ostrava - prohlídka krajského města, národní kulturní památka - Dolní oblast Vítkovice. 
 
Ze sportovních a pohybových aktivit jsme se zaměřili převážně na současně vyhledávané sporty, které 
byly pro žáky zajímavé. Poslední den pobytu bylo uspořádáno společné celkové hodnocení celé akce 
za účasti zainteresovaných žáků a jejich rodičů (rodičů našich i polských žáků v prostorách bolatické 
školy). 
 
PROJEKT COMENIUS – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
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: 
 
1. Schule Altstadt Grund - und Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg (Německo) 
2. Colegio Publico Los Llanos (Španělsko) 
3. 2nd Gymnasium of Aspropyrgos (Řecko) 
4. Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Rudach- Szkola Potdstawowa im Jana III Sobieskiego w Rudach 
    (Polsko) 
5. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace 
6. Brückenschule, Neue Mittelschule der Stadt Wien (Rakousko) 
 
První setkání v září organizovala naše škola. Přivítali jsme 3 učitele a 3 žáky z Vídně, 3 učitele a 4 žáky 
z Rendsburgu, 2 učitele a 10 dětí z Rud, 3 učitele z Torrox Costa a jednoho z řeckých Atén. Během 
této návštěvy stihli naši hosté navštívit Lanex, domácí pivovar v obci Rohov, Dolní oblast Vítkovice aj. 
Rovněž jsme byli přivítáni na obecním úřadu a prošli jsme významná místa v Bolaticích. Na setkáních 
byla, mimo hlavní cíle projektu, pro naši školu přínosem zejména výměna zkušeností v oblasti 
vzdělávání v různých zemích Evropy. V únoru jsme vycestovali na školu v Torrox Costa a v květnu na 
školu ve Vídni. V obou těchto mobilitách jsme se věnovali mapování pracovních příležitostí 
v hostitelských zemích a navštívili jsme podniky z různých oblastí. 
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Žáci zahraničních škol byli ubytováni v rodinách našich žáků. Za tuto vstřícnost a aktivní pomoc jim 
ještě jednou moc děkujeme. Tito žáci měli, nebo v následujícím školním roce budou mít možnost 
navštívit školu svých kamarádů v zahraničí. 
 
MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALU 2013 
Dne 12. 11. 2013 se v hale základní školy konal 3. ročník turnaje s názvem "MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA 
VE FLORBALU" žáků a žákyň základních škol. Tento turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na 
podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice. 
Turnaje se zúčastnilo celkem osm základních škol, které reprezentovaly své obce (města) - Hlučín 
Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice a domácí Bolatice. 
Družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Ze 
základních skupin postoupila dvě nejlepší mužstva, která se utkala v semifinálových kláních. Ve 
skupině "A" tyto příčky obsadily týmy Píště a Kobeřic, které se šesti body za dvě výhry postoupily na 
úkor týmu z Hlučína, který uhrál rovněž šest bodů, ale vinou horšího skóre do bojů o medaile 
nepostoupil. Ze skupiny "B" se do semifinále kvalifikovaly Bohuslavice se třemi výhrami a Oldřišov se 
dvěma výhrami. Titul ŠKOLNÍ MISTR HLUČÍNSKA 2013 vybojovalo družstvo Píště, které v dramatickém 
finále dokázalo zdolat 2:0 družstvo Kobeřic, a stalo se tak v pořadí třetím vítězem této soutěže.  
Konečné pořadí družstev:  
1. Píšť 
2. Kobeřice 
3. Bohuslavice 
4. Oldřišov, 5. Hlučín, 6. Bolatice, 7. Dolní Benešov, 8. Štěpánkovice 
Všech osm týmů si domů odvezlo poháry, diplomy a upomínkové předměty, první tři družstva také 
medaile a vítěz velký putovní pohár. Tento turnaj byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se také 
na chování v duchu fair play.  
Kladné reakce ze strany účastníků nás velice těší, proto se již nyní těšíme na příští ročník turnaje - 
MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALU 2014. 
 
OVOCE DO ŠKOL 
Po celý školní rok dostávali žáci nižšího stupně v rámci evropského projektu jednou měsíčně zdarma 
balíček ovoce a zeleniny. Firma, která se na projektu podílela, připravila pro ně v únoru také 
výbornou prezentaci s ochutnávkou, na které se žáci velice zajímavým způsobem dověděli hodně 
poznatků o zdravé výživě. 
 
KDO KOMPOSTUJE, NEZLOBÍ /grant obce Bolatice/ 
Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí – environmentální výchovu a úspěšně pokračuje 
třetím 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 /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 asfalt /děti MŠ a mladší žáci/ 
Koloběžkové a in-line závody /pro všechny zájemce/ 
Vzhledem k nepříznivému počasí se některé aktivity uskutečnily v náhradním termínu. 
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU  
První kolo soutěže mezi třídami proběhlo v říjnu, druhé kolo proběhlo v dubnu. Dohromady bylo 
odevzdáno 36 460 kg starého papíru, což bylo skoro o tři tuny více než v minulém školním roce. 
Vítězné třídy 5.A a 7.A získaly den ředitelského volna a s finančním přispěním obce Bolatice podnikly 
výlet do ZOO Ostrava. 
 
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 
V úterý 8. 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. 
V pátek 25. října 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 ovocný salát a jednohubky s mrkvovou pomazánkou.  
Projekt proběhl již druhým rokem, svědčí to o velkém zájmu žáků a pozitivním hodnocení této akce 
pedagogickými pracovníky. 
 
 

VI. Další aktivity pro žáky 
 
KULTURNÍ PROGRAMY 
 
Divadlo Opava:     Pohádka „Sněhurka“  (pro 1. až 5. třídy) 

   „Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert“ (pro žáky vyššího stupně) 
KD Bolatice: Představení „Sněhulka a Bambulín“ (pro žáky nižšího stupně) - divadlo Slunečnice 

Brno 
 Pohádkový příběh „Král lesa“ (1. a 2. třídy) 
Loutkové divadlo Ostrava: „Broučci“ (1. a 2. třídy) 
Kino Bolatice: Filmové představení na závěr šk. roku: filmy „Ledové království“ a „Hobit“ 
 
VÝCHOVNÉ PROGRAMY 

Beseda s gynekologem – určena dívkám 6. a 7. tříd /beseda o dospívání dívek/ 
Hasík – určen žákům 2. a 6. ročníku 

 
Na těchto výukových programech se podílejí odborníci na určenou tematiku, a proto jsou velice 
vhodným zpestřením výuky s pozitivními důsledky. 
K častým aktivitám žáků v rámci výuky patří také návštěva knihovny v Bolaticích. 

 
Autorské čtení Jana Opatřila 
Žáci 2. - 4. ročníku navštívili ve čtvrtek 3. dubna naši knihovnu, kde proběhlo autorské čtení 

Jana Opatřila. Představil dětem tři díly své knihy o kapru Metlíkovi. Autor měl pro děti připraveno 
mnoho poutavých ukázek a zajímavých dotazů.  
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Ke konci školního roku byli žáci prvního ročníku slavnostně pasováni na čtenáře. Tato akce 
probíhala v obřadní síni OÚ Bolatice. 
 
BESEDA O VIETNAMU 
Velice zajímavé bylo povídání o Vietnamu doplněné i ukázkami tamějších jídel a oblečení. Účastnili se 
žáci 5. až 9. ročníku. O svém cestování vyprávěl pan Lukáš Herudek.  
 
LYŽAŘSKO - SNOWBOARDOVÝ KURZ 
V polovině února se žáci 7. tříd vypravili na lyžařsko-snowboardový kurz do Ski areálu Grúň ve Starých 
Hamrech. I přes značně jarní teploty se podařilo program uskutečnit. Všichni žáci zvládli teoretické i 
praktické základy. Výuka lyžování i snowboardingu byla zajištěna kvalifikovanými instruktory. 
 
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. 
 
SETKÁNÍ GENERACÍ 
Dne 19. prosince 2013 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 manželům Slivkovým, paní Barbaře Plaskurové se synem Jonášem a panu starostovi Mgr. 
Herbertu Paverovi 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 Mgr. Lenka 
Jordánová. 
 
KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA 
V neděli 20. 10. 2013 proběhla akce naší školy v projektu „Pomoc misiím 2013“. 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. 
Vybralo se: 20 341,- Kč. 

V adventu proběhl projekt „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 
Žáci vyššího stupně 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 (třídy 3.A, 3.B, 1.A  a 1.B)  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 žáci 3.A  
znovu připravili pro rodiče velice pěkný program, ve kterém předvedli své herecké a pěvecké umění. 
 
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 Mgr. Věra Güntherová. 
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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.    
Součástí ekologické výchovy je také sběr starého papíru. Sběrová akce proběhla /jak již bylo 
uvedeno/  ve dvou etapách a letos bylo nasbíráno asi o 3 tuny 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 na Borové. Na programu, do kterého se 
mohli také zapojit, byla diskuse o životě v obci a možnostech řešení některých aktuálních problémů. 
Žáky doprovázela paní učitelka Luiza Králová. 
 
OSLAVY DNE DĚTÍ 
V pátek 30. května proběhly oslavy Dne dětí. 
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. 
Žáci vyššího stupně se hned ráno 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. Zpestřením programu pro letošní rok byla účast družstva učitelů, 
což bylo žáky přijato velmi kladně. 
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. 
Zvítězilo družstvo učitelů, ale velký potlesk publika sklidili všichni účastníci. 
Po skončení akce přešli žáci do areálu školy a věnovali se dalším připraveným sportovním soutěžím, 
do kterých se mohli zapojit všichni.  
 
ZOO OSTRAVA 
Žáci školy navštěvují stále častěji 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 7. ročníku se navíc aktivně zúčastnili zajímavé soutěže, která tam byla pořádána. 
 
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. 
Žáky doprovázely třídní učitelky Bc. Šárka Gargošová a Mgr. Jana Halfarová. 
 
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. 
Žáky doprovázely třídní učitelky Mgr. Jarmila Náhlíková a Mgr. Alžběta Stromská. 
 
UKÁZKA SOKOLNICTVÍ 
Dne 8. dubna navštívila naši školu skupina Vancoš, která se zabývá ukázkami sokolnictví. Sokolnickou 
show zhlédli děti z mateřské školy i žáci nižšího a vyššího stupně. Vystoupení bylo velmi zábavné, ale i 
poučné. Žáci měli možnost seznámit se s orly, se supem, s káňaty, s jestřáby, se sovami či                      
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s kondorem. Ukázky byly doplněny velice zajímavým výkladem člena skupiny Vancoš, který žáky 
upoutal nejen pro svoji odbornost, ale i humorné pojetí. 
 
 
 
ADOPCE NA DÁLKU 
Dne 1. prosince se konala v rámci Vánočních trhů v kulturním domě prodejní výstavka výtvarných 
prací žáků. Výtěžek z prodeje byl použit na nákup výtvarných potřeb pro žáky a na úhradu školného 
námi „adoptovaného" indického chlapce Robina. „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. 
  

 
VII. Výsledky soutěží a olympiád 
 
Žáci se 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 
 Eurorébus    Recitační soutěž 
 Olympiáda z jazyka anglického  

Nejúspěšnějším žákem školy v tomto školním roce byl jednoznačně žák 7.B třídy Marek Zajíček.  

V Biologické olympiádě se po postupu z okresního kola v konkurenci nejlepších 28 žáků                         
z Moravskoslezského kraje umístil na konečném 5. místě.  V Olympiádě z dějepisu si 3. místem 
v okresním kole opět zajistil postup do krajského kola, ve kterém obsadil 13. místo. V Olympiádě ze 
zeměpisu obsadil rovněž výborné 6. místo. 

V Olympiádě ze zeměpisu byl také velice úspěšný žák 6.A třídy Josef Šimeček, který se v okresním 
kole umístil na 4. místě.  
Žákyně 9. třídy Ivana Šimečková získala 4. místo v okresním kole Olympiády z anglického jazyka. 
 
EURORÉBUS /aneb škola hrou s Českou spořitelnou/ je soutěž pro vyšší, ale nově i pro nižší stupeň 
základních škol, víceletá gymnázia a střední školy.  
Celý školní rok žáci plní na počítači úkoly, za které dostávají body.  V dubnu dostaly nejlepší třídy 
pozvánky do krajského kola v Opavě, kde soutěží tři zástupci třídy. Třída 7.A slavila úspěch - skončila  
na 3. místě a postoupila do celostátního kola v Praze. Členové týmu: Michael Ceplý, Michal Krettek a 
Tereza Moravcová.  Ve velké konkurenci se pak umístili  na 33. místě, což bylo asi v polovině ze všech 
zúčastněných škol.  
 
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. 
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NETRADIČNÍ ZIMNÍ OLYMPIÁDA 
Dne 30. ledna 2014 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. 

K nejoblíbenějším sportům na škole patří nesporně florbal. Kromě již zmíněného Mistrovství 
Hlučínska ve florbalu  se žáci velice úspěšně zapojili do těchto soutěží: 

ŠKOLSKÝ TURNAJ VE FLORBALU 
Našim mladým florbalistům ze 4. a 5. tříd se před Vánoci 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 úterý 28. 1. ve sportovní hale v Ostravě - Dubině. V turnaji se utkalo 10 nejlepších 
mužstev z Moravskoslezského kraje. I když se žákům po tuhém boji nepodařilo postoupit ze skupiny a 
obsadili tak 9. až 10. místo v Moravskoslezském kraji, velice dobře reprezentovali naši školu a zažili 
hodně zajímavých sportovních zážitků. Složení družstva: Vít Baránek, Rostislav Uvara, Filip Hluchník, 
David Mazal, Tadeáš Uvara, Tomáš Kučera, Vojtěch Dostál a Martin Blahetka (v okresním kole Denis 
Kramář). 
 
ČEZ STREET HOCKEY 2014 
Ve čtvrtek 24. 4. se odehrálo velké finále florbalového turnaje v ostravské ČEZ Aréně. Na toto klání se 
dostavilo 64 nejlepších škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a také z okresu Vsetín. V 
letošním ročníku se našim žákům podařilo dosáhnout na nejlepší umístění v této soutěži a obsadili 
konečné 4. místo, když v souboji o třetí příčku podlehli těsně o jednu branku. Naši školu ve velkém 
finále reprezentovali: Tomáš Breuer, Šimon Ševčík, Tomáš Felkel, Daniel Maršák, Daniel Kučera a Vít 
Baránek. 
 
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. 
 
Turnaj dívek v přehazované 
V pátek 7. 3. se uskutečnil turnaj v přehazované pro dívky vyššího stupně. Tohoto klání se zúčastnilo 
celkem 7 družstev (třídních kolektivů). Turnaj ovládly dívky  9. třídy. 
 
ŠACHOVÁ  SOUTĚŽ 
Družstvo mladších žáků získalo 4. místo v okrese. 
Složení družstva: Štěpán Elbl 3.A, Denis Kramář 4.A, Přemek Řehánek 4.A, Tomáš Kučera 5.A, Filip 
Růžička 5.A. 
 
SOUTĚŽ MLADÝCH TECHNIKŮ 
Dne 29. 5. se žáci 6.A třídy zúčastnili vyhlášení cen žákovské soutěže výstavy Svět vědy. Šimon 
Plaskura, Dominik Vítek, Vojtěch Jaroš a Josef Šimeček získali se svým výrobkem lodě na elektrický 
pohon 1. místo v Moravskoslezském kraji v kategorii určené pro žáky základní školy. Všichni také 
získali pěkný dárek v podobě stavebnice Merkur.  
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VIII. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 
 
 Činnost výchovného poradce byla zaměřena na oblast profesní orientace vycházejících žáků, 
na zajištění péče o žáky se specifickými poruchami učení, na zajištění péče o žáky s tělesným 
postižením, na řešení výchovných a výukových problémů žáků. Během celého školního roku se na 
plnění těchto úkolů podílelo vedení školy, třídní učitelé, metodik prevence sociálně patologických 
jevů, pedagogický asistent a zákonní zástupci žáků.  
 
Na péči o žáky se specifickými poruchami učení se podíleli vyučující a pedagogický asistent. 
Pedagogický asistent pracoval se žákem se zdravotním postižením po celou dobu výuky. Dyslektičtí 
asistenti se zaměřovali na nápravu specifických poruch učení. Všichni integrovaní žáci měli týdně        
v rozvrhu vyhrazenu jednu vyučovací hodinu na nápravu SPU. Celkem bylo evidováno 26 
integrovaných žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci bylo v rámci zajištění péče  
o žáky s výchovnými, vyučovacími a zdravotními problémy v letošním šk. roce vyšetřeno celkem 27 
žáků.  
 
V letošním školním roce splnilo 26 žáků povinnou školní docházku. Těmto žákům a jejich rodičům 
byly poskytovány veškeré možnosti získání informací o oborech středních škol nabízených pro 
následující šk. rok. Volba povolání byla zajištěna především konzultacemi se žáky a jejich zákonnými 
zástupci. 
 
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. 
  
Chlapci 8. ročníku navštívili v květnu akci „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.  
 
Umístění vycházejících žáků je následující:  

Gymnázia - 5 
      Střední odborné školy - 14 
                 4-leté obory s maturitou - 4 
                  3-leté učební obory - 3 
 
 Naši školu opouští šest žáků sedmého ročníku, kteří byli po úspěšném vykonání přijímacích 
zkoušek přijati ke studiu 6-letého gymnázia. 
 
 Výchova žáků patří k důležitým úkolům ve škole. V rámci prevence negativních jevů ve 
výchově proběhly v listopadu besedy žáků 8. a 9. ročníku na téma trestní a přestupkové právo             
s příslušníkem Městské policie v Kravařích. Besedy s odborníky jsou u žáků velmi oblíbené, rádi 
diskutují na dané téma a získávají cenné informace pro život. 
 
 

Mgr. Alena Návratová 
výchovná poradkyně 
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Přehled zapojení žáků do zájmových kroužků 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Žáci měli možnost navštěvovat i kroužky, které nespadají přímo pod záštitu školy, ale jsou určeny 
především pro její žáky. Jednalo se o zájmovou činnost pořádanou CVČ Kravaře, nebo spolky, 
například Taneční kroužek, Horolezecký kroužek, Zumba aj. 
 
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 Den - začátek 

Angličtina pro 2. tř. Mgr. et Bc. M. Bumbová 2. st - 12:45 

Angličtina pro 2. tř. Mgr. M. Brandysová 2. čt - 11:45 

Biologické praktikum Mgr. K. Dominiková 6. po - 12:45 

Matematický klub Mgr. M. Wránová 4. a 5. čt - 12:45 

Výtvarný Bc. Š. Gargošová 3. - 5. út - 13:00 

Výtvarný  Mgr. S. Běláková 1. a 2. po - 13:00 

Výtvarný H. Nawrathová 5. - 9. čt - 14:00 

Keramika J. Baarová 2. - 9. 
út - 13:00 
st - 13:00 

Vaření Bc. Š. Gargošová 5. - 6. út - 14:00 

Hudební Mgr. V. Güntherová 6. - 9. st - 14:00 

Bohoušek - sbor Mgr. et Bc. M. Bumbová 3. - 5. út - 13:15 

Dramatický Mgr. J. Kubatková 2. - 7. st - 14:00 

Žurnalistický Mgr. I. Kramářová 6. - 9. průběžně 

Turistický klub Mgr. M. Wránová 2. - 5. průběžně 

Dopravní Mgr. P. Pavera 4. - 9. čt - 14:00 

Basketbal  Karel Ostárek 3. - 9. čt - 15:00 

Badminton Pavel Koch 3. - 9. po - 15:30 

Sportovní Mgr. J. Halfarová 2. a 3. st - 13:00 

Šachy Mgr. P. Pavera 1. - 9. st - 14:00 

Florbal Ondřej Ballarin 5. - 9. po - 14:00  

Florbal II. David Neuvald 1. - 4. st - 13:30 
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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. 
 
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. 
 

 
IX. Prevence rizikového chování 

  
Škola měla vypracován Minimální preventivní program, jehož součástí je také Program proti 
šikanování. Tento program vychází ze Školní preventivní strategie a obsahuje aktivity vedoucí 
k dosažení v ní stanovených dlouhodobých cílů prevence na naší škole, kterými jsou: 

 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 působí Školní preventivní tým ve složení: ředitelka školy, výchovný poradce, školní metodik 
prevence a speciální pedagog. 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. Vždy usilujeme o maximální možnou spolupráci se zákonnými zástupci žáků. V tomto školním 
roce nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování a nevyskytla se rovněž neomluvená absence. 
Školní metodička prevence letos dokončila specializační studium Prevence sociálně patologických 
jevů na Ostravské univerzitě a splňuje tak potřebnou kvalifikaci. 
Pedagogové mají k dispozici knihovničku s odbornou literaturou a metodickými materiály s danou 
tematikou. Ve škole je zřízena nástěnka, kde jsou uveřejněny kontakty na odborníky a další 
informační materiály s tematikou prevence. 
V oblasti řešení a prevence rizikového chování spolupracovala škola s řadou organizací, byly to 
zejména: PPP, OSPOD, Policie ČR, Městská policie Kravaře, obec Bolatice a další. V rámci ŠVP jsou 
témata prevence začleněna především do výuky jednotlivých předmětů. 
 V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se uskutečnily akce se zaměřením na ochranu zdraví 
dětí a jejich bezpečí: Den bez tabáku, beseda o problematice HIV/AIDS, beseda s gynekologem, 
canisterapie, Týden mobility – Bezpečně do školy, Hasík, Den zdraví. 
Pro žáky 8. a 9. ročníku byly zajištěny besedy zaměřené na trestní a přestupkové právo a také na 
problematiku kyberšikany. Žáci se opět zapojili do řady charitativních akcí, např. Adopce na dálku, 
Učíme se pomáhat, Květinový den, Sběr víček.  
V rámci nespecifické prevence nabídla škola žákům široké spektrum zájmových útvarů a 
volnočasových aktivit.  
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Formou sociometrických dotazníků byla také prováděna diagnostika třídních kolektivů, která pomáhá 
zmapovat vztahy a atmosféru v jednotlivých třídách. Právě špatné vztahy mezi dětmi, ale také 
vulgární vyjadřování a násilné chování patřily k nejčastěji řešeným výchovným problémům. 
 
 

X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Většina vzdělávacích akcí, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili, byla směřována k této 
problematice. Jednalo se hlavně o projektové vyučování a metody práce se žáky zaměřené na rozvoj 
klíčových kompetencí. 
V listopadu se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili pětihodinového školení pořádaného 
agenturou KaPa, o.p.s., které se týkalo poskytování první pomoci. Toto školení, i když bylo časově 
dosti náročné, přineslo pedagogům oživení svých dosavadních znalostí a získání nových poznatků. 
Hlavním pozitivem byly praktické ukázky a aktivní zapojení školených pedagogů. 
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 
 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
V pátek 11. 10. proběhlo v areálu školy slavnostní otevření nového víceúčelového areálu. Na úvod se 
předvedl hudebně-dramatický soubor BOHOUŠEK, který si připravil hudební vystoupení. V premiéře 
přednesli žáci 4.B velmi povedenou básničku o novém sportovním areálu. Následně také byli oceněni 
zástupci obce Bolatice v čele s panem starostou Mgr. Herbertem Paverou, zástupci stavební firmy a 
všichni, kteří se zasloužili o vznik tohoto areálu, zlatou medailí. Poté si vzali slovo jednotliví hosté, 
kteří hovořili o průběhu výstavby a vyslovili přání zdárného průběhu všech budoucích sportovních 
klání. Po požehnání otcem Przemysławem a symbolickém přestřižení pásky se na hřiště dostali i 
natěšení žáci a žákyně, kteří přivítali možnost vyzkoušet nová sportoviště a vzájemně se utkali ve 
fotbalu a tenisu. 
 
VELKÝ SPORTOVNÍ DEN 
Následující den, tedy v sobotu 12. 10., se v novém areálu konal VELKÝ SPORTOVNÍ DEN.  
Zde si mohli všichni zájemci vyzkoušet svou sportovní (fyzickou) zdatnost ve splnění Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Tento desetiboj se skládal z následujících disciplín: 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. 
Dle dosažených výsledků v jednotlivých disciplínách byly přiděleny body a součtem všech bodů se 
dalo dosáhnout na zlatý, stříbrný nebo bronzový odznak. V jednotlivých věkových kategoriích bylo 
pro dosažení stupně odznaku nutno nasbírat jiný počet bodů. 
Za velmi příznivého počasí se na sportovištích vystřídalo přibližně dvě stě lidí a všech deset disciplín 
splnilo přesně 119 účastníků. Mezi nimi byli jak naši nejmenší (2009), tak ostřílení matadoři. Na 
bronzový odznak dosáhlo celkem 35 účastníků, na stříbrný pak 11 soutěžících. Zlatou tečku napsala 
na samotný závěr sportovního dne Barbora Straková, žákyně třetí třídy naší školy, které se podařilo 
získat Zlatý odznak všestrannosti. Její výkon byl po zásluze odměněn zlatou medailí. 
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. 
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NÁVŠTĚVA MĚSTA SLANÝ 
O podzimních prázdninách navštívili zaměstnanci organizace a jejich rodinní příslušníci Prahu a město 
Slaný – družební město obce Bolatice. Využili jsme toho, že byl státní svátek, a proto byly 
zpřístupněny některé významné budovy (Kramářova vila, Obecní dům, Valdštejnský palác apod.). 
Následující den jsme byli pozváni k návštěvě města Slaný, k prohlídce mateřské školy a základní školy 
ve Slaném. Z návštěvy jsme si odnesli jen ty nejlepší dojmy a zážitky. Královské město Slaný nás 
zaujalo svým historickým náměstím a přilehlými uličkami se spoustou obchůdků. V mateřské škole      
i základní škole jsme mohli porovnávat rozdílné podmínky pro práci učitelů a inspirovat se novými 
metodami a nápady.  
Co však bylo nejpříjemnější - všude nás přivítali velice přátelsky. Ochotně odpovídali na naše dotazy, 
vysvětlovali podmínky realizace různých aktivit obou škol. Velice nás potěšilo pozvání pro naše žáky   
k účasti na olympiádě, kterou ve městě Slaný každoročně pořádají.  
 
OLYMPIÁDA VE SLANÉM 
Od 14. 5. do 16. 5. 2014 se děti základní školy zúčastnily olympiády ve městě Slaný. Soutěžilo se          
v několika disciplínách, např. ve šplhu, atletice, fotbalu, plavání a mnoha dalších. Součástí olympiády 
byla také výtvarná soutěž a soutěž ve zpěvu.  
Na olympiádu přijelo celkem 9 škol, takže jsme museli pořádně zabojovat. Nechyběl ani slavnostní 
nástup družstev /jak je na olympiádě zvykem/, který byl navíc zpestřen soutěží o nejoriginálnější 
oblečení. Podařilo se nám získat i několik medailí. 
A tady jsou nejlepší výsledky. V atletice mladších dívek získala krásné 2. místo Sabina Ballarinová.       
V plavání na 50 metrů mladších žáků vybojoval 3. místo Vojtěch Gratza. Naši fotbalisté získali po 
těžkém boji 2. místo. Tereza Moravcová získala 3. místo ve výtvarné soutěži. Na 3. místě se také 
umístilo atletické družstvo mladších chlapců. 
Žáci i jejich pedagogický doprovod zažili tři velice příjemné dny s bohatým programem a spoustou 
zážitků. 

 
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 ředitelky školy, někteří získali navíc věcnou 
odměnu. Program končil společnou taneční zábavou. 
 
SPOLEČENSKÝ PLES 
Koncem ledna byl pro rodiče a ostatní zájemce uspořádán v kulturním domě ples. Zpestřením bylo 
taneční vystoupení dvou žákyň školy, Adély Latkové a Žanety Harasimové, které navštěvují taneční 
kroužek v Opavě.  
Výbornou taneční atmosféru navodila hudební skupina POHODA.  Akci pořadatelsky zajišťovali 
členové Klubu přátel školy. 
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.  
 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. 
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Žáci, kteří mají zájem o kopanou, tvoří žákovská družstva FK Bolatice. 
 
 
 

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. 1 
 

 
XIV.  Závěr  
 

Již druhým rokem se žáci učí ve třídách, které nejen že vyhovují všem hygienickým 
požadavkům, ale jsou velice pěkné i po estetické stránce. Nové vybavení je doplněno i novými 
tabulemi, některé z nich fungují jako interaktivní tabule, ostatní se budou postupně vybavovat 
potřebným zařízením. Také ostatní prostory školy působí příjemným estetickým dojmem, na výzdobě 
a vybavení chodeb se podílejí samotní žáci svými nápady a svou tvořivostí. 

V tomto školním roce přibyla rekonstrukce školního hřiště, takže se velice zkvalitnily možnosti 
výuky tělesné výchovy. Navíc mohou žáci toto hřiště využívat, a také velmi často využívají, pro své 
sportovní aktivity mimo výuku, což je velmi pozitivní konstatování. 

Začala také úprava školních šaten – místo tradičních společných „klecí“ bude mít každý žák 
přidělenou svou uzamykatelnou skříňku. Dokončení úpravy bude realizováno během hlavních 
školních prázdnin. 

 
Bolatická škola patří díky zřizovateli /Obci Bolatice/ a také díky aktivnímu přístupu všech 

jejich zaměstnanců k tomu, čím se určitě může obec Bolatice pochlubit.  
 

Zprávu sepsala: Mgr. Dagmar Tielová 
         
 
Schváleno Školskou radou dne..........................       
        
 

Ing. Kamil Mašík, předseda Školské rady 
 
 

 
Mgr. David Neuvald, ředitel školy 
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Školní družina 
 
Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno ve školní družině v Bolaticích 100 dětí, které byly rozděleny 
do 4 oddělení: 
1. oddělení - vychovatelka Veronika Rinková, od 1. 1. 2014 Jana Baarová,  

         od 18. 6. 2014 Bc. Zuzana Klöslová 
2. oddělení - vychovatelka Marcela Halfarová  
3. oddělení - vychovatelka Petra Ballarinová 
4. oddělení - vychovatelka Marta Antošová  
 
Ve ŠD se děti učily mimo jiné odpočívat a relaxovat, rozvíjely své zájmové dovednosti a schopnosti. 
Základem všech těchto činností je hra, která tvoří základní témata i metody celého programu ŠD. 
Každé oddělení pracovalo samostatně ve svém celoročním projektu:  
1. oddělení – „ZAČÍT SPOLU“ 
2. oddělení – „VYPLOUVÁME“ 
3. a 4. oddělení – „KLUCI A HOLKY Z JEDNÉ DRUŽINY“ 
Hravost je nejpřirozenější dětská vlastnost, na které je postaven plán a program všech našich 
činností.  
 
Již tradiční akcí ŠD se stalo „VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ“, které se uskutečnilo na sklonku měsíce září. Tuto 
akci si připravilo nejstarší oddělení. Děti si zábavnou formou akci samy organizovaly i moderovaly.   
Na závěr předaly nejmladším dětem malé dárky s přáním, aby se školní družina stala pro ně místem 
radostného setkávání a poznávání.  
Na podzim ještě proběhla akce „ČÁRY MÁRY FUK“. Tato podzimní slavnost byla definitivní tečkou za 
tímto ročním obdobím a uskutečnila se ve všech odděleních ŠD. Náplní této akce byla nejenom 
témata a činnosti charakteristické pro tento čas, ale děti si také vyzkoušely práci s enkaustickou 
žehličkou, tvořily z barevné modelovací hmoty Fimo, zapouštěly barvy, lisovaly listy apod. Zábavou 
bylo i „čarování s kouzelnou hůlkou“, které jsme spojili s pokusem o veselé rýmování. A tímto jsme 
celou slavnost ukončili.  
Mezi již tradiční akce ŠD patří návštěva Mikuláše a Vánoční odpoledne pro děti. V tomto čase jsme 
mj. poslouchali a zpívali vánoční písně a koledy, připomenuli jsme si zvyky, tradice a obyčeje                
z dávných dob, ale také jsme se vzájemně obdarovávali.  
V zimě se ještě uskutečnil 3. ročník „ZIMNÍ OLYMPIÁDY“, do které se poprvé zapojily i nejmladší děti. 
Jednotlivé soutěže připomínaly zimní sporty, a tak si děti mohly v hale a tělocvičně ZŠ vyzkoušet 
zábavnou formou např. skoky z můstků, jízdu na bobech, krasobruslení, hokej, biatlon apod.  
V březnu proběhla společná akce rodičů a dětí pod názvem „ROZLOUČENÍ SE ZIMOU, KTERÁ VLASTNĚ 
LETOS VŮBEC NEBYLA“. Děti z druhého oddělení ŠD si připravily pro rodiče veselé básničky M. 
Kratochvíla z knihy „Pes nám spadla“. Jednalo se o humorné verše, které děti ještě umocnily tím, že    
k nim zhotovily své ilustrace. Na závěr jsme předvedli dramatizovanou pohádku a s rodiči jsme si 
vyrobili jednoduchý dárek.  
Na jaře se pak jedenáctičlenné družstvo naší ŠD zúčastnilo již 20. ročníku mezidružinové okrskové 
soutěže „HRY BEZ HRANIC“, která se konala v tělocvičně ZŠ Kravaře. Soutěžilo se opět v netradičních 
sportovních disciplínách, které vyžadovaly nejen hbitost a sportovní nadání, ale také trpělivost, 
obětavost a smysl pro čestnost.  
Během jarních měsíců měla také každá třída svůj specifický program. A tak si děti mohly mj. 
vyzkoušet práci s keramickou hlínou, batikovali jsme trička, proběhl turnaj ve společenských hrách, 
turnaj dvojic badmintonu a neméně atraktivní činností byla práce s mikroskopem, jehož 
prostřednictvím děti pozorovaly louku pod lupou. Cílem těchto aktivit bylo vytvořit radostnou 
atmosféru, podpořit kamarádské vztahy a naučit se něco nového.  



 20 

Závěr školního roku patřil již 2. ročníku celodružinové zábavné akce „SYMPAŤÁK/SYMPAŤAČKA ŠD“.  
Závěrečná show proběhla v tělocvičně ZŠ, kde nám vítězové třídních kol předvedli svůj talent a um v 
různých disciplínách.  
Poslední zmínka patří charitativní akci „NA POMOC CHUDOBNÝM DĚTEM“, které se účastníme již 
několik let. V zájmových činnostech děti vyrobily jednoduché dárky z papíru - přáníčka, záložky do 
knížek, tašky apod. Tyto předměty se pak prodávaly ve skanzenu v charitativním obchůdku a výtěžek 
této akce posloužil k zakoupení školních a výtvarných pomůcek pro děti do Paraguaye. 
 
 

Mateřská škola 
 

Údaje o zaměstnancích 
V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek. V červnu 
2014 se na Borovou po mateřské dovolené vrátila p. uč. Šárka Opoloná, p. uč. Zuzana Klöslová přešla 
do školní družiny. O úklid se staralo šest uklízeček, které zajišťovaly i výdej stravy. 
 
1. třída Medvídci Jarmila Mlýnková 
2. třída Koťátka Eva Paverová 
 Ingrid Nováková 
3. třída Štěňátka Jana Herudková 
 Michaela Prasková 
4. třída Kuřátka Bc. et Bc. Nikola Návratová 
 Lucie Bršlicová   
5. třída Žabičky Věra Návratová  
 Lucie Lukovicsová 
6. třída Berušky Eliška Hříbková  
 Monika Spruchová 
7. třída Sovičky Iveta Komárková 
 Zuzana Klöslová (Bc. Šárka Opoloná) 
 

Ve funkci zástupce ředitelky organizace pro úsek mateřské školy pracovala Věra Návratová. 
Většina učitelek se účastnila vzdělávacích akcí pořádaných Krajským vzdělávacím centrem v Opavě a 
Ostravě. Paní učitelky Lucie Lukovicsová a Zuzana Klöslová úspěšně ukončily studium na Ostravské 
univerzitě obor Předškolní pedagogika. 
 

Výchovně vzdělávací program 
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Ty se mnou, já 

s tebou, my všichni společně“. 
Jednotlivé třídy mají vypracovány své třídní vzdělávací programy (TVP), které jsou 

přizpůsobeny dané věkové skupině dětí, jejich zájmům a potřebám. Obsah výchovné práce je 
realizován formou her, řízených a spontánních činností. Při práci s dětmi preferujeme prožitkové a 
situační učení. 

Během roku jsou tyto TVP podle potřeby obměňovány a doplňovány. Délka jednotlivých 
témat je zpravidla 14-ti denní, ale často se přizpůsobuje zájmu dětí. Děti mají také možnost 
navrhnout si některá témata samy. 

V souladu s analýzou loňského šk. roku a s názvem ŠVP jsme si i pro letošní rok stanovili tyto 
cíle: 
 
1. Poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit – tento cíl se nám v letošním roce dařilo 
naplňovat. Pohybové aktivity byly ve všech třídách zařazovány denně buď formou her, PH, nebo HPH 
s využitím pomůcek, tradičního i netradičního náčiní či nářadí. Zařazovali jsme pravidelně také 
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zdravotní, posilovací a protahovací cviky. Podle možností jsme zejména v zimních měsících využívali 
školní tělocvičnu a malou tělocvičnu 3. třídy. Dovolilo-li nám počasí, trávili jsme s dětmi co nejvíce 
času venku, ať již na školkovské zahradě, procházkách po okolí či na sportovním hřišti u ZŠ. 
Děti z Borové, kromě pravidelných pěších výletů do okolí a na akce v Bolaticích, mohly na zahradě MŠ 
využívat nové průlezky, balanční plochy a horolezeckou stěnu. 
Nově jsme také v odpoledních hodinách nabídli rodičům v Bolaticích i Borové kroužek gymnastiky SK 
Gymnastika Špičková. Rodiče tuto možnost využili a hodnotili ji velmi kladně. Také letos se děti 
zúčastnily týdenního lyžařského kurzu na Vaňkově kopci a kurzu plavání. 
 
2. Prostřednictvím činností vtahovat do užší spolupráce zákonné zástupce dětí  – viz spolupráce       
s rodiči 
 
3. Prohloubit spolupráci se ZŠ a ŠD – viz dále 
 
4. Větší zaměření na environmentální výchovu – ve všech třídách bylo během roku zařazováno 
množství aktivit a pokusů, pomocí nichž si děti uvědomovaly důležitost životního prostředí, jeho 
proměnlivost a pestrost. Formou prožitkového učení – sázení semínek, pozorování klíčení rostlin, 
starost o živočichy, pokusy se sněhem a vodou, sbírání přírodnin, hrabání listí a úklid zahrady, třídění 
odpadků apod. jsme se snažili u dětí pěstovat kladný vztah k přírodě. O tom, že tato problematika 
patří v naší MŠ mezi prioritní, svědčí i zapojení se do projektu na tvorbu přírodní zahrady. S její 
realizací se začalo na konci školního roku. 
 
V letošním školním roce bylo zapsáno a nastoupilo do mateřské školy 169 dětí (25 dětí v MŠ Borová), 
do ZŠ odešlo 54 dětí, 11 dětí má odloženou školní docházku. Ve všech třídách jsou děti rozděleny 
podle věku, pouze v MŠ Borová je třída smíšená. Čtyři děti byly letos vedeny jako integrované. Byl pro 
ně vypracován individuálně vzdělávací program, 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 dopoledních programech. 
 
Flétnička   
vedla p. uč. Věra Návratová, zapsáno bylo 31 dětí, z toho 7 dětí z 1. třídy ZŠ.  Na konci šk. roku byl pro 
rodiče uspořádán koncert. 
Hallo  
kroužek angličtiny, který vedly p. uč. Lucie Lukovicsová (Bolatice) a p. uč. Zuzana Klöslová (Borová). 
Logopedická poradna 
ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí vedla p. uč. Jarmila Mlýnková. 
Gymnastika 
kroužek probíhal v Bolaticích i na Borové, vedly jej zkušené trenérky SK Gymnastika Špičková. 
Klubíčko  
bylo určeno dětem, které nenavštěvují MŠ, a jejich rodičům. Probíhalo v MŠ Borová pod vedením      
p. uč. Ivety Komárkové a Zuzany Klöslové. 
 

Akce pro děti v rámci dopoledního programu 
 
Divadelní představení 

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

 se svou školičkou kouzel přijel kouzelník Aleš Krejčí a kouzelníci Kellner, 
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 Loutkové divadlo v Opavě navštívily děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy, viděly pohádku Jak šlo vejce na 
vandr, 

 Divadelní soubor Cylindr přijel s pohádkou Honza a lesní skřítek, do KD jsme pozvali v rámci 
spolupráce i děti z 1. třídy ZŠ, 

 děti se zúčastnily představení Michal je kvítko v KD v Dolním Benešově. 
 
Mikulášská nadílka 

 proběhla ve spolupráci s panem Tomášem Bezděkem, panem Jiřím Kupkou a paní Šárkou 
Bezděkovou. 

Vánoce v MŠ 

 začaly společným koledováním ve školní kuchyni, pak probíhaly jednotlivě ve třídách. 
Den dětí 

 v rámci dopoledního programu proběhlo v jednotlivých třídách 30. května zábavné 
dopoledne, společně pak děti v místním kině zhlédly pohádku Ledové království. 

Výlety dětí  

 děti z 3., 4., 5., 6. a 7. třídy se zúčastnily Veselého sportování U VODNÍKA SLÁMY, 

 Jo-Jo park navštívily postupně všechny třídy, 

 děti z Borové navštívily Slezské muzeum v Opavě a zámek v Kravařích. 
Olympijské hry 

 sportovní dopoledne dětí 5. a 6. třídy v tělocvičně ZŠ. 
Ukázka výcviku dravců 

 společně s dětmi ZŠ proběhla v areálu školy. 
Návštěva solné jeskyně 

 nejstarší děti a děti z Borové jeskyni pravidelně navštěvovaly po dobu jednoho měsíce.  
Návštěva 1. třídy ZŠ a ŠD 

 nejstarší děti a děti z Borové. 
Chrota vypráví 

 seznámení dětí s různými hudebními nástroji. 
Mobilní planetárium 

 přijelo k nám planetárium s pohádkou „Jak měsíc putoval ke sluníčku na návštěvu“. 
Pes přítel člověka 

 se svými čtyřnohými kamarády nás navštívila paní Šárka Blokeschová. Děti se dozvěděly 
zajímavosti ze světa psů, jak se k nim chovat a co péče o psy obnáší. 

Plavecký výcvik v Aquaparku v Kravařích 

 zapojilo se 35 dětí z Bolatic i Borové. 
Lyžařský výcvik na Vaňkově kopci 

 v letošním roce lyžovalo 41 dětí, přidaly se k nám i děti z 1. třídy ZŠ, kurz je velmi zdařilý a 
odborně vedený. 

 

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. 
Putování za skřítky 

 pro děti a jejich rodiče připravily p. učitelky z 2. třídy. 
Předvánoční posezení 

 proběhlo formou tvůrčích dílniček ve všech třídách. 
Den matek 

 vystoupení pro maminky a babičky proběhlo v různých formách ve všech třídách. Velký ohlas 
měla akce „Dobroty naší rodiny“, která se uskutečnila ve 2. a 5. třídě. 
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Přednáška PhDr. Daniela Trubky na téma „Školní zralost“ 

 byla určena rodičům předškoláků. 
Koncert Flétniček 

 pro rodiče dětí, které chodily do kroužku. 
Informativní schůzky spojené s ukázkou práce s dětmi 

 probíhaly v předškolních třídách dle potřeby. 
Slavnostní rozloučení se školáky 

 v rámci předškolních tříd spojené s „pasováním na školáky“. 
Malý předškolák 

 byl určen rodičům, kteří váhali s nástupem svého dítěte do 1. třídy ZŠ. P. uč. z beruškové a 
žabičkové třídy připravily pro děti a jejich rodiče 6 lekcí společné „přípravy“ na školu. 
Zúčastnilo se 17 dětí se svými rodiči. 

Sportovní odpoledne pro celou rodinu 

 proběhlo v rámci rozloučení se školním rokem na školní zahradě a zúčastnilo se jej 130 dětí 
se svými rodiči. Do organizace byli zapojeni také rodiče z jednotlivých tříd. 

 
MŠ Borová si navíc připravila 

 Uspávání broučků s broučky, 

 Masopustní průvod Borovou, 

 Čarodějnický rej, 

 pro rodiče vánoční muzikál O jedličce a jarní muzikál Dvanáct měsíčků. 
 
 

Akce pro veřejnost 
 
Malování na asfalt a koloběžkové závody (v rámci Evropského týdne mobility) – letos se 
neuskutečnilo z důvodu nepříznivého počasí. 
Drakiáda – zúčastnilo se 102 dětí. 
Vítání jara s módní přehlídkou – program připravila p. uč. Eva Paverová. 
Vítání občánků – se svým programem vystoupily děti z 5. třídy. 
Vystoupení pro seniory – program připravily děti z 6. třídy. 
Den matek v obci – vystoupily děti ze 6. třídy. 
Maškarní ples – akce pro všechny malé děti z obce. 
Cesta plná pohádek – zúčastnilo se více jak 280 dětí nejen z Bolatic. 
 
MŠ Borová  

 Drakiáda 

 Maškarní rej 

 Vystoupení na Kácení máje 
 
 

Spolupráce se zákonnými zástupci 
 
Jedním z cílů naší MŠ je vtahovat zákonné zástupce dětí do činností MŠ. Tento cíl se nám daří plnit 
velmi dobře, protože jsme s rodiči v kontaktu ať už při příchodu dětí do MŠ, nebo při vyzvedávání. 
Tento každodenní kontakt umožňuje informovat rodiče o pokrocích dítěte, případně ihned vyřešit 
drobné problémy. 
Zejména velmi časté byly rozhovory s rodiči tam, kde to vyžadovala situace – děti se zdravotním 
omezením (bezlepkové diety) či děti integrované. 
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Na začátku školního roku byl pro rodiče připraven Informační list, ve kterém byly uvedeny veškeré 
důležité věci týkající se provozu MŠ. Další informace nachází rodiče na nástěnkách v šatnách dětí a na 
webových stránkách MŠ. 
Rodiče jsme se snažili vtahovat do chodu školky formou zapojení do přípravy oblečení   a pomůcek na 
různé netradiční dny a aktivity (skřítci podzimníčci, jablíčkový den, strašidlácký den, výroba 
sněhuláčků, sestavování rodokmenů apod.). Velmi ochotně se také zapojili do akcí, které jsme 
pořádali – Cesta za pohádkou, Sportovní odpoledne, ale také pomáhali s přípravou vystoupení dětí na 
akce konané pro obec – Vítání jara, Vítání občánků, vystoupení pro seniory. Intenzivnější je pak 
komunikace na předškolních třídách, kde se řeší nástup dětí do ZŠ a případné odklady školní 
docházky. 
Lze říct, že i letos byla spolupráce velmi uspokojivá, pokud se nějaké drobné problémy vyskytly, 
snažili jsme se vzájemně o jejich odstranění. 
 
Spolupráce se ZŠ 

Spolupráce je velmi úzká, p. uč. z předškolních tříd jsou přítomny zápisu dětí do 1. třídy ZŠ, 
přínosná je i návštěva předškoláků v 1. třídách a ŠD. Hojně byla letos využívána tělocvična, sportovní 
hřiště a dle potřeby jsme si půjčovali i různé didaktické pomůcky. Společně také zveme na naše 
divadelní představení i děti z nižšího stupně. 

 
Spolupráce se zřizovatelem 

Kromě běžného zajišťování provozu MŠ se obec Bolatice podílela také na organizování a 
sponzorování některých akcí pro děti, které MŠ pořádá (Maškarní ples, Malování na asfalt, Sportovní 
odpoledne, Cesta plná pohádek aj.). 

Zřizovatel finančně podporuje činnost kroužků, které vedou učitelky po své pracovní době. 
 
Spolupráce s Dětskou organizací Kondor 

Probíhá zejména při organizování akcí pro děti (Maškarní ples, sportovní hry, Cesta za 
pohádkou). 

 
Spolupráce se SDH v Bolaticích 

Tuto spolupráci využíváme zejména při akcích pro děti, na kterých je potřeba požární hlídka. 
Některé třídy si také domluvily prohlídku Hasičské zbrojnice. 

 
 

Závěrečné vyjádření 
Letošní školní rok proběhl bez problémů, celkem se nám podařilo splnit všechny cíle, které 

jsme si stanovili. Rodiče na Borové velmi uvítali vybavení zahrady novými průlezkami. Jsme rádi, že se 
na konci školního roku začalo s realizací přírodní zahrady a s rekonstrukcí sociálek na druhé budově. 
Dokončením těchto akcí dojde ke zlepšení prostředí MŠ. 

 
 
 

                                     Zpracovala Věra Návratová, zástupce ředitelky školy pro úsek MŠ. 
 
 

   Schváleno na pedagogické radě 26. 8. 2014 


