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Výroční zpráva o činnosti školy 
 

Školní rok 2012/2013 
 

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 

 
IČO:  47813008 

IZO:  102432198 

RED-IZO:  600 143015 

 

Adresa:    Školní 9,  747 23 Bolatice 

Telefon:   553 655 252 

e-mail:   zs.bolatice@seznam.cz 

   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                       

 

Statutární zástupce ředitelky:  Mgr. David Neuvald 

     Nádražní 42 

     Bolatice 

 

Zástupce ředitelky  pro úsek MŠ: Věra Návratová 

     Zahradní 20 

     Bolatice 

 

Vedoucí školní jídelny:  Zdeňka Ballarinová 

     Na Lánech 24 

     Bolatice 

 

 

mailto:zs.bolatice@seznam.cz
mailto:sekretariat@zsbolatice.cz
mailto:bolatice@bolatice.cz


 2 

Školská rada  

Poslední volby proběhly koncem roku 2011. 

Za rodiče (zákonné zástupce žáků) byly zvoleny tajným hlasováním dne 24. 11. 2011 /během 

třídních schůzek/: Jana Šimečková a Monika Flajšerová. 

Za pedagogický sbor byly na pedagogické radě dne 21. 11. 2011 zvoleny: 

Mgr. Pavla Franková a Mgr. Jana Halfarová.  
Za zřizovatele /Obec Bolatice/ byli jmenováni na 12. zasedání zastupitelstva obce: 

Ing. Kamil Mašík a Kristian Uvara. 

V novém složení se Školská rada sešla poprvé v únoru 2012 a jejím předsedou byl zvolen  

Ing. Kamil Mašík. 

Další dvě schůzky se uskutečnily v průběhu školního roku.  

 

Charakteristika školy 
 

Základní škola –  úplná základní škola, na konci školního roku celkem 372 žáků 

v 17 třídách. 
 

1. – 5. ročník: 10 tříd  219 žáků 

6. – 9. ročník: 7 tříd  153 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: 24           z toho nekvalifikovaných: 2 /přepočteno na úvazky1,64/ 

 

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

Mgr. David Neuvald – zástupce ředitelky školy  

Mgr. Alena Návratová – výchovná poradkyně 

Mgr. Lenka Jordánová – metodik prevence sociálně patologických jevů 

Mgr. Pavel Pavera – správce učebny výpočetní techniky  

Mgr. Kamila Dominiková – poradce pro úsek environmentální výchovy 
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Třídní učitelé: 

1. A      Mgr. Marta Brandysová   6. A   Mgr. Pavla Franková 

1. B      Mgr. Markéta Wránová   6. B   Mgr. Stanislav Halfar 

1. C      Mgr. Věra Šafarčíková   7. A   Mgr. Ivana Kramářová 

2. A      Mgr. Jana Halfarová    7. B   Mgr. Věra Gȕ ntherová 

2. B      Bc. Šárka Gargošová    8. tř.  Mgr. Lenka Jordánová 

3. A  Mgr. Věra Šafarčíková   9. A   Mgr. Kamila Dominiková 

3. B  Mgr. Michaela Bumbová, et Bc.  9. B   Mgr. Pavel Pavera 

4. A      Mgr. Jarmila Náhlíková    

4. B      Mgr. Alžběta Stromská   

5. A      Mgr. Silvie Běláková   

5. B      Mgr. Eva Paverová     

   

Další učitelé: Mgr. Jana Pašková, Ing. Eva Dřevjaná,  Luiza Králová, Marcela Halfarová 

/vychovatelka ve školní družině, učila hlavně hudební a výtvarnou výchovu/. 

 

 

Ostatní zaměstnanci školy 

Vedením účetnictví pro celou příspěvkovou organizaci je pověřena ekonomka školy. 

Hospodářka školy /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 pět 

uklízeček. Veškerou údržbu budov a prostoru areálu školy má na starosti  školník - údržbář  a 

jeden další pracovník – provozář. 

 

 

III. Přijímací řízení 

 
Zápis do prvního ročníku 
  

 Zápis dětí do prvního ročníku základní školy se uskutečnil v úterý 5. února 2013. Také 

letos přivítali své nástupce žáci 9. ročníku. Připravili pro ně několik stanovišť, na kterých děti 

plnily jednoduché úkoly, tentokrát na téma: „... ten dělá to a ten zas tohle ...“. U zedníků děti 

převážely cihly na stavbu a v dílně společně  se stolaři zabíjely hřebíky. U prodavačů musely 

nakoupit za určitý počet mincí pomůcky do školy,  u lékařů uzdravovaly zraněného plyšáčka. 

Nejvíce se jim asi líbilo u malířů, kde vybarvovaly obrázek na počítači.  

Celkový  počet dětí, které přišly k zápisu, byl  67.  Rodiče však mohou požádat do konce 

května o odklad, a tak do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014 nastoupí asi 52 žáků. 
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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. Jelikož byl 

realizován druhým rokem projekt Zajímavé učení /bude podrobněji uvedeno dále/, byla 

rozšířena nabídka nepovinných a volitelných předmětů. 

Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů, které 

byly pro ně vypracovány. 

 

 Volitelné předměty v jednotlivých ročnících: 

 

7. ročník Sportovní hry  8. ročník Sportovní hry 

Německý jazyk                     Německý jazyk 

 

9. ročník Technická výchova                 

  Základy ručních prací 

  Německý jazyk 

  Sportovní hry   
 

Nepovinné předměty:        Náboženství 

    Biologické praktikum 

    Zajímavá matematika 

    Začínáme s němčinou 

    Angličtina 

 

 

 

 

 

Dotace hodin pro jednotlivé předměty 
 

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a literatura 9 9 9,5 7 7 5 4 4 4 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Informatika - 1 - 1 1 1 1 1 1 

Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3 

Přírodověda - - - 1,5 2 - - - - 

Vlastivěda - - - 1,5 2 - - - - 

Prvouka 2 2 2 - - - - - - 

Chemie - - - - - - - 2 2 

Fyzika - - - - - - 2 2 3 

Přírodopis - - - - - 2 2 - 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 1 2 2 2 2 2 1 

Tělesná výchova 2 2 2,5 2 2 3 3 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Volitelné předměty - - - - - - 2 2 3 

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

Třída počet žáků Prům. pros.1. pol. počet žáků Prům. pros.2.pol.  

1.A 19 1,000 19 1,068  

1.B 18 1,024 18 1,008  

1.C 18 1,071 18 1,072  

2.A 19 1,059 20 1,081  

2.B 21 1,155 21 1,202  

3.A 23 1,172 23 1,194  

3.B 24 1,182 24 1,208  

4.A 20 1,240 20 1,230  

4.B 19 1,116 19 1,206  

5.A 21 1,300 21 1,314  

5.B 16 1,269 16 1,338  

6.A  24 1,264 24 1,267  

6.B 25 1,343 25 1,363  

7.A 22 1,532 22 1,503  

7.B 19 1,541 19 1,579  

8. 26 1,500 26 1,572  

9.A 19 1,651 19 1,660  

9.B 18 1,840 18 1,955  

celkem 
 

 

371 
 

1,354 
 

372 
 

1,386 
 

 
 
 

Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem 

 

Ročník Počet žáků   Vyznamenání   Prospělo  Neprosp.  

  2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

1. 40 55 40 54  1   

2. 48 41 41 37 7 4   

3. 41 47 33 39 8 8   

4. 37 39 30 33 7 6   

5. 50 37 40 25 10 12   

1. stupeň 216 219 184 188 32 31   

6. 40 49 24 33 16 16   

7. 28 41 18 23 9 18 1  

8. 38 26 12 14 26 12   

9. 41 37 16 11 25 26   

2. stupeň 147 153 70 81 76 72 1  

Celkem 363 372 254 269 108 103 1  

 

 
 

Hodnocení chování v porovnání s minulým školním rokem 
 

Stupeň chování 2011/2012  2012/2013   

 Počet Procento Počet Procento  

2 4 1,10 2 0,53  
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V.  Realizované projekty 
 

ZAJÍMAVÉ UČENÍ 

Tento projekt je realizován v období šk. roků 2011/2012 a 2012/2013 a je vyhlášen 

MŠMT pod názvem Peníze do škol /používaný název také  ŠABLONY/. 

Projekt jsme zaměřili na inovaci a zkvalitnění výuky hlavně v těchto oblastech: 

- Čtenářská a informační gramotnost 

- Cizí jazyky 

- Matematika a přírodní vědy 

Žákům byly nabídnuty nepovinné předměty ve výše zmíněných oblastech, při výuce 

jazyků bylo využito možnosti dělení třídy na skupiny. 

Pedagogičtí pracovníci se zaměřili na tvorbu Didaktických učebních materiálů nebo 

Metodických listů. Seznam nově vytvořených materiálů, které jsou k dispozici všem 

pedagogickým pracovníkům, je zveřejněn na webových stránkách školy. 

Na škole také pracuje po dobu projektu  speciální pedagog – Mgr. Josefa Hajduková, která 

se věnuje hlavně žákům s individuálním vzdělávacím plánem, ale také pomáhá třídním 

učitelkám na nižším stupni s diagnostikou žáků. 

 

KDO KOMPOSTUJE,  NEZLOBÍ   /grand Obce Bolatice/ 

Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí - environmentální výchovu a  úspěšně                                                                                            

pokračuje druhým 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, hliník/. 

 

MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALU /grant Obce Bolatice/ 
1. listopadu se v hale základní školy uskutečnil 2. 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. 

Tohoto turnaje se zúčastnilo osm mužstev, která reprezentovala své základní školy - 

Hlučín Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice a 

domácí Bolatice. Vítězem se stalo družstvo ze Štěpánkovic. 

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. 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. V rámci projektu byl vytvořen a instalován banner s pravidly chování, která by 

měla být vlastní každému sportovci. V letošním ročníku se udělovaly modré karty fair play za 

příkladné projevy všech účastníků. Také byly připraveny červené unfair karty, které nebyly 

naštěstí třeba. Pohár za příkladné sportovní jednání byl v letošním roce udělen všem 

zúčastněným týmům. 

V neposlední řadě se udělovaly ceny pro nejlepšího brankáře (brankářku), kterou se 

stala Michaela Konečná z hlučínského týmu, a také nejlepšího hráče, kterým byl zvolen Filip 

Kocur z Bohuslavic. Pro hráče byly připraveny také dovednostní soutěže ve vedení míčku na 

čas – tuto soutěž ovládl nejlepším časem Filip Kocur z Bohuslavic. Žáci soutěžili i v přesnosti 

střely, kde byl nejlepší domácí hráč Šimon Ševčík. 
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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 

Den bez aut  - Malování na asfalt /děti MŠ a mladší žáci/ 

- Na kole jen s přilbou /dopravní hřiště u školy/ 

- Koloběžkové a in-line závody /pro všechny zájemce/ 

Sběr starého papíru /první kolo soutěže mezi třídami proběhlo v říjnu, druhé kolo proběhlo 

v dubnu/. Dohromady bylo odevzdáno 33 700 kg starého papíru, což bylo nejvíc ze všech škol 

okresu Opava, a tak jsme vyhráli sběrovou soutěž vyhlášenou sběrnou surovin RITSCHNY 

Opava. 

Vítězné třídy 4. A a 6. 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. 

 

 

UČÍME SE POMÁHAT III 

Už třetím rokem se děti připravovaly na misijní neděli 21. 10. 2012. V náboženství 

jsme zdobili svíce voskem, v pracovních činnostech pekli cukroví, v družinách  vyráběli 

přáníčka, svícínky a ozdoby, čtvrťáci v náboženství vyrobili plakát, který nás informoval 

o misiích obecně. Vyráběli to pro ty, kteří se rozhodli přispět na misie pro naši rodačku sestru 

Barboru (Míšu Juráškovou), která je v Paraguayi. Děti pomáhaly své výrobky prodat po všech 

nedělních mších svatých v našem kostele, vybralo se 21 530,- Kč.  

ADVENT 2012 

Téma bylo: „Kde jsou dva nebo tři  shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 

(Mt 18,20) 

V adventu na ranních mších, kterých bylo dvanáct, vždy od úterý do pátku, jsme 

probrali apoštoly, o adventních nedělích jsme se dozvěděli něco o čtyřech evangelistech. Po 

mši svaté měly děti společnou snídani ve školní jídelně. Účastnilo se průměrně 50 dětí, 

nejvíce jich bylo 90. 
 
 

DEN ZDRAVÍ 

Ve středu 24. října proběhl na nižším stupni projekt, který se jmenoval Den zdraví. 

Děti si během tohoto dne povídaly nejen o zdraví, lidském těle a jeho smyslech, návykových 

látkách, ale také o třídění odpadu nebo o dopravě. Na žáky čekaly různé činnosti, během 

kterých se s těmito tématy blíže seznámili.  Děti z 5. tříd pro své mladší kamarády v kuchyňce 

připravovaly ovocný salát a jednohubky s mrkvovou pomazánkou. 
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DEN  BEZ  TABÁKU 

Žákům osmého ročníku byl zadán úkol, aby seznámili děti na prvním stupni naší školy 

s problematikou kouření. Projekt „ Den bez tabáku“  se uskutečnil ve čtvrtek 30. 5. Žáci si ve 

skupinách pro děti 2., 3., 4. a 5. tříd vytvořili prezentace, testy, dotazníky, skupinové soutěže 

a hry a celou vyučovací hodinu si sami pečlivě naplánovali. I přesto, že s vedením výuky 

neměli zkušenosti a zpočátku si trochu nevěřili, výsledek jejich práce byl však výborný. 

Program žáky nižšího stupně zaujal a určitě i motivoval k přemýšlení o uvedených otázkách.. 

V tomto projektu si „osmáci“ vyzkoušeli pracovat s informacemi a vytvořit si své vlastní 

projekty, ale hlavně získali  zkušenost v tom, co obnáší povolání učitele. 

 Do kampaně proti kouření v rámci programu Zdravá obec Bolatice se aktivně zapojili 

také ostatní žáci naší školy, kteří zhotovili propagační materiály proti kouření, které byly 

umístěny v restauracích a pohostinstvích v Bolaticích. 

                                                                                          

VI. Další aktivity pro žáky 
 

KULTURNÍ  PROGRAMY 

 

Divadlo Opava: Pohádka „O vlku a kůzlátkách“ /pro 1. a 2. třídy/ 

KD Bolatice: Představení  „Kvak a Žbluňk, dva kamarádi“ /pro žáky nižšího stupně/ 

Kino Bolatice: Scénické čtení s L. Hejlíkem 

Divadlo J. Myrona Ostrava:  Muzikál „Josef a jeho kouzelný plášť“ /pro žáky vyššího stupně/ 

Školní tělocvična: Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou v rámci Týdne knihoven 

Kino Bolatice: Filmové představení na závěr šk. roku - Croodsovi 

Učebna školy: Beseda se spisovatelem Lukášem Jarkulišem /pro žáky 4. – 7. ročníku/ 

 

 

 

VÝCHOVNÉ PROGRAMY 

Čas proměn – určen dívkám 6. a 7. tříd /beseda o dospívání dívek/ 

První pomoc – určen žákům 8. a 9. ročníku 

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. 

Zdravé zuby – určen všem žákům /Zdeněk Řehoř – student lékařské fakulty a bývalý 

žák školy seznamoval žáky velice vhodnými metodami s prevencí péče o chrup/ 

 

LYŽAŘSKÝ  VÝCVIK 

Lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd se uskutečnil v termínu od 17. 2. do 22. 2. 

v lyžařském středisku Ski MSA Staré Hamry. Výcviku se zúčastnilo 38 žáků, část z nich 

využila možnosti získat dovednosti na snowboardu. Všichni žáci zvládli teoretické i praktické 

základy. Výuka lyžování i snowboardingu byla zajištěna kvalifikovanými instruktory. 

 

VEŘEJNÉ  FÓRUM 

Žáci 9. ročníku jsou pravidelnými účastníky „Veřejného fóra“ pořádaného Obecním  

úřadem Bolatice. Na tomto setkání mohou diskutovat společně s ostatními obyvateli Bolatic a 

Borové o dění v obci a vyjadřovat se k aktivitám a problémům, které by chtěli zlepšit. 
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SETKÁNÍ  GENERACÍ 

Před Vánocemi měli žáci 9. ročníku možnost strávit  zajímavé chvíle při besedě na 

téma „Setkání generací“. Tato beseda se týkala životních zkušeností a postřehů tří generací 

občanů Bolatic - porovnání tradičních zvyklostí  s názory těch „mladších“. Besedu moderoval 

pan starosta Mgr. Herbert Pavera.  Ve spolupráci s panem starostou organizovala besedu paní 

učitelka Mgr. Lenka Jordánová. 

 

PŘEDVÁNOČNÍ  BESÍDKY 
Předvánoční besídky se konají již tradičně před vánočními prázdninami. Na programu 

jsou scénky, písně a vánoční koledy, které si připravili žáci pod vedením svých učitelů.  

Žáci nižšího stupně se sešli na velké chodbě, aby spolu zhlédli vystoupení svých kamarádů. 

Prvním vystoupením byl Vánoční příběh, který si secvičily děti z Dramatického kroužku pod 

vedením paní učitelky Mgr. Jany Paškové a druhým vystoupením byl pohádkový muzikál 

„Perníková chaloupka“, který předvedly děti z Hudebně - dramatického kroužku Bohoušek 

pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Bumbové. Poté si zazpívali všichni společně 

koledy. 

Žáci vyššího stupně (6.- 9. třída) si pro své spolužáky a učitele připravili pod vedením paní 

učitelky Mgr. Věry Güntherové kulturní program. Převážně se zpívaly koledy, které postupně 

zazněly od všech tříd a pedagogického sboru. Deváté třídy si navíc připravily taneční 

vystoupení a písně svých oblíbených interpretů. 

Vánoční besídky pro rodiče připravili také 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. 

DEN  ZEMĚ 

Tato celoškolní akce probíhá každoročně ve spolupráci s Obcí Bolatice. Žáci, ale i 

jejich rodiče se zapojují do úklidu školního a 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. Forma soutěže, kdy vítězné třídy získají den ředitelského 

volna, je pro žáky značnou motivací. Celkem bylo nasbíráno  o 7 900 kg starého papíru více 

než v loňském roce.  Hodně pomohli také rodiče, ceníme si jejich velmi aktivního 

přístupu. 

 

 

OSLAVY  DNE  DĚTÍ 

V pátek 31. května proběhly oslavy Dne dětí. 

Na nižším stupni se akce konala vzhledem k špatnému počasí 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. O celkovém umístění družstev /hlavně na druhém a třetím místě/ 

však musela rozhodnout doplňující soutěž ve stavění věže z hracích kostek. Dětem 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 /družstvo chlapců, družstvo 

dívek a družstvo seniorů/ měla za úkol prokázat své schopnosti a vědomosti v šesti různých 

soutěžních úkolech. 

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 
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velmi zaujal hlavní moderátor soutěží – pan starosta Mgr. Herbert Pavera, který řadu soutěží 

také připravil. Stejně jako loni tak i v letošním roce zvítězilo družstvo seniorů a sklidilo velký 

potlesk všech přítomných diváků. 

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. 
 
EXKURZE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU 

Během školního roku navštívili žáci pátého ročníku  Arboretum v Novém Dvoře  

u Opavy  a Hornické  muzeum v Ostravě. Obě exkurze byly pro žáky zajímavé a obohatily 

jejich vědomosti o řadu nových poznatků. 

 
 

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    Dopravní soutěž 

 Olympiáda z jazyka anglického Recitační soutěž 

 

 

 

V tomto školním roce jsme se opět dočkali výborných výsledků žáků, kteří naši školu 

reprezentovali. 

Velký úspěch zaznamenal žák třídy 6.B Marek Zajíček v Biologické olympiádě. Po postupu 

z okresního kola se v konkurenci nejlepších 23 žáků z Moravskoslezského kraje umístil na 

konečném 6. místě.  

V okresním kole Zeměpisné olympiády dokázal ve velké konkurenci zvítězit žák 6. A třídy 

Michael Ceplý  a tím si zajistit postup do krajského kola.  Konečné 7. místo 

v Moravskoslezském kraji je velkým úspěchem. 

 Úspěšným řešitelem Dějepisné olympiády byl Jan Mašík (9.A třída), který obsadil 

v okresním kole 8. místo. 

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 6.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 zúčastněných škol.  
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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. 

Netradiční zimní olympiáda 
Ve čtvrtek 31. ledna si děti zpříjemnily čekání na vysvědčení Netradiční zimní olympiádou.  

Z každé třídy soutěžilo družstvo šesti žáků a čekalo je mnoho disciplín, např. lyžování, 

bobování, sjezd lavičky, koulování nebo rychlost v oblékání zimního oblečení.  

 SPORTOVNÍ  SOUTĚŽE 

Většina žáků naší školy se každoročně zapojuje do mnoha sportovních soutěží. Během 

školního roku probíhají turnaje na úrovni tříd (utkání a miniturnaje v rámci tříd), škol, okresů, 

krajů a republiky. Tyto sportovní aktivity jsou pořádány většinou samotnou školou nebo 

Asociací  školních sportovních klubů České republiky (AŠSK).   

 

Níže uvádíme soutěže, kde se našim družstvům, nebo jednotlivcům podařilo postoupit 

minimálně do okresního kola. 

 

 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ /starší žáci/  - 1. místo v kraji, 9. místo v ČR 

 ŠACHY /mladší žáci/ -  1. místo v okrese, 5. místo v kraji 

 ČEZ STREET HOCKEY -  postup na finálový turnaj, nejlepší týmy Moravy 

 FLORBAL /3. – 5. třída/ - 6. místo v okrese 

 VYBÍJENÁ /4. – 5. třída/ -  3. místo v okrese 

 FOTBAL – Mc´Donalds Cup /4. - 5. třída/ -  5. místo v okrese 

 ŠACHY /starší žáci/ -  6. místo v okrese 

 MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALU /projekt spolufinancován obcí 

Bolatice, pořádán ZŠ za účasti osmi družstev z Hlučínska/ -  7. místo 

Naši žáci se zapojili i do dalších sportovních klání, kde se nám nepodařilo postoupit 

z okrskových nebo oblastních kol, jako například: 

atletický čtyřboj, basketbal, fotbal – Mc´Donalds cup 3. a 4. tříd, florbal 8. a 9. tříd a florbal 6. 

a 7. tříd, volejbal aj. 
 

Dopravní soutěž 2013 
Školu v letošním roce  reprezentovali v Dopravní soutěži mladých cyklistů tito žáci: 

Sabina Gargošová (9.A), Lucie Valentová, Radomír Nový (oba 9.B), Jonáš Michalík (8.).  

Vítězstvím v okresním  kole DSMC konaném 14. 5.  v Malých Hošticích si družstvo zajistilo  

postup do krajského kola. To se konalo 23. - 24. 5. ve Frenštátě pod Radhoštěm, zde na ně 

čekalo dalších 5 družstev (vítězové ostatních okresů patřících pod Moravskoslezský kraj). 

Výbornými výsledky ve všech částech soutěže si družstvo opět zajistilo vítězství a postup do 

celostátního kola, které se konalo v Plzni, tam se družstvo umístilo na 9. místě. 
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Šachová soutěž 
Výborného výsledku dosáhlo družstvo mladších žáků, kteřé zvítězilo v okresním kole 

a v krajském kole obsadilo 5. místo. 

Složení družstva: Petr Latka (5.A), Přemek Řehánek (3. A), Tomáš Kučera (4. A), 

Štěpán Elbl (2. A). 

 

 

VIII. Zpráva výchovného poradce za šk. rok 2012/13 
 

 

 Během školního roku byla práce výchovného poradce zaměřena na zajištění péče        

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

výukových problémů a na oblast profesní orientace vycházejících žáků. Na splnění těchto 

úkolů se kromě výchovného poradce podílelo vedení školy, třídní učitelé, metodik prevence 

sociálně patologických jevů, pedagogičtí asistenti a zákonní zástupci žáků.  

 

  Volba povolání vycházejících žáků byla zajištěna především konzultacemi se žáky a 

jejich zákonnými zástupci. Důležité informace o oborech na středních školách získali žáci  

9. ročníku během návštěvy Informy v Opavě, kde probíhala prezentace středních škol. Žáci si 

během exkurze Střední školy technické v Opavě mohli prohlédnout odborné učebny a dílny 

této školy. Žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních 

školách.  

Chlapci 8. ročníku navštívili akci „Trh pracovních příležitostí“ na Středním odborném 

učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce zde byly připraveny ukázky řemeslných profesí a 

někteří si mohli některé odborné práce sami vyzkoušet.  

V tomto školním roce splnilo 38 žáků povinnou školní docházku.  

 

 Umístění vycházejících žáků je následující:  

   Gymnázia - 4 

    Střední odborné školy - 18 

                                               Umělecké střední školy - 2 

    4-leté obory s maturitou - 6 

    3-leté učební obory – 8 

 

Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali dyslektičtí asistenti. Integrovaní 

žáci měli týdně v rozvrhu vyhrazenu jednu vyučovací hodinu, ve které se dyslektičtí asistenti 

zaměřovali na nápravu specifických poruch učení. V letošním šk. roce pracovali na škole dva 

pedagogičtí asistenti, kteří se během vyučování věnovali dvěma žákům. Celkem bylo 

evidováno 27 integrovaných žáků. Jedna žákyně začala od 2. pololetí navštěvovat ZŠ 

v Opavě, kde byla zařazena do třídy pro žáky s SPU. Ve spolupráci s třídními učiteli a 

zákonnými zástupci bylo v rámci zajištění péče o žáky s výchovnými a vyučovacími 

problémy v tomto šk. roce vyšetřeno PPP v Opavě celkem 31 žáků.  

 

Během školního roku jsme často řešili výchovné problémy, jejichž počet bohužel stále 

narůstá. Vážným problémem jsou vztahy mezi žáky ve třídách, úmyslné ničení školního 

majetku, vulgární vyjadřování. Lepších výsledků je možno docílit důsledností ve výchově 

žáků nejen ve škole, ale hlavně výchovou v rodině.  

 

                                                                Mgr. Alena Návratová  

                                                                       výchovný poradce 
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       Přehled zapojení žáků do zájmových kroužků 

 
Název kroužku   Vedoucí kroužku 

Dopravní    Mgr. Pavel Pavera 

Šachy     Mgr. Pavel Pavera 

Ruština    Luiza Králová 

Žurnalistický    Mgr. Ivana Kramářová 

Anglická konverzace   Ing. Eva Dřevjaná 

Hudební    Mgr. Věra Güntherová 

Vaření     Bc. Šárka Gargošová 

Keramika    Jana Baarová 

Sportovní    Bc. Šárka Gargošová 

Sportovní    Luiza Králová 

Sportovní     Mgr. Jana Halfarová 

Florbal     Adam Wollný 

Florbal     Mgr. David Neuvald 

Bohoušek – sbor   Mgr. et Bc. Michaela Bumbová 

Turistický klub   Mgr. Markéta Wránová 

Dramatický    Mgr. Jana Pašková 

Divadlo hravě    Mgr. Jana Pašková 

Košíková    Karel Ostárek 

Badminton    Pavel Koch 

Zdravotní Tv    Luiza Králová    

 

 
Žáci mají možnost navštěvovat i kroužky, které nespadají přímo pod záštitu školy, ale  

jsou určeny pro její žáky. 

 
Horolezecký (úterý 18:00) - CVČ Kravaře 

Zumba (čtvrtek 13:00 a 14:00)  Eva Gajdová 
 
 

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. 

 

Hudebně-dramatický kroužek Bohoušek 
    Celý školní rok měli žáci 3. – 5. ročníku ZŠ možnost navštěvovat hudebně-dramatický 

kroužek Bohoušek. Proč tento název? 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 vystoupeními pak obohatili program 

na mnohých kulturních akcích v obci /např. Koledy ve skanzenu, Adventní koncert, Vítání 

občánků, Den matek a další/.    
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IX. Prevence rizikového chování 
 

 Také v tomto školním roce byl realizován Minimální preventivní program, který 

vycházel ze Školní preventivní strategie a obsahoval aktivity vedoucí k dosažení v ní 

stanovených dlouhodobých cílů prevence na naší škole, kterými jsou: 

o Vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví 

o Vytvářet příznivé sociální klima, předcházet agresivitě, všem formám 

šikany a nevhodného chování mezi žáky 

o Více zapojit pedagogy a zákonné zástupce do prevence rizikových projevů 

chování 

o 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. 

  Školní metodik prevence letos zahájil specializační studium Prevence sociálně 

patologických jevů na Ostravské univerzitě. 

 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. 

 Témata prevence jsou začleněna do výuky v rámci jednotlivých předmětů. 

             V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se uskutečnily akce se zaměřením 

na ochranu zdraví dětí a jejich bezpečí: Zdravé zuby, Čas proměn, beseda s gynekoložkou, 

kurz první pomoci, canisterapie, Týden mobility – Na kole jen s přilbou, Bezpečná cesta      

do školy, Hasík. V rámci aktivit zaměřených na prevenci vysoce hodnotíme dopad 

projektových dnů, kterými byly Den zdraví a Den bez tabáku. 

 Žáci byli zapojeni do řady charitativních akcí, např. Adopce na dálku, Učíme se 

pomáhat, Květinový den, Sběr plastových víček.  

 V oblasti nespecifické prevence byla žákům nabízena široká škála zájmových a 

volnočasových aktivit (viz. přehled zájmových útvarů).  

 Škola se zapojila do projektu agentury Scio – Pohoda, který byl zaměřen na zjišťování 

klimatu školy. Formou sociometrických dotazníků byla také prováděna diagnostika třídních 

kolektivů, která pomáhá zmapovat vztahy a atmosféru v jednotlivých třídách. 

 Pro zkvalitnění vztahů mezi žáky byl v sedmých třídách Poradnou pro primární 

prevenci realizován zážitkový program, který se setkal u žáků i pedagogů s příznivou 

odezvou. Rodičům žáků bylo také nabídnuto setkání s odborníkem v oblasti prevence, které se 

ale pro minimální zájem ze strany rodičů neuskutečnilo. 

 

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. 

 Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili především akcí  pořádaných  střediskem pro 

vzdělávání učitelů – KVIC. 
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 Další vzdělávací akce směřovaly k získávání poznatků v rámci projektu Zajímavé 

učení.  Podle vybraných oborů – šablon se učitelé zúčastnili vzdělávacích akcí v daných  

odborných předmětech. 

 

 

XI.  Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

 
 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

Comenius – Projekt 

Dvouletý projekt  skončil v minulém roce, a proto jsme začali připravovat ve spolupráci se 

školou v Rendsburgu projekt nový. Koncem školního roku jsme se dověděli, že projekt byl 

schválen, takže s jeho realizací začneme v příštím školním roce. 

 

Žákovská výměna  10. 9.  – 18. 9. 2012 
Tentokrát bylo 10 žáků naší školy společně s polskými žáky hosty německé školy 

v Rendsburgu. Pestrý program, který pro ně připravili pedagogové z německé školy, ale také 

rodiče žáků, u kterých naši žáci bydleli, jim umožnil poznat spoustu zajímavých lokalit 

v okolí města.  Žáky doprovázely a na realizaci programu se podílely paní učitelky Mgr. Pavla 

Franková a Mgr. Jana Pašková. 

 

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. 

Žáci, kteří mají zájem o kopanou, tvoří žákovská družstva FK Bolatice. 

 

 

Spolupráce s rodiči 
 

Kromě tradičních „Pohovorů s rodiči“ mají rodiče možnost prohlédnout si prostory 

školy v rámci „Dnů otevřených dveří“.  

Pravidelně také připravují žáci pod vedeních svých učitelek pro rodiče Besídky, a to hlavně 

před Vánocemi nebo na jaře. 

 

 

Ostatní aktivity 
 

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 z různých končin světa a sklidili velký potlesk diváků. 
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Vánoční trhy 
Tuto předvánoční akci pořádá Obec Bolatice jako prodejní výstavu výrobků občanů 

Bolatic v kulturním domě. Žáci školy se také pochlubili svými výrobky a měli velký úspěch.  

Finanční výtěžek z této akce byl  věnován indickému chlapci Robinovi, kterého jsme 

„adoptovali“ v roce 2006 prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha.  

 

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. Dva žáci školy, Sabina Gargošová a Radomír Nový, získali za 

výbornou reprezentaci školy i obce Pochvalu starosty obce.  

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. 

 

 

   XII.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
V tomto školním roce se inspekce nekonala /proběhla v minulém školním roce/. 

 

XIII.  Základní údaje o hospodaření školy – viz příloha č. 1 

 

XIV.  Závěrem  
 

Po celkové rekonstrukci školy se mohou žáci učit ve třídách, které nejen že vyhovují 

všem hygienickým požadavkům, ale jsou velice pěkné i po estetické stránce. Nové vybavení 

/lavice, židle, stoly, skříně/ 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 závěru školního roku byly vypracovány změny ŠVP, do kterých byly zapracovány 

pokyny vydané ministerstvem školství, ale také aktuální změny, které byly vyvozeny na 

základě výsledků a hodnocení práce z minulých let. Podle těchto úprav budeme pracovat od 

září příštího školního roku. 

 
        Mgr. Dagmar Tielová 

            ředitelka školy 

Schváleno Školskou radou dne 10. 10. 2013 

       

        Ing. Kamil Mašík 
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ŠKOLNÍ  DRUŽINA 

 
Součástí školského výchovně-vzdělávacího systému je školní družina, která zabezpečuje žákům 
náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů či do 
jiných zájmových aktivit.  
V Bolaticích má školní družina dlouholetou tradici a plní významnou úlohu na 1. stupni ZŠ.  
V tomto zařízení se děti mladšího školního věku seznamují s bohatou škálou zájmových aktivit. 
Program školní družiny umožňuje vychovatelkám, aby s dětmi plánovaly a realizovaly takové činnosti, 
které děti nejen zaujmou, ale mohou jim i pomoci naplňovat jejich potřebu úspěchu, kladného 
hodnocení, citové odezvy, poznání atd. 
Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno ve ŠD v Bolaticích 100 dětí, které byly rozděleny do 4 
oddělení.  
1. oddělení - nemladší věková skupina, děti z 1. tříd - vychovatelka Petra Ballarinová  
2. oddělení - děti z 2. tříd - vychovatelka Veronika Rinková 
3. oddělení - děti z 3. tříd - vychovatelka Marcela Halfarová 
4. oddělení - nejstarší věková skupina, děti ze 4. tříd - vychovatelka Marta Antošová 
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"). 
Kromě tohoto programu se děti zúčastnily některých společných akcí, které nám umožnily, abychom 
se lépe poznávali.  
 

„VÍTÁNÍ PRVŇÁČKů“  se stalo již tradiční akcí. Nejstarší děti přivítaly nové žáky, pro které si mj. 

připravily krátký zábavný program a předaly dětem malé dárky, které samy vyráběly.  
Další akcí bylo „LOUČENÍ S PODZIMEM". Předvedli jsme si výtvarné techniky s barvou, práci s 
enkaustickou žehličkou, děti si nachystaly zdravou svačinku a někteří se pokusili napsat příběh či 
báseň s podzimní tematikou.  
Tečkou pro všechny pak bylo cvičení s barevným padákem v hale ZŠ.  
 
V prosinci nám žáci z 9. tříd připravili „MIKULÁŠSKOU NADÍLKU" a na konci roku jsme slavili 
„VÁNOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ", kdy jsme si připomněli tradice a zvyky těchto zimních svátků.  
V zimě se ještě uskutečnil 2. ročník „ZIMNÍ OLYMPIÁDY" v tělocvičně ZŠ a proběhla společná akce 
rodičů a dětí ,,SRDÍČKOVÉ ODPOLEDNE", kdy si mohli rodiče a děti vyrobit jednoduché dárky 
z keramické hlíny. 
 
Na jaře proběhla, tak jako každoročně, mezidružinová soutěž v Kravařích „HRY BEZ HRANIC", které 
se zúčastnilo 12 dětí. Soutěžilo se v netradičních sportovních disciplínách, ve kterých děti předvedly 
svou obratnost, sportovní nadání, ale také smysl pro fair play. 
Zajímavou akcí v tomto ročním období bylo ,,POZNÁVÁNÍ ZVÍŘAT" spojeno s návštěvou paní 
Johanky a malého poníka Popelky. Děti se nejen seznámily s tím, jak se o koně starat, ale největší 
odměnou pro ně pak byla samotná jízda.  
 
Konec školního roku patřil 1. ročníku mezidružinové soutěže „SYMPAŤÁK A SYMPAŤAČKA ŠD". 
Tuto akci si děti organizovaly pod vedením vychovatelek nejdříve na jednotlivých odděleních a 
závěrečná show pak 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", kdy jsme všichni 
vyráběli jednoduché dárky z modelovací hmoty Fimo a papírová přáníčka, jejichž prodejem se 
v charitativním obchůdku vybralo přes 4000 Kč. Tato částka byla zaslána do Paraguayie a posloužila 
k nákupu výtvarných pomůcek.  
 
Zapsaly vychovatelky ŠD 
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Mateřská škola 
 

Údaje o zaměstnancích 
V mateřské škole pracovalo třináct pedagogických pracovnic, z toho jedna  

na zkrácený úvazek. V lednu 2013 se paní učitelka Lucie Pejšová odstěhovala a na zástup 

přišla p. uč. Magda Ratajová. 

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. Nikola Návratová 

 Lucie Bršlicová   

5. třída Žabičky Věra Návratová  

 Lucie Lukovicsová 

6. třída Berušky Eliška Hříbková  

 Bc. Lucie Pejšová (Magda Ratajová) 

7. třída Sovičky Iveta Komárková 

 Zuzana Klöslová 

 

Ve funkci zástupce ředitelky organizace pro úsek mateřské školy pracovala Věra 

Návratová. 

Většina učitelek se účastnila vzdělávacích akcí pořádaných Krajským vzdělávacím 

centrem v Opavě. Paní učitelka Nikola Návratová úspěšně ukončila studium na ÚP 

v Olomouci obor Speciální pedagogika předškolního věku, p. uč. Lucie Lukovicsová a 

Zuzana Klöslová ukončily druhý ročník kombinovaného studia 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). Při jejich 

tvorbě vychází ze ŠVP naší MŠ, ale také z koloběhu života a měnících se ročních období. 

Témata a cíle přizpůsobují dané věkové skupině dětí, jejich zájmům a zálibám. 

Během roku jsou tyto TVP podle potřeby obměňovány a doplňovány. 

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 daří plnit 

poměrně dobře. Ve všech třídách probíhají denně různé formy cvičení s využitím 

náčiní, nářadí, hudebně pohybové chvilky apod. Zaměřili jsme se také na zařazování 

zdravotních průpravných cviků a nácvik správného držení těla (což začíná být u dětí 

problém). Podle možností jsme zejména v zimních měsících využívali školní 

tělocvičnu a malou tělocvičnu u 3. třídy. K pobytu venku jsme využívali především 

zahradu, která nabízí dětem poměrně dost aktivit ke spontánnímu pohybu dětí, i když 

pro stávající počet dětí je to stále málo.  
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Naopak děti na Borové tráví na zahradě a venku hodně času, protože třída je pro 

pohybové aktivity dětí poměrně malá. Pohybová zdatnost dětí je zvyšována také 

vycházkami do okolí či pěšími výlety do Bolatic na různá divadelní představení a jiné 

akce. 

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. Této problematice se budeme věnovat i nadále, 

protože se naše ZŠ a MŠ ve spolupráci se zřizovatelem zapojila do projektu, který 

vyhlásilo ministerstvo životního prostředí na tvorbu přírodní zahrady. Tento projekt 

byl schválen a během podzimu a příštího roku bude realizován. 

 

V letošním školním roce bylo zapsáno a nastoupilo do mateřské školy 169 dětí        (25 

dětí v MŠ Borová), do ZŠ odešlo 52 dětí, 17 dětí má odloženou školní docházku. 

Ve všech třídách jsou děti rozděleny podle věku, pouze v MŠ Borová je třída smíšená. 

Tři 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 30 dětí, z toho 5 dětí z 1. třídy ZŠ.  

Na konci šk. roku byl pro rodiče uspořádán koncert. 

 

 

Hallo 

 kroužek angličtiny, který vedly p. uč. Lucie Lukovicsová (v Bolaticích)                            

a p. uč. Zuzana Klöslová (Borová). 

 

Logopedická poradna 

 ve spolupráci s rodiči dětí vedla p. uč. Jarmila Mlýnková. 

 

Klubíčko 

 bylo určeno dětem od 2,5 let, které nenavštěvují MŠ, a jejich rodičům. Probíhalo 

střídavě v koťátkové a štěňátkové třídě pod vedením p. uč. Evy Paverové, Ingrid 

Novákové, Jany Herudkové a Michaely Praskové, 

 v MŠ Borová probíhala tato aktivita pod vedením p. uč. Ivety Komárkové a Zuzany 

Klöslové. 

 

 

 



 20 

Akce pro děti v rámci dopoledního programu 

 

Divadelní představení 

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

se svým představením přijel kouzelník a klaun Pepino Prcek, 

 Loutkové divadlo v Opavě navštívily děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy, viděly pohádku             

O kapříku Karlovi, 

 Divadelní soubor Cylindr přijel s pohádkou Dva kvamarádi a do KD jsme pozvali        

v rámci spolupráce i děti z 1. třídy ZŠ. 

 

Mikulášská nadílka 

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

Šárkou Bezděkovou. 

 

Vánoce v MŠ 

 začínají společným koledováním ve školní kuchyni, pak probíhají jednotlivě ve 

třídách. 

 

Den dětí 

 v rámci dopoledního programu proběhlo v jednotlivých třídách 31. 5. zábavné 

dopoledne, společně pak děti v místním kině zhlédly pohádku Pan Včelka. 

 

Výlety dětí  

 do ZOO jely kromě nejmenších dětí všechny třídy včetně Borové, 

 Jo-Jo park navštívily postupně všechny třídy. 

 

Návštěva solné jeskyně 

 nejstarší děti a děti z Borové 

 

Návštěva 1. třídy ZŠ a ŠD 

 nejstarší děti a děti z Borové 

 

Afrika kolem nás 

 formou besedy měly děti možnost seznámit se se zvyky, tradicemi, kulturou a životem 

lidí v Africe. 

 

Pes přítel člověka 

 se svými čtyřnohými kamarády  nás navštívila p. Šárka Blokeschová. Děti se 

dozvěděly zajímavosti ze světa psů, jak se k nim chovat a co péče o psy obnáší. 

 

Ukázka policejní techniky 

 ve spolupráci s paní Hradilovou a Policií ČR v Ostravě proběhla v areálu školy ukázka 

spojená s prohlídkou policejní techniky. 

 

Návštěva dopravního hřiště v Malých Hošticích 

 poprvé je navštívily děti z 5. a 7. třídy. Pro děti velmi zábavné a poučné, v příštím roce 

pojedou i děti z dalších tříd 

 

Plavecký výcvik v Aquaparku v Kravařích 
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 zapojilo se 33 dětí z Bolatice i Borové 

 

Lyžařský výcvik na Vaňkově kopci 

 v letošním roce lyžovalo 26 dětí, kurz je velmi zdařilý a odborně vedený. 

 

Taktické cvičení SDH v ZŠ a MŠ 

 proběhlo ve spolupráci místní jednotky SDH a ZŠ a MŠ Bolatice. Cílem bylo prověřit 

a prohloubit spolupráci velitele zásahu, činnost zaměstnanců a dětí MŠ v případě 

požáru. 

 

 

Akce pro děti a zákonné zástupce dětí v rámci tříd 
 

Výroba „Skřítků podzimníčků“ 

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

 

Předvánoční posezení 

 proběhlo formou tvůrčích dílniček ve všech třídách 

 

Den matek 

 vystoupení pro maminky a babičky proběhla ve všech třídách 

 

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 16 dětí se svými rodiči. 

 

Sportovní odpoledne pro celou rodinu 

 proběhlo v rámci rozloučení se školním rokem na školní zahradě a zúčastnilo se ho 

110 dětí se svými rodiči. 

 
 

MŠ Borová si navíc připravila 
 loučení s broučky 

 masopustní průvod Borovou 

 čarodějnický rej 
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Akce pro veřejnost 
 

Malování na asfalt a koloběžkové závody (v rámci Evropského týdne mobility) 

Drakiáda 

Vítání jara s módní přehlídkou 

Vítání občánků 

Vystoupení pro seniory 

Maškarní ples 

Cesta plná pohádek 

MŠ Borová  

 Drakiáda 

 Maškarní rej 

 Vystoupení Míši Růžičkové 
 

 

 

 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci 
Jedním z cílů naší MŠ je vtahovat zákonné zástupce dětí do činnosti 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 případné problémy. 

Zejména velmi časté byly rozhovory s rodiči tam, kde to vyžadovala situace – dítě se 

zdravotním omezením (bezlepkové diety) či děti integrované. 

Rodiče jsme se např. 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 pořádaných  MŠ – Cesta plná pohádek, Sportovní odpoledne, ale také 

pomáhali s přípravou vystoupení dětí na akcích konaných pro obec – Vítání jara, Vítání 

občánků, vystoupení pro seniory. 

 
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, ŠD, využíváme tělocvičnu a různé 

didaktické pomůcky. Společně také zveme na naše divadelní představení i děti z nižšího 

stupně. 
 

Spolupráce se zřizovatelem 
Kromě běžného zajišťování provozu se obec Bolatice podílela na akci a sponzorování 

některých akcí pro děti, které MŠ pořádá (maškarní ples, Malování na asfalt, sportovní 

odpoledne apod.). 

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). 
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Spolupráce s 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. 

Velmi přínosná byla akce Taktické cvičení SDH v ZŠ a MŠ, kdy formou přímého 

„zásahu“ byla prověřena spolupráce velitele hasičů se zaměstnanci MŠ. 

 

Závěrečné vyjádření 
Školní rok proběhl bez problémů, podařilo se nám splnit všechny cíle, které jsme si 

stanovili. Jediným problémem bylo nedostačující vybavení zahrady pro stávající počet dětí. 

Jsme proto rádi, že nám byl na konci šk. roku schválen projekt na zahradu v přírodním stylu, 

který vyhlásilo ministerstvo životního prostředí a který se začne realizovat již tento podzim. 

 

 

 

                               Zpracovala Věra Návratová, zástupce ředitelky školy pro úsek MŠ. 

 

 

Schváleno na pedagogické radě 29. 8. 2013 

 

 

 


