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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2014/15 

 

Část I. 

Základní údaje o škole 

Název školy: 

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, 

okres Opava, příspěvková organizace 

Adresa školy: Školní 199, 747 74 Neplachovice 

IČ školy: 70985430 

Telefonní kontakt: 553 662 008, 737 204 182 

Adresa pro dálkový přístup: 

zsneplachovice@seznam.cz 

redneplachovice@seznam.cz 

 Webové stránky školy: www.zsneplachovice.cz 

Zřizovatel školy: Obec Neplachovice 

Ředitelka školy: PaedDr. Ivana Pavlíková 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Štěpánka Matějková 

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Baronová 

Školní metodička prevence: Mgr. Renata Schreierová 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Lenka Gorčicová 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Marie Černohorská 

Složení školské rady: 

1. Zákonní zástupci nezletilých žáků 

Anna Camfrlová 

Markéta Dobřecká 

2. Zástupci pedagogických pracovníků 

Mgr. Dagmar Bumbálková 

Mgr. Blažena Wertichová 

3. Zástupci jmenováni zřizovatelem 

Radim Serdel 

Marek Stavař 

 

 

mailto:zsneplachovice@seznam.cz
mailto:redneplachovice@seznam.cz
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Charakteristika školy: 

Právní subjekt sdružuje tyto součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní 

jídelna a školní jídelna - výdejna MŠ. Mateřská škola s výdejnou tvoří odloučené pracoviště 

školy.  

Základní škola je tvořena 10 kmenovými třídami, školní družinu tvoří 2 oddělení, mateřská 

škola je jednotřídní. 

Školní jídelna vařila v průměru obědy pro 600 strávníků tří základních škol a sedmi 

mateřských škol, 76 obědů pro zaměstnance škol v rámci závodního stravování a 23 obědů 

pro cizí strávníky.  

Do základní školy dojíždějí žáci ze spádového obvodu tří obcí: Neplachovice, Holasovice a 

Brumovice (jen 2. stupeň). 

Hlavní prioritou školy je budování pozitivního školního klimatu, zdravý třídní kolektiv = 

pohoda ve škole. Z tohoto důvodu jsme začali na počátku září organizovat adaptační kurzy 

pro žáky 6. třídy, která se nově utváří příchodem žáků z Brumovic. K posílení pozitivního 

školního klimatu také přispívá pestrá škála zájmových aktivit, kterou škola svým žákům 

nabízí. Velká pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  

I v tomto školním roce jsme poskytovali kvalitní reedukační péči individuálně integrovaným 

žákům. Logopedická péče byla poskytována dětem mateřské školy a žákům 1. a 2. třídy 

základní školy. Ve své aktivní činnosti pokračuje žákovská rada - na 1. stupni Žárovička a na 

2. stupni pokračuje Žárovka. Snažíme se žákům vyplňovat volný čas vhodnými aktivitami, 

proto na škole pracuje řada zájmových kroužků včetně mimoškolních. 

Nezapomínáme na rozvoj výuky cizích jazyků. Anglický jazyk jsme zavedli od 2. třídy. Své 

jazykové dovednosti a znalosti mohou žáci rozvíjet také následně v zájmových kroužcích. 

ICT oblast zdokonalujeme dotykovými zařízeními, dataprojektory téměř ve všech třídách, 

interaktivními tabulemi a WI-FI pokrytím celé školy. 

Zlepšujeme materiální podmínky ve škole, projektem v rámci ROP jsme nově rekonstruovali 

přírodovědnou učebnu a jazykovou laboratoř. Nově je také vybavena žákovská knihovna. 

Nosnou myšlenku charakteristiky školy lze shrnout do následujícího závěru: vytvořit ve 

škole takové podmínky výchovně vzdělávacího procesu, aby rodiče žáků neměli důvod své 

děti přihlásit na jinou školu. 

 

 

Část II. 

Přehled oborů vzdělání  

 

Základní vzdělávání 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Učíme se pro život  

Č.j. 171/2007 – 1 – 1 – 2 

79 – 01 – C /01 

Předškolní vzdělávání 

Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání V naší školce milé není nikdy 

dlouhá chvíle 

Č.j. 174/2011 – 1 – 1 – 3  
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Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zaměstnanci školy 
Počet fyzických 

osob 

Z toho 

kvalifikovaní 

Přepočtený 

evidenční 

počet 

Pedagogičtí zaměstnanci 19 19 18,875 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 
15 15 14,64 

 

Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce, 

k docházce do mateřské školy 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2014 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet 

žáků nepatřících 

do spádového 

obvodu školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Z toho počet 

odkladů 

povinné 

školní  

docházky 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2014 

400 1 29 0 29 8 1 

 

b) Mateřské škola 

Kapacita 

 školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2013 

Počet 

zapsaných dětí 

Počet přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2015 

Počet volných 

míst 

28 1 8 8 1 4 

 

 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 28 28 0 0 

2. 22 20 2 0 

3. 30 23 7 0 

4. 23 19 4 0 

5. 17 13 4 0 

Celkem za 1 st. 120 103 17 0 

6. 28 13 15 0 

7. 30 14 16 0 

8.  26 11 15 0 

9. A 16 9 7 0 

9. B 16 8 8 0 

Celkem za 2. st. 116 55 61 0 

Celkem 236 158 78 0 
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b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ  

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 3 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 22 

Střední vzdělání s výučním listem 7 

Neumístěno 0 

Počet žáků 9. tříd celkem 32 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování na konci školního roku 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0% 

3. 0 0% 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

236 4 0,02 

 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Podle našeho MPP plníme cíle nespecifické (utváření optimálního klimatu ve škole, výchova 

ke zdravému životnímu stylu) a také cíle specifické, zaměřené na aktuální problémy ve třídě 

nebo skupinách žáků. Daří se nám zapojit děti a jejich rodiče do volnočasových aktivit. O tom 

svědčí účast našich žáků na kulturních vystoupeních pro veřejnost, v soutěžích, olympiádách, 

kroužcích, na divadelních představeních, na besídkách pro rodiče, víkendových výletech, 

ekologických aktivitách.   

Uskutečněné aktivity    

Na začátku školního roku absolvovali žáci VI. třídy jednodenní adaptační program 

v nízkoprahovém klubu CARAVAN v Krnově, který patří pod nestátní neziskovou organizaci 

EUROTOPIA. Cílem programu bylo seznámit oba kolektivy dětí, našich stávajících žáků  

a nově příchozích brumovických, a poznat se navzájem v jiných než školních podmínkách.     

Po celý školní rok probíhá projekt RECYKLOHRANÍ, kdy žáci sbírají víčka od PET lahví,  

a tím pomáhají Charitě v Opavě získávat prostředky pro pomoc postiženým.  

Na třídních schůzkách jsme předali dopis rodičům žáků VII. třídy - Můj postoj k drogám – 

žádost, aby si rodiče s dětmi pohovořili na toto téma. 

Zdařilé byly akce konané ve spolupráci s OÚ a SRŠ, hlavně Advent na zámku. Žáci předvedli 

vystoupení pro veřejnost, postarali se o část výzdoby, s učiteli přichystali vánoční dílny, měli 

prodejní stánek s vlastními výrobky. Také připravili výzdobu sálu a stolů na školní ples. 

Pro žáky VIII. a IX. tříd se konala dvouhodinová přednáška „Trestní odpovědnost“, kterou 

vedla paní Welnová a pan Černohorský z Policie ČR. 



5 

 

Příslušníci Policie ČR navštívili naši školu také na nižším stupni, konkrétně v I. třídě, kdy 

představili svůj projekt „Policejní pohádky“. Policistka Welnová učila děti pomocí příběhů ze 

života, jak se zachovat v různých krizových situacích. Také snímala dětem otisky prstů. 

S dalšími „policejními pohádkami“ seznamovala děti i třídní učitelka. 

Ve IV. třídě se uskutečnila beseda s příslušníky Policie ČR o dopravní kázni. 

I letos se účastníme projektu „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni. Jejich 

materiály (CD, metodické příručky) využíváme při výuce dějepisu, výchovy k občanství  

a výchovy ke zdraví. Žáci VII. a IX. třídy zhlédli dokumentární filmy „Punam, děvčátko 

z Nepálu“ (dokument o dětské práci) a „Děti ze stanice Leningradská“ (dětští bezdomovci)  

a rozebírali zhlédnuté dokumenty. 

Na tento projekt navazuje i náš školní projekt „Tak šla historie, 20. století očima žáků VIII.  

a IX. třídy“. Cílem je rozšířit historické povědomí mládeže. Deváťáci se zúčastnili Dne 

veteránů – pietního aktu na místním hřbitově, v rámci výuky dějepisu zhlédli různé 

dokumentární filmy o dějinách 20. století, také hrané filmy pojednávající o událostech  

20. století. Vyvrcholením školního projektu byla exkurze do Památníku 2. světové války 

v Hrabyni a do Darkoviček.  

V rámci výuky ruského jazyka vypracovali referáty o významných památkách Moskvy  

a Petrohradu, diskutovali o blokádě Leningradu (Piskarevský hřbitov), havárii v Černobylu. 

Své práce prezentovali na nástěnce v učebně ruštiny. 

Žáci IX. třídy zhlédli film o šikaně spolužáka „Mezi stěnami“ a rozebírali příčiny.  

Všichni žáci byli poučeni o nebezpečnosti používání elektronických cigaret a zákazu jejich 

nošení do školy. 

Den Země jsme strávili úklidem v okolí školy a sbíráním odpadů v blízkých obcích. 

Aktivně pracuje na škole Žákovská rada Žárovka a Žárovička, která realizovala např. sběr 

papíru, barevný týden, soutěž družstev (Bludiště), řadu víkendových akcí (bruslení, 

cyklovýlet, plavání apod.) 

Vydáváme školní časopis Poděs.  

Zapojili jsme se do propagační a vzdělávací kampaně „Husovy stopy“ organizované spolkem 

České studny.  Před sborovnu jsme nalepili samolepky ve tvaru velkých husích stop, kde na 

konci je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“. Letošní rok 2015 je významný, 

protože na něj připadá výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Seznamujeme žáky  

s historickými fakty o Husově životě, ale především s jeho nadčasovým odkazem, který 

spočívá v lásce k pravdě, úctě k lidem. 

Tradicí se staly vzájemné návštěvy budoucích šesťáků. Nejdříve přijíždějí hosté, tedy 

brumovičtí žáci, k nám do školy a místní děti jim připraví program, dárky, provedou je po 

škole, poté jsou pozvány naše děti do školy v Brumovicích. Oba kolektivy se tak částečně 

poznají už před nástupem do VI. třídy. 

Letos jsme se opět zaměřili na kyberšikanu a její důsledky (v informatice, výchově 

k občanství, výchově ke zdraví). Znovu jsme se zapojili do projektu „Seznam se bezpečně“ 

(akreditovaný MŠMT), žáci VI. třídy zhlédli  film  Seznam se bezpečně, který upozorňuje na 

nástrahy na internetu, a diskutovali o něm.  

Každoročně se koná Evropský den jazyků, letos navštívily všechny třídy Dům umění v Opavě 

a absolvovaly animační program „O Španělsku si zpívám“.  
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Na prevenci bylo zaměřeno i divadelní představení amatérského souboru ČERVIEN s názvem 

„Hra na Dona Quijota“. Hrdina se snaží dosáhnout nemožného, věčně sní a nedívá se na 

realitu, jako "boj s větrnými mlýny" se pak označuje zbytečná snaha, nerovný boj nebo boj s 

fiktivním nepřítelem. Po představení následovaly besedy s třídními kolektivy o životních 

hodnotách, seberealizaci. 

Žáci IX. třídy se postarali o organizaci dvou diskoték – mikulášské a valentýnské, připravili 

také program na Den dětí. 

Žáci II. a III. třídy absolvovali preventivní program „Já jsem já – osobnost, sebepojetí“ a 

„Emoce a jejich zvládání“. Dvouhodinové bloky připravila Mgr. Lucie Šimečková, speciální 

pedagog a metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně v Opavě. 

Ve ŠD se uskutečnil projekt Soptík. Náplní bylo seznámení dětí s požární tematikou. Děti si 

prohlédly nejen současnou požární techniku v hasičské zbrojnici v Neplachovicích, ale i 

historické přilby a trubky na svolávání k požárům, hasily džberovkou, stříkaly vodou z 

hydrantu na obci, zkoušely hasit požár kbelíkovou technikou, učily se vázat uzly, poznávaly 

topografické značky a na závěr kreslily obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí. Celé 

akce se zúčastnilo 42 dětí z první až páté třídy. Obrázky jsou vystaveny v hale ŠD. 

II. třída navštívila v rámci projektu „Hasík“ Hasičský záchranný sbor v Opavě. Navázala na 

besedy s hasiči, které proběhly přímo ve třídě v prosinci (profesionální hasiči z Opavy dětem 

přiblížili svou práci, poučili je o prevenci vzniku požárů a povodní). Děti si dále prohlubovaly 

znalosti týkající se práce hasičů. 

Proběhlo taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – nácvik 

evakuace žáků a ukázka práce hasičů. Nasimulovaná situace: v kabinetu výpočetní techniky 

hořelo a zůstali zde odříznuti dva žáci – hasiči zlikvidovali požár a zachraňovali žáky pomocí 

techniky. Žáci si po ukončení záchranné akce mohli prohlédnout hasičské vozy a zeptat se 

hasičů na jejich práci.  

Témata prevence jsou zakomponována v našem ŠVP „Učíme se pro život“ a učitelé je 

zařazují do výuky podle svých tematických plánů. 

Ve vestibulu školy je nástěnka zaměřená na prevenci (důležitá telefonní čísla a aktuality).  

Prostřednictvím nástěnky se žáci seznámili s informačně-osvětovou kampaní „Zajímáte nás“, 

kterou iniciovala veřejná ochránkyně práv. 

Odebíráme časopis Prevence, kde je řada námětů a aktuálních informací k prevenci. 

Na plnění programu prevence se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci, všechny problémy se 

snažíme řešit neodkladně. Dobrá je spolupráce pedagogických pracovníků – rychlá 

informovanost o negativních jevech a rychlé řešení. Poskytujeme školské poradenské služby. 

Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti prevence (různá školení KVIC, Krajská 

konference k prevenci rizikových forem chování v Malenovicích, přednáška Psychohygiena 

učitele pro celou sborovnu, apod.). Metodička prevence se pravidelně účastní schůzek 

metodiků prevence. 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence bylo zaměřeno na: šikanu, kyberšikanu, 

agresivitu a násilí, neukázněnost, řešení konfliktů, práci se třídou, netolismus, právní 

povědomí. 
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Výskyt rizikových forem chování (jen řešené případy): 

Riziková forma chování Počet případů Počet žáků 

Zneužití alkoholu 0 0 

Zneužití ostatních drog 0 0 

Agresivní, násilné chování 2 4 

Šikana 1 7 

Kyberšikana 2 2 

Netolismus 0 0 

Krádeže 0 0 

Sebepoškozování 0 0 

Jiné: elektronická cigareta 1 2 

 

 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Problematika chování žáků, prevence 15 

Speciální pedagogika 6 

Oborové vzdělávání 5 

Jazykové vzdělávání 2 

ICT vzdělávání 15 

Výchovy 5 

Sportovní a jiné vzdělávání 1 

Metodické poradny 4 

Právní povědomí 2 

 

 

 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Přehled kulturních akcí   

Ve školním roce 2014/2015 žíla naše škola velmi bohatou kulturní aktivitou. Naši žáci se 

zúčastňovali množství kulturních akcí, kde poznávali různé formy umění a osvojovali si 

společenské chování, ale zejména sami tvořili různá představení a mnohokrát s nimi 

vystupovali na veřejnosti. Je potěšující, že se naše vystoupení stala oblíbenými  

a vyhledávanými, přináší to pocit smysluplnosti naší práce.  

Tradicí na naší škole je návštěva divadelního představení ve Slezském divadle v Opavě. 

V letošním roce se žáci prvního stupně pobavili u pohádky O pejskovi a kočičce, žáci vyššího 

stupně zhlédli velmi působivé představení brněnského divadla Radost, které předvedlo 

dramatické zpracování čtyř balad z dětem dobře známé Erbenovy Kytice. Nejstarší členové 

školního dramatického souboru Bavidlo si dopřáli výrazný kulturní zážitek, když navštívili 

večerní představení Molièrovy komedie Zdravý nemocný. 
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Škola využila jako každý rok nabídky amatérského divadelního souboru Červiven z Krnova, 

který předvedl žákům vyššího stupně hru inspirovanou Cervantovým románem Don Quijote. 

Žáci také společně navštívili filmové představení v kině v Holasovicích, tentokrát film Jana a 

Zdeňka Svěráka Tři bratři, mladší žáci zhlédli ještě pohádkový film Sedm trpaslíků. Se svým 

programem zavítala do naší školy i skupina Marbo, oblíbená zejména u mladších dětí. Na 

všechna představení jsou žáci připravováni a následně jsou podněty z kulturního zážitku 

využívány v hodinách literární výchovy, případně v dalších hodinách.  

Pro žáky celé školy jsou pořádány diskotéky, připravují je žáci 9. ročníku. Letos byla první 

diskotéka hallowenská, kde deváťáci pobavili mladší spolužáky zábavnými soutěžemi, další 

byla valentýnská. Menší děti se vydováděly na jarním karnevalu, pořádaném Žárovičkou, žáci 

1. třídy se zúčastnily pořadu Tančení s Míšou, pořádaném Sdružením rodičů MŠ 

Neplachovice. Deváťáci také zajistili mikulášskou nadílku pro spolužáky z nižšího stupně a 

děti z mateřské školy. Spoustu zajímavých akcí pořádaly žákovské rady Žárovka a Žárovička. 

Literárně nadaní žáci od 1. do 9. třídy se zúčastnili školní recitační soutěže, dvě žákyně 

z nejvyšší kategorie postoupily na okrskovou přehlídku v Opavě. Úplně novou akcí byla 

spolupráce s Místní knihovnou v Holasovicích, která připravila několik lekcí pro žáky první 

třídy s cílem posílení čtenářství a s vyvrcholením v podobě slavnosti za účasti rodičů  

a představitelů obce nazvané Pasování na čtenáře. 

Kroužky zabývající se kulturou se rozrostly o další soubor. Vedle stálých souborů - 

pěveckého sboru Motýlci a pěveckého sboru vyššího stupně, dramatického souboru Bavidlo, 

který letos tvořily dvě samostatná uskupení, a rytmiky ve školní družině přibyl dramatický 

soubor složený z žáků nižšího stupně. Během roku připravili mnoho kulturních představení 

pro veřejnost. Zajišťovali kulturní program na Vítání občánků v Neplachovicích  

a Holasovicích, na schůzi Sdružení rodičů, na oslavě Dne učitelů, na setkáních důchodců 

v Neplachovicích a Holasovicích a zejména na Adventu na zámku, kde byl na zámecké terase 

předveden večerní program s názvem „Jak to všechno začalo“, inspirovaný biblickými 

pověstmi. Dramatický soubor Bavidlo opět zajistil stanoviště na akci Z pohádky do pohádky, 

který pořádá Klub rodičů a přátel MŠ Neplachovice, kde se jeho členové představili jako 

Tučňáci z Madagaskaru. Oba dramatické sobory si nacvičily pohádky pro děti, které následně 

předvedli ve škole mladším spolužákům a v mateřských školách v Neplachovicích a Loděnici. 

Druháci a čtvrťáci uspořádali besídku pro nejen rodiče, ale i pro své spolužáky z nižších tříd 

a děti z mateřské školy 

Vrcholem našeho tvůrčího snažení byla školní akademie. Kolektivy tříd se svými třídními 

učiteli se nechtěly nechat zahanbit, stejně tak pěvecké, dramatické a taneční soubory, a tak 

výsledkem bylo představení se 140 účinkujícími. Všechna čísla byla spojena příběhem  

o kolapsu moderních technologií a přežití v minulých dobách s názvem Škola v proměnách 

času. Přeplněné hlediště kina v Holasovicích odměnilo každé vystoupené bouřlivým 

potleskem. Ta nejpovedenější byla předvedena ještě na dalších akcích - na slavnosti zahájení 

zámecké sezony v parku v Neplachovicích a na Dni obce ve dvoře v Holasovicích. Kroužek 

rytmiky se ještě předvedl ve sportovním areálu na zahájení sportovní sezony. 

Žáci školy se i letos zapojili do výzdoby budovy místního zámku při akcích pořádaných obcí 

Neplachovice. Při Adventu na zámku vyzdobili zámecká zákoutí obrázky  

i prostorovými pracemi motivovanými biblickými příběhy a zajistili vánoční tvůrčí dílnu.  

Pro třetí zámeckou sezonu vystavili členové výtvarného kroužku Dagmar Bumbálkové svá 

díla z projektu Světlo, expozice byla doplněna fotografiemi z činnosti školních kroužků  

a ze školních akcí. Výtvarné práce žáků zdobí samozřejmě i prostory školy, jsou pravidelně 

tematicky obměňovány. Členové výtvarného kroužku a další výtvarně zruční zájemci  

se zúčastnili dvoudenního výtvarného plenéru v Kajlovci. 
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Žáci naší školy navštěvují pravidelně animační programy v Opavě pořádané opavskou 

kulturní organizací OKO. Jsou to zábavně poznávací akce k výstavám v Obecním domě či 

Domě umění. V rámci dne jazyků se zúčastnily téměř všechny třídy programu  

„O Španělsku si zpívám“ v Domě umění. Šestá třída se ocitla v době ledové zásluhou 

programu „Když měl mamut husí kůži“ připravenému k výstavě Giganti v kostele  

sv. Václava. Ve Slezském muzeu se vlastnoručně seznámili se zdobením vánočních baněk. 

Další navštívený program šesťáků byl „Patnáct minut slávy“ k výstavě malíře Andyho 

Warhola v Domě umění, jehož se zúčastnili i deváťáci. V Obecním domě si žáci 6. třídy 

„zahráli“ na archeology v animačním programu k expozici Cesta města. 

V letošním školním roce někteří žáci poznali důkladněji naše hlavní město Pro 4., 7.  

a 8. třídu připravily třídní učitelky jednodenní exkurzi do Prahy. Žáci ve školní družině  

se zase vydali na výlet do Bruntálu a žáci 7. třídy si prohlédli s průvodcem město Krnov. 

Různých exkurzí se účastnili žáci 2. stupně v rámci projektu NatTech. 

Všechny akce, které škola pořádá nebo kterých se žáci účastní, jsou pravidelně zveřejňovány 

na webových stránkách i s foto nebo video dokumentací.  

 

Účast na olympiádách a soutěžích 

1. sportovní soutěže 

a) atletika 

 3. místo v okresní soutěži Atletický čtyřboj v Opavě – starší žáci 

b) florbal 

 Účast družstva na turnaji v Opavě – starší žáci 

c) fotbal 

 Účast družstva na turnaji v minikopané v Opavě – starší žáci 

d) střelba 

 MČR Hanušovice – Lada Antalová –  2. místo 

 Krajský přebor Moravskoslezského kraje – Lada Antalová – 3. místo 

 Hanušovická diabolka – Lada Antalová – 1. místo 

 Přebor Olomouckého kraje – Lada Antalová – 1. místo 

 Pohár starosty obce Sudice – Lada Antalová - 3. místo 

 Velká cena Hanušovic – Lada Antalová – 1. místo 

 Memoriál Bruna Junga v Píšti – Lada Antalová  - 2. místo 

e) vybíjená 

 Účast družstva v okresním kole ve vybíjené v Opavě – mladší žáci 

2. Školní soutěže a olympiády 

 a) anglický jazyk 

 Amálie Kořistková  - 14. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce 

 Účast družstva na soutěži Funny english v Opavě – žáci 5. Třídy – 11. místo 
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b) český jazyk 

 Amálie Kořistková – 12. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce 

c) ICT  

 Patrik Snášel – účast na okresním kole soutěže MEGABAJTÍK v Opavě 

 Daniel Nedopílek – účast na okresním kole soutěže MEGABAJTÍK v Opavě 

 Michaela Ryšánková - účast na okresním kole soutěže MEGABAJTÍK v Opavě 

 Rudolf Šimon - účast na okresním kole soutěže MEGABAJTÍK v Opavě 

d) matematika 

 Natálie Hájková – účast na okresním kole matematické soutěže KLOKÁNEK 

 František Foltýn -  účast na okresním kole matematické soutěže KLOKÁNEK  

 Lucie Rychtová – účast na okresním kole matematické soutěže KLOKÁNEK 

 Veronika Hendrichová - účast na okresním kole matematické soutěže KLOKÁNEK 

 Ondřej Černohorský - účast na okresním kole matematické soutěže KLOKÁNEK 

 Jiří Heczko - účast na okresním kole matematické soutěže KLOKÁNEK 

e) přírodopis 

 3. místo složeného týmu 8. a 9. tříd v celoročním projektu NatTech na MSŠZ   

v Opavě 

3. Umělecké soutěže 

a) recitace – školní kolo 

 0. kategorie – I. místo Jakub Čech 

 1. Kategorie – I. místo Teo Bumbálek 

 2. Kategorie – I. místo Sára Malchárková 

 3. Kategorie – I. místo Barbora Bolíková 

 4. Kategorie – I. místo Kateřina Kramná 

b) výtvarné soutěže 

 Účast žáků výtvarné soutěže „Barevný podzim“ pořádané Domem dětí a mládeže 

v Ostravě – Porubě 

 Účast žáků 2. třídy ve výtvarné soutěži „Nejznámější pohádky na poštovních 

známkách“ vyhlášené městem Jičín 

 Výstava prací žáků 2. a 3. třídy na zámku v Neplachovicích na téma „Světlo“ 

4) Ostatní 

a) Závod žáků ve všestrannosti „ Medvědí stezkou“ 

 Okresní kolo Slavkov 

Tyll – Kele A. – postup do krajského kola 

Michalcová – Rychtová - postup do krajského kola 

Schreierová – Heczková - postup do krajského kola 

 Krajské kolo Slavkov 

2. místo  Tyll –Kele A. 
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Cílem EVVO je vedení žáků k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím 

tak, aby se udržela jeho kvalita i v budoucnu. Obsahem je vytváření pozitivních postojů 

k životnímu prostředí, znalost prostředí nejbližšího okolí a pochopení provázanosti různých 

oblastí jako je ekologie, přírodopis, zeměpis, chemie, historie, finanční gramotnost nebo 

výchova ke zdraví. 

Činnosti v rámci EVVO: 

 rozvíjení teoretických a praktických znalostí a dovedností (P, Z, VZ, Ch, FG, D) 

 vycházky do okolí školy za účelem poznávání bylin, dřevin, živočichů a hub – Grundy, 

zámecký park, Hůrka, povodí řeky Opavy  

 úklid v okolí školy v rámci pracovních činností, Den Země 

 třídění odpadů – plasty, plastová víčka, elektrospotřebiče 

 diskuze s odborníky: dopravní výchova, příslušníci Policie ČR a hasičských sborů, 

dentální hygienici 

 návštěvy muzea (Slezské muzeum), knihovny, kulturních památek (Slezské divadlo, 

Památník 2. světové války v Hrabyni, vojenského opevnění v Darkovičkách,…), výstav 

(třetihorní savci, Andy Warhol,…), historických památek (Krnov, Bruntál, Praha), 

trvalých i dočasných expozic (U6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic) 

 účast na soutěžích: Medvědí stezka, sportovní akce, Matematický klokan, … 

 vzdělávání pedagogických pracovníků (školení, workshopy) 

 spolupráce na projektech NatTech (sdílení odborných učeben, badatelské dny,…) 

 exkurze (MSŠZ v Opavě, Arboretum, Dolní oblast Vítkovice, Dlouhé Stráně, Velké 

Losiny, Brno – Bodies, TEVA – Komárov,…) 

 školní výlety – Zlaté hory, Ostrava (Svět techniky), Praha, Krnov, Lysá hora, Moravský 

kras (Punkevní jeskyně), Jeseníky (Bílá Opava), Bruntál,… 

 

 

ICT vzdělávání 

V letošním školním roce jsme dokončili bezdrátové zasíťování učeben prvního stupně  

a druhého stupně. Vytvořili jsme dvě WI-FI sítě, jednu pro pedagogické pracovníky a druhou 

pro žáky. 

Dále jsme instalovali do dalších dvou učeben projektory Benq s ultrakrátkou projekční 

vzdáleností a k projektorům v učebnách doinstalovali 10 kusů zařízení Apple TV pro 

bezdrátový přenos zvuku a obrazu. 

 Naše škola se zapojila do dalšího projektu EU a získala pro pedagogické pracovníky tablety 

Apple iPad Air. 

Do přírodovědné učebny a učebny cizích jazyků byla v rámci projektu ROP pořízena nová 

technika, interaktivní tabule, projektor s ultrakrátkou vzdáleností, vizualizér, ozvučení učebny 

a další pomůcky. 

Naše škola je od 1. 11. 2007 připojena na síť přes poskytovatele BENET BRUMOVICE 

s rychlostí připojení 8Mbit/s s agregací 1:1. 

Celkem se na naší škole zúčastnilo výuky počítačů 68 žáků. Žáci IV., V. a VI. třídy měli 1 

hodinu týdně povinný předmět Informatika. Výuky ve IV. třídě se účastnilo celkem 23 žáků. 

Výuky v V. třídě se účastnilo celkem 17 žáků. Výuka byla zaměřena na seznámení se se 

základními komponenty počítače, obsluhu počítače, základní vyhledávání dat, základní 

elektronickou poštu, znalost klávesnice, na textový editor Microsoft Word a na program 
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Malování. Výuky v VI. třídě se účastnilo celkem 28 žáků, kteří se soustředili na psaní daného 

textu a vkládání grafických objektů do souboru a rozvíjení dovedností s programy sady 

Microsoft Office.  

Samozřejmostí je, že žáci od IV. třídy mají vytvořenu svoji internetovou adresu a umí 

základní operace s touto internetovou službou, dále základní ovládání PC stanice a základních 

programů. Všichni žáci se seznámili s obsluhou softwaru ATF, který je zaměřen na výuku 

psaní všemi deseti prsty, a začali se vzdělávat a procvičovat. 

Žáci IV. - VI. třídy se zúčastnili školního kola počítačové soutěže Bajtík.   

Počítačová učebna naší školy byla využita i zájmovými útvary. Žáci pod vedením Mgr. 

Ludmily Volné zde připravovali školní časopis Poděs a různé články publikované na školních 

webových stránkách. 

 

Hodnocení tělesné výchovy a sportovních her 

Tělesná výchova 

Předmět TV je předmětem oblíbeným, proto přístup žáků k tomuto předmětu je většinou 

zodpovědný. Hodiny jsou sestavené tak, aby jejich obsahem byly veškeré běžné míčové hry, 

atletické disciplíny a gymnastické cviky. Cílem je, aby si žáci osvojili a dále prohlubovali 

motorické dovednosti ve všech sportovních disciplínách. Vedle výkonnosti a rozvoje tělesné 

zdatnosti je kladen důraz na týmovou spolupráci a fair play. Není důležité prosadit sama sebe, 

ale kolektivní spolupráci korunovanou úspěchem.     

Sportovní hry  

Sportovní hry (SH) v letošním školním roce byly rozděleny na dvě skupiny: chlapci 6. – 7. 

třídy a chlapci 8. – 9. třídy. Zájem ze strany dívek je minimální, kromě pár výjimek, kterých 

je bohužel málo na samostatnou hodinu. Obsahem hodin je především kopaná a florbal, 

mnohdy oživený jinou sportovní činností (gymnastika, košíková a vybíjená). Zájem o SH na 

začátku školního roku je vysoký, ale během roku se snižuje. V 1. skupině se v průběhu 2. 

pololetí odhlásili 4 žáci, ve 2. skupině se v průběhu 2. pololetí odhlásili také 4 žáci. Vzhledem 

k zájmu ze strany mladších žáků (5. – 6. třída) je očekávána hojnou účast i v následujícím 

školním roce.  

 

Dopravní výchova 

Žáci čtvrté třídy se v jarních měsících věnovali dopravní výchově. Teoretická část probíhala 

v odpoledních hodinách v celkovém rozsahu šestnácti hodin. Společně probírali pravidla pro 

chodce, cyklistu, cestující, věnovali se také dopravním značkám a křižovatkám, zabrousili i na 

chování během dopravní nehody a základy první pomoci. Ve výuce využívali aplikaci 

„Dopravní výchova interaktivně“. Během školního roku žáky navštívila pracovnice BESIPu 

paní Gajdošová, která s dětmi uskutečnila zajímavou besedu s dopravní tématikou. Žáci měli 

za úkol vyplnit pracovní listy, čímž si ještě více obohatili své znalosti. Po teoretické části 

čekala na žáky i část praktická. V dubnu a v květnu jeli žáci do Krnova na Dopravní hřiště při 

SVČ Méďa. Opět se žákům velmi trpělivě věnovala pracovnice BESIPu paní Gajdošová. 

Protože dětem počasí v červnu nepřálo, ukončení dopravního kurzu proběhlo až v září. Nyní, 

již žáci páté třídy, se vydali opět do Krnova na Dopravní hřiště, aby si vyzkoušeli své 

teoretické i praktické znalosti. Nutno podotknout, že byli velmi úspěšní a celkem 12 žáků 

splnilo podmínky a získalo tak průkaz cyklisty. Pracovník SVČ Méďa pan Suchomel žáky 

pochválil za celoroční práci, díky které jsme si vysloužili přední příčku v úspěšnosti škol. 
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Zároveň žáci získali pozvání na soutěž pro páté třídy v dopravní výchově, která se koná na 

jaře pod záštitou SVČ Méďa.   

 

Další zajímavé aktivity školy: 

 

Zahájení nového školního roku 

V pondělí 1. září 2014 bylo před naší základní školou nezvykle rušno. A není se čemu divit. O 

slovo se totiž přihlásilo 1. září. Po dvouměsíční odmlce se opět setkali učitelé, spolužáci, 

kamarádi. Spustil se tak vodopád zážitků a vyprávění, který přerušil až úder 8. hodiny.  

Zahájení školního roku je již několik let doprovázeno milou tradicí, o níž se zasluhují sami 

žáci. Letos se tohoto úkolu ujal Teo Bumbálek z 3. třídy, který nejenže zarecitoval a zazpíval, 

ale také pobavil. Nejinak tomu bylo i v případě hudebního vystoupení Veroniky Schreierové, 

Nikoly Varyšové, Dominika Šebely a Amálie Kořistkové, které potvrdilo jejich hudební 

všestrannost. Plným právem byli všichni účinkující oceněni dlouhým potleskem.  

Velkým překvapením byla návštěva PaedDr. Libora Lenča, vedoucího Odboru školství, 

mládeže a sportu Moravskoslezského kraje, který s sebou přivezl dobrou náladu a (pochlubme 

se) také pochvalu. Čím si ji Základní škola Neplachovice zasloužila? Především svým 

kreativním přístupem k vyučování, velkým množstvím školních projektů a mimoškolních 

aktivit. Rádi budeme tedy věřit tvrzení pana Lenča, že Základní škola Neplachovice je 

nejlepší na světě.  

Mgr. Ludmila Volná 

Adaptační kurz žáků 6. třídy 

První mimořádná akce pro žáky se konala již v pátek 5. září a byl to adaptační kurz pro šestou 

třídu, složenou z žáků dvou škol. Takže místo do lavic jsme ráno usedli do vlaku a odjeli do 

Krnova. Tam na nás čekali Jarda a Simča, pracovníci společnosti Eurotopia. Na náměstí Míru 

jsme vešli do starší budovy a usadili se v místnosti vzdáleně připomínající třídu – byla tam 

tabule, židle, spoustu výkresů, pastelek, ale také pohovka, kterou si někteří obzvlášť oblíbili, a 

také hračky – maňásci, ti si také moc neodpočinuli. Ale už začalo seznamování s organizátory 

a jedna hra střídala druhou. Hráli jsme si na obchodníky, na přírodovědce, na Kyklopy, na 

molekuly, hru Bingo atd. Také jsme využili krásného počasí a na některé hry jsme uskutečnili 

v krásném prostředí parku u řeky Opavy. U většiny činností musely děti zapojit svou fantazii, 

ale také obratnost, rychlost a paměť. A protože neustále tvořily různé skupinky, které 

spolupracovaly na určitém úkolu, povzbuzovaly se navzájem, pomáhaly si překonávat různé 

nástrahy, splnil kurz svůj cíl – důkladné seznámení členů třídy a počátek vytvoření třídního 

kolektivu. Výlet jsme zakončili pobytem v cukrárně, kde někteří neodolali zmrzlině, jiní 

zákusku nebo ledové tříšti, ale spousta si neodepřela žádnou z těchto pochoutek, takže domů 

jsem vezla i několik „mimozemšťanů“ se šmoulově modrými jazyky a zuby.  

Mgr. Blažena Wertichová, třídní učitelka 6. třídy 
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Aktivity projektu NatTech - „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v 

Moravskoslezském kraji“, reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 

 

 Badelské dny na MSŠZ v Opavě 

Velkou dávku pečlivosti, trpělivosti a zarputilosti prokázalo 5 děvčat z 9. třídy, které pro naši 

školu vybojovaly další ocenění. Právě skončilo letošní první kolo badatelské soutěže NatTech, 

kterého jsme se zúčastnily spolu s dalšími pěti základními školami z Opavy. Úkolem bylo 

změřit, kolik oxidu uhličitého se uvolní z různých typů půdy, vypracovat plakát a výsledky 

experimentu obhájit před komisí. Den D nastal 23. září na Masarykově střední zemědělské 

škole v Opavě, kde děvčata projekt obhajovala před komisí složenou ze zástupců z řad učitelů 

i studentů. A výsledek? Naše žákyně vyhrály. Komise děvčata pochválila za to, že mluvila 

zpaměti a smysluplně. Ocenila také kreativní provedení. Ještě tentýž den za odměnu odjely do 

Ostravy na komentovanou prohlídku pasivního domu a čeká je výlet do Brna na výstavu 

Bodies 

 Dlouhé Stráně 

21. 10. 2014 se někteří žáci 7., 8. a 9. třídy vydali do Jeseníků. Žáky doprovázeli studenti 

Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě a pan učitel Radek Hnilica. Autobus dovezl 

žáky k jeskyním Na Pomezí, kde viděli jedinečnou krápníkovou výzdobu i netopýry. V chatě 

U Pelikána poobědvali a pak hurá na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Pan 

průvodce žákům ochotně vysvětlil, jak elektrárna funguje, zavedl je do podzemí, pustil 

naučný film a odpověděl na všechny dotazy. Po návratu na chatu čekalo na žáky terénní 

cvičení. Studenti MSZŠ  učili žáky poznávat bioindikátory, určovali kvalitu vody i ovzduší. 

Měli také za úkol chytat v potoce spadané listí a větvičky, ve kterých posléze hledali 

živočichy jako jepice, potápníky nebo chrostíky. Mohli si také vyzkoušet mikroskopy a různá 

čidla. Další den ráno žáci navštívili zámek Velké Losiny. Po vydatném obědě se žáci 

přesunuli do protější budovy ručních papíren ve Velkých Losinách. Zde je paní průvodkyně 

poučila o historii i současnosti ruční výroby papíru, kterou viděli přímo ve výrobě.   

Exkurze se všem žákům velmi líbila. 
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 Heraltický potok – potok, nebo stoka? Badatelsky orientované vzdělávání 3V – vědě a 

výzkumu vstříc 

Již podruhé se devátá třída zhostila nelehkého úkolu, který obdržela z projektu NatTech. A 

ani tentokrát to nebylo jednoduché. Cílem druhého bádání bylo zjistit, nakolik jsou znečištěny 

toky nám nejbližší. Protože vyučovací hodiny nejsou nafukovací a jedna roztomilá říčka 

protéká právě naší obcí, rozhodli se žáci 9. tříd podívat na zoubek právě jí. Čistota vody se dá 

zkoumat dvěma způsoby. První je trošku složitější a vyžaduje sadu testů, nemusíme ale kvůli 

tomu do vody. Tyto testy měří hodnotu pH vody, obsah dusitanů a dusičnanů (čím jich je 

více, tím hůř). Druhý způsob je zábavnější, ale musíme kvůli tomu do vody . Některá 

zvířátka totiž vyhledávají čistou nebo naopak špinavou vodu – těm říkáme indikátoři. 

Schovávají se pod kameny, přichycení ke klacíkům nebo se pohodlně vznáší na hladině. A tak 

je žáci hledali (z břehu, ale i zbaveni bot ve vodě). K čemu nakonec dospěli? Měřili na 

čtyřech úsecích. V rybníku za Grundy, před obcí, v obci a za obcí. Naměřili vysoké hodnoty 

všech látek, které tam být neměly. Stejnou hodnotu také prozradil výskyt larev chrostíků, 

jepic a hlavně pijavek a nitěnek. Tento nehezký stav Herličky je patrně dán nadměrným 

hnojením polí, ale také průsakem v obci, protože hodnoty s proudem narůstaly. 

S výsledky tohoto bádaní se pětice děvčat z deváté třídy jela podělit 21. 10. 2014 na 

Masarykovu střední školu zemědělskou v Opavě A jak to na MSŠZ v Opavě dopadlo? 

Výtečně!!! Děvčata obsadila v těžké konkurenci 1. místo!  

 Bodies 

Díky Masarykově střední škole zemědělské v Opavě a projektu NatTech se 5 děvčat z 9. A 

mohlo 18. 11. 2014 podívat do Brna na celosvětově známou výstavu Bodies Revealed. Ráno 

pro ně přijel ke škole autobus. Ten je společně se studenty MSŠZ dovezl do Brna. Na výstavě 

viděly opravdová lidská těla v různých polohách, při různých činnostech i samostatné části 

těl. Bylo to poučné, od paní průvodkyně získali spoustu nových informací. Domů se vrátily 

asi kolem čtyř hodin odpoledne unavené, ale nabité novými informacemi o lidském těle.  

 Sdílení odborných učeben – projekt NatTech 

Dne 26. 2. 2015 se sedmá třída vydala na Masarykovu střední školu zemědělskou v Opavě na 

den Sdílení odborných učeben. Po krátkém seznámení s programem se žáci rozdělili do čtyř 

skupin a rozešli se na různá stanoviště. První stanoviště zahrnovalo zkoušku praktických 

dovedností při výrobě plechové krabičky. Žáci si tak vyzkoušeli manipulaci s nůžkami na 

plech, palicí nebo svěrákem. Druhé stanoviště žáky seznámilo s pneumatickým a aku 

nářadím. Třetí stanoviště oslovilo hlavně nadšence motorů, kde se dozvěděli o principu 

fungování motoru i způsobu, jak zjistit jeho opotřebení. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na 

ukázku domácích zvířat chovaných na tamním statku. Možnost osobního kontaktu se zvířaty 

žáky jistě potěšila.  

 

http://www.zsneplachovice.cz/heralticky-potok-potok-nebo-stoka-badatelsky-orientovane-vzdelavani-3v-vede-a-vyzkumu-vstric/
http://www.zsneplachovice.cz/heralticky-potok-potok-nebo-stoka-badatelsky-orientovane-vzdelavani-3v-vede-a-vyzkumu-vstric/
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 Exkurze - TEVA 

Dne 27. 2. 2015 žáci deváté třídy navštívili farmaceutickou firmu TEVA v Opavě. Po krátké 

instruktáži a představení firmy se oblékli do ochranného pláště a vyrazili na prohlídku 

výzkumné a analytické laboratoře, kde se dozvěděli o významu vyráběných léčiv, jejich 

výrobě, proč nepálit slivovici s peckami a že tis, ze kterého se vyrábí léky, je jinak prudce 

jedovatý. Na závěr se seznámili s principem plynové a kapalinové chromatografie. Pan 

doktor, který je provázel, byl velice příjemný a vtipný, a proto věřím, že se exkurze žákům 

líbila a něco si z ní také odnesli.  

 

 Badatelsky orientované vzdělávání – úloha stromů v krajině 

Dne 25. 3. se naše žákyně devátých tříd opět zúčastnily dne Badatelsky orientovaného 

vyučování na Masarykově střední zemědělské škole v Opavě. Cílem badatelského vyučování 

bylo zjistit a následně také měřením ověřit úlohu stromů v krajině. Ačkoliv byl termín na 

vypracování úkolu šibeniční, naše žákyně si s ním výborně poradily a v konkurenci ostatních 

pěti základních škol nakonec zvítězily. Po zhodnocení badatelského záměru jsme se vydali do 

arboreta v Novém Dvoře, kde nás čekala komentovaná prohlídka.   

 Den sdílení odborných učeben – Zábavná a organická chemie 

Dne 8. června jsme s osmou třídou vyrazili na Masarykovu střední zemědělskou školu 

v Opavě. Cílem návštěvy byla praktická ukázka chemických reakcí. Další část exkurze se 

věnovala měření pH a cukernatosti různých druhů nápojů, které mohou závažným způsobem 

poškodit naše zdraví, například energetické nápoje nebo Coca Cola. Chtěl bych tímto 

pochválit celou osmou třídu za jejich aktivní a často také nebojácný přístup, kdy asistovali při 

názorných ukázkách chemických reakcí (často velice bouřlivých).  

Mgr. Radek Hnilica 

 

Akce Žárovky 

 Sbírám, sbíráš, sbíráme… 

Co? No přece starý papír. A nejsme žádní troškaři, protože tentokrát ho bylo něco málo přes 

2 000kg! Vše proběhlo ve dnech 23. a 24. října, kdy tuto již tradiční akci zorganizovala 

žákovská rada Žárovka. Nejlepší sběrači byli náležitě odměněni. Takže sbírejte, sbírejte, 

sbírejte! Na jaře se na Vás těší Vaše Žárovka. 

 Retro, punk, hippie, country, elegance…? 

Tak jsme si ty módní styly snad konečně vyjasnili. Svým dílem k tomu přispěla i Žárovka, 

která Týden módních stylů zorganizovala. V týdnu od 10. do 14. listopadu se nejen žáci od 

VI. do IX. třídy, ale i někteří učitelé vymódili a bylo se na co dívat. V pondělí jsme se vrátili 

do 60. let minulého století – barevné šátky, čelenky, pestrobarevné haleny a košile evokovaly 

hnutí hippie. V úterý to vypadalo jako ve filmu Rebelové. Puntíkované šaty, široké sukně, 

barevná bižuterie… No a středa!!! Punk is not dead… Z některých šla hrůza a někteří si to 

docela užívali… Elegantní styl ve čtvrtek „napravil“ středu a country styl v pátek proměnil 

školu v divoký západ. Neúprosná komise hodnotila pečlivě každý den příslušný styl. Nejvíce 

módní styly vystihla VII. třída, pomyslné druhé místo vybojovala IX. A, bronzová medaile 

přísluší šesťákům. No a odměny? Uvidíme, v jakém budou módním stylu…   

 Bruslení s Žárovkou 

Pátek 23. 1. 2015 byl ve znamení nejen školního plesu, ale také sportovně-adrenalinové akce 

bruslení s Žárovkou. Cože, jaké adrenalinové, říkáte si. Takže…Pod rouškou tmy se 19 

bruslařů v 18 hodin sešlo na nádraží v Holasovicích. Cesta do Krnova - tam se nacházel zimní 
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stadion Krystal, cíl naší cesty - ve vytopeném vlaku příjemně uběhla. Rychlý přesun tmavými, 

liduprázdnými krnovskými uličkami kolem hřbitova postupně hladinu adrenalinu zvyšoval. 

Konečně se před námi objevila zářící budova stadionu. Utáhnout brusle a hurá na led. 

Hodinka rychle uběhla… Ještě rychlejší přesun, ještě tmavší uličky a nádraží, vlak, 

Holasovice. A kdy bude další bruslení?  

 Plavání s Žárovkou 

Ti, které první den velikonočních prázdnin neodradilo chladné počasí ani brzké vstávání, 

určitě nelitovali, že se rozhodli pro výlet do bruntálského wellness centra. Svižná chůze 

z bruntálského nádraží dokazovala, jak moc se všichni na bazén těší. Hodina a půl příjemně 

uběhla a nikdo si nemohl stěžovat na nedostatek zábavy. Bazény, sauny, vířivky, divoká 

řeka… Vše se muselo vyzkoušet. Po občerstvení v bufetu následovala opět svižná chůze na 

vlak. Příjemně unaveni a s pocitem, že jsme vykonali něco pro své zdraví, jsme se na nádraží 

v Holasovicích rozešli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bludiště s Žárovkou 

Jak už nadpis napovídá, tak do bludiště choďte jedině s žárovkou, abyste v něm náhodou 

nezabloudili. Nezabloudili jsme ani ve středu 6. května, kdy dvě pětičlenná družstva měřila 

jak své fyzické síly, tak vědomosti z oboru geografie, historie, sportu a biologie. Nechyběly 

ani doplňovačky… Každá správná odpověď nebo splněná úloha byly odměněn bodem – jak 

jinak než žárovkou. Po vyrovnaném boji nakonec rozhodla poslední disciplína – určování 

známé osobnosti podle předložených indicií. Jako první poznalo Pavla Křížkovského družstvo 

červených. Bez ohledu na pořadí si všichni vychutnali zaslouženou odměnu – obří dort ve 

tvaru žárovky. Poděkování patří soutěžícím, divákům, ale hlavně nadšencům z Žárovky, kteří 

se postarali o přípravu a zdárný průběh soutěže.   
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 S Žárovkou tentokrát na kole 

A opět další, sportovně založená akce! Pokud to tak půjde dál, tak z naší buclaté žárovky 

bude za chvilku žárovka úsporná!?! Cyklistický výlet si tentokrát užilo 18 nadšenců převážně 

z VIII. a VII. třídy. V sobotu 30. května byl sraz v 9 hodin na cyklostezce směrem na Opavu. 

Podmínkou účasti bylo kolo v dobrém stavu a cyklistická helma. Jízdu do Opavy na minigolf 

v Městských sadech jsme si všichni užili nejen díky příjemnému počasí, ale i ukázkovému 

chování všech zúčastněných, kteří se zodpovědně řídili pokyny, které jim byly před jízdou 

uděleny. Po příjezdu do cíle si cyklisté nejdříve vyzkoušeli přírodní posilovnu a poté se dostal 

na řadu minigolf. Všichni se bavili, užívali si hru a za vše hovoří jedna hláška: „Já to doma 

hraju na kompu, ale tady je to fajne“. Ukázalo se, že někteří se v budoucnu budou nejspíš 

golfem živit… Dopoledne rychle uběhlo, stejně jako cesta zpět. Sobotní oběd si všichni plně 

zasloužili. 

Mgr. Ivana Vaňková 

Akce Žárovičky 

 Dáma a šachy 

Ve středu 5. listopadu se pod vedením Žárovičky uskutečnil turnaj v Dámě a šachách.  

Příznivci hry Dáma byli rozděleni do dvou kategorií. 1. kategorie byla určena pro druháky  

a třeťáky. Ve 2. kategorii se utkali žáci 4. a 5. třídy.  Šachy si pak zahrály děti napříč třídami  

1. stupně. Turnaj byl velmi napínavý, poněvadž se hrál systémem každý s každým, tudíž o 

taktizování nemohla být řeč. Výherce jsme netrpělivě očekávali až do posledního zápasu. Na 

vítěze čekala sladká odměna a diplom. Ostatní soutěžící získali diplom za účast. Všem 

vítězům gratulujeme a těm, kteří nevyhráli, přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. 

Věříme, že se soutěž všem hráčům líbila. Děkujeme za jejich zájem a hru fair play  . 

 Černobílý den 

Ve středu 3. prosince se to na 1. stupni hemžilo samými černobílými človíčky. A důvod? Ten 

byl velmi jednoduchý. Žárovička si připravila další zajímavý den. Úkol byl jasný. Navléci na 

sebe co nejvíce věcí v černobílé barvě. Mnozí využili i hromadu doplňků – čelenky, šátky, 

gumičky, kšiltovky, dokonce i rukavice… Samozřejmě i paní učitelky se pečlivě připravily a 

pomohly tak své třídě získat další užitečné body. Hodnotící komise nakonec vše poctivě 

sečetla. A i když bylo bodování velmi těsné, vítězem se stala 5. třída. Odměnou jim byl 

vlastnoručně vyrobený panáček z marcipánu. Všichni žáci dostali marcipánové kolečko, jak 

jinak než černobílé. Tyhle originální odměny vyrobili zástupci Žárovičky ve svém volném 

čase, za což jim moc děkuji. Tento den jsme si všichni náramně užili.  
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 Gumičková soutěž 

V předvánočním čase se Žárovička rozhodla uspořádat soutěž o nejpěknější výrobek 

z gumiček. Přihlášených výrobků bylo opravdu hodně – kreativitě a nápadům se meze 

nekladly. Možná proto se mezi soutěžícími objevil králíček, houslový klíč, sněhová vločka, 

had, tučňáci a různé náramky… Celý týden postupně hlasovaly všechny děti z 1. stupně. 

Věřím, že rozhodování neměly jednoduché, protože všem zúčastněným se výtvory velmi 

povedly a vybrat ten „nej“ nebyl vůbec lehký úkol. Všichni zúčastnění dostali malou odměnu 

a vítězové se mohli těšit z balíčků gumiček, které jistě využijí na své další tvoření. Děkujeme 

všem, kteří se zapojili.  

 Jarní karneval 

Nižší stupeň přivítal jaro karnevalem, který připravila Žárovička. Odpoledne 20. března se 

děti převlékly do nejrůznějších masek a sešly se ve vyzdobené tělocvičně. Členové Žárovičky 

si pro ně vymysleli a nachystali nejrůznější soutěže. Děti za sladkou odměnu střílely 

„florbalkou“ na branku, házely míčem na terč nebo musely projít slalom ve dvojicích se 

svázanýma nohama. Děvčata z páté třídy si připravila dva tanečky, které pak společně naučila 

ostatní. A pak už následovala přehlídka tanečních kreací pod taktovkou dívek z osmé třídy, 

které nám ochotně pouštěly hitovky na přání. Je jasné, že jsme si všichni užili spoustu legrace, 

což dokazují fotky a video :-) 

 Turnaj ve vybíjené na 1. stupni 

Když žáci z Žárovičky vymýšleli sportovní aktivitu pro své kamarády, napadlo je uspořádat 

turnaj ve vybíjené. Jednotlivé zápasy se odehrávaly v rámci tělesné výchovy. Třídy byly 

rozděleny do dvou kategorií. Nejprve se utkala druhá třída s třetí. Byl to velmi napínavý 

souboj, i když třeťáci měli lepší mušku a podařilo se jim vybít více protihráčů. Nakonec se 

odehrál souboj smíšených družstev, který skončil nerozhodně. Výhra třeťáky motivovala 

natolik, že se rozhodli vyzvat i čtvrtou třídu. Ta je sice porazila, ale z tělocvičny odcházeli se 

vztyčenou hlavou, protože bojovali statečně a rozhodně výhru čtvrťákům nedali zadarmo. 

V druhé kategorii se utkala čtvrtá a pátá třída. I tentokrát se jednalo o velmi vyrovnaný 

souboj, zvláště po prvním poločase. Páťáci v druhém poločase lépe mířili a zaslouženě 

vyhráli. Všechny třídy hrály v duch fair play, za což jim patří velký obdiv a poděkování.  

 Kalhotový týden na 1. stupni 

Když Žárovička přemýšlela, jaký tematický den připravit pro své spolužáky, nápadů bylo 

opravdu mnoho. Těžko se vybíral ten nejlepší, a proto jsme vše spojili a rovnou se vrhli na 

celý týden. Kalhotový týden se vydařil a zapojení téměř všech dětí bylo až nad naše 

očekávání, samozřejmě paní učitelky nemohly zůstat pozadu. Proto není divu, že v pondělí se 

na prvním stupni všichni promenádovali v riflích. V úterý jsme je vyměnili za tepláky. Ve 

středu se konala přehlídka společenských kalhot, děvčata mohla využít i legíny. Další den to 

vypadalo, že se všichni chystají na výšlap, protože o sportovní či outdoorové kalhoty nebylo 

nouze. A v pátek, i když nám počasí moc nepřálo, jsme to všichni statečně vydrželi 

v kraťasech. Po celý týden zástupci Žárovičky bedlivě počítali jednotlivé kusy oblečení. A 

protože se všechny třídy zapojily velmi aktivně, rozhodli jsme se odměnit celý 1. stupeň. 

Každá třída získala malou společenskou hru, kterou mohou využít například na zpříjemnění 

přestávek.           

 Fáborkovaná 

Žárovička si lámala hlavu se závěrečnou akcí pro tento školní rok. Uspořádat Fáborkovanou 

se zdálo jako skvělý nápad, i když to skrývalo spoustu příprav. Nakonec se Fáborkovaná 

uskutečnila v sobotu 27. června v zámeckém parku v Neplachovicích. Děti nachystaly celkem 
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10 stanovišť, na kterých se plnily různé úkoly. Ty byly rozděleny do tří kategorií – pro děti 

z mateřské školy, pro žáky z 1. – 3. třídy a ze 4. – 5. třídy. Na účastníky čekalo počítání, 

postřeh, vyprávění podle obrázků, zpívání, hádanky, ale i pohybové aktivity jako dřepy, běh, 

jízda na koloběžce. Po splnění aktivit čekala děti odměna. Nejlepší z nich byla kouzelná 

krabice, ze které si mohl každý vybrat nějakou drobnost. Návštěvníci byli spokojeni, všem se 

totiž podařilo splnit všechna stanoviště. Někteří rodiče využili možnost prohlídky zámku. 

Děkuji všem aktivním členům Žárovičky za perfektně zvládnutou organizaci a žákům 

ze 4. třídy, kteří nám přišli pomoct.  

Mgr. Klára Střížová   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze života školní družiny 

  Projekt SOPTÍK 

Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnil v naší ŠD projekt Soptík. Náplní bylo seznámení 

dětí s požární tématikou. Na prohlídku hasičské zbrojnice v Neplachovicích jsme přibrali i 

děti z 1. třídy spolu s paní učitelkou Martinou Mrkvanovou. Při první návštěvě jsme si 

prohlédli nejen současnou požární techniku, ale i historické přilby a trubky na svolávání 

k požárům. Na dalších návštěvách jsme hasili džberovkou, stříkali vodou z hydrantu na obci, 

ale také jsme zkoušeli hasit požár kbelíkovou technikou. V herně ŠD jsme se učili vázat uzly 

(zkracovačka, lodní spojka, tesařský), poznávali jsme topografické značky a na závěr celého 

projektu jsme kreslili obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí. Celé akce se zúčastnilo 

42 dětí z první až páté třídy. Obrázky jsou vystaveny v hale ŠD a šest nejlepších jsme odeslali 

do soutěže. Za 1. - 2. ročník obrázky N. Dehnerové, J. Malého a F. Palisy, za 3. – 5. ročník 

obrázky R. Quisové, V. Bokischové a M. Matouškové. Celý projekt Soptík jsme ukončili 27. 

3. 2015. Získané poznatky mohou děti dále využít ve hře Plamen jako mladí hasiči ve svých 

SDH. Závěrem chci poděkovat třem členům SDH Neplachovice, kteří se nám věnovali.  

 Projekt Malý zahradník   

30. září odpoledne jsme se vypravili na exkurzi do moštárny v Holasovicích. Nejprve jsme si 

moštárnu prohlédli, vyslechli si, jak moštování probíhá a teprve potom mohly tamní 

pracovnice zapnout stroje. Hluk byl totiž tak velký, že už jsme se neslyšeli. Na konec jsme 

čerstvě vylisovaný mošt ochutnali. O týden později jsme vystavili práce dětí pod názvem 

„Barevný podzim“ na zahrádkářské výstavě ovoce a zeleniny v zámku v Neplachovicích. 

Vystavovali jsme výkresy a výrobky dětí nejen ze školní družiny, ale i ostatních dětí z 1. – 5. 

třídy. Celou výstavu si děti 1. stupně v pondělí dopoledne prohlédly, poznávaly různé rostliny 
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(např. chmel), květiny a zeleninu, mohly si „pohladit“ i živého ježka. A protože se výrobky  

a výkresy organizátorům výstavy líbily, všechny děti nakonec dostaly sladkou odměnu.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velikonoční výlet školní družiny         

Tak nám skončily velikonoční prázdniny! Ale 27 dětí ze školní družiny na ně hned tak rychle 

nezapomene. Pod dohledem paní vychovatelky Černohorské, paní Moslerové a paní Čechové 

vyrazily totiž vlakem na výlet do Bruntálu. Nejprve jsme si prohlédli zámek, kde byl pro děti 

největší zážitek klouzání po parketách ve velkých papučích. Pak jsme utráceli v cukrárně  

a v obchodě na náměstí. Procházkou jsme došli k velkému hračkářství Miki Fun. Zde si děti 

opravdu užily nakupování (Co a za kolik? Ach, ta matematika!). Na nádraží a ve vlaku si 

potom své nákupy navzájem zhodnotili a pochválili. Počasí nám přálo, takže jsme v 16:07 na 

nádraží v Holasovicích rodičům předaly unavené, ale spokojené děti.       

Marie Černohorská 

 

O tom, jak se v Domě umění v Opavě v rámci Evropského dne jazyků zpívalo o 

Španělsku… 

Pokusme se ten poněkud zmatený nadpis uvést na pravou míru. V Domě umění v Opavě je 

v oratoriu naistalována velmi pozoruhodná výstava španělských malířů. Na obrazech se 

střídají motivy typické pro tuto část Evropy – korida, flamengo, kohoutí zápasy.  Obrazy 

působí velmi sugestivně a vypovídají velmi mnoho i o samotných autorech. Výstavu doplňuje 

nápaditý animační program, kterého se naše škola rozhodla využít, a tím si originálním 

způsobem přiblížit Evropský den jazyků, jehož oficiální datum je 26. 9. Děti od II. třídy se 

postupně po skupinkách zúčastňují tohoto programu a zábavnou formou se učí rozumět 

obrazům, vyjádřit své pocity, mimicky ztvárnit obraz, který si samy vyberou… Na závěr si i 

svůj obraz mohou namalovat…Mnozí z nich nakonec zjistí, že dříve by kolem stejných  

„výtvarných děl“ jen bez povšimnutí prošli. Po prožití tohoto programu si někteří o Španělsku 

opravdu zpívali. Velké poděkování patří paní Lence z Domu umění, která byla nejen velmi 

vstřícná při domlouvání návštěv výstavy, ale i velmi inspirativní pro všechny zúčastněné.  

A kdyby Vás lákalo výstavu vidět na vlastní oči, tak trvá do konce října. 

Mgr. Ivana Vaňková 
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Medvědí ministezka 

Již pátý ročník sportovně-zábavného odpoledne se soutěží Medvědí ministezka proběhl  

v neděli 5. října v prostorách zámeckého parku v Neplachovicích. Celá akce byla z velké části 

v rukách osmáků a deváťáků, kteří připravili propagaci (plakáty) a zajistili jednotlivé 

disciplíny. Příchozí soutěžící, což byl vždy dospělý s dítětem nebo dvojice dětí do 11 let, se 

museli vypořádat s tradičními i netradičními úkoly, např. přišití knoflíku, určení počtu kostí  

v lidském těle, poznání netradičních plodů – ačokču nebo mochyni peruánskou zrakem, ale 

jiné jen chutí či čichem. Dále pokračovali určováním zámků podle obrázků, chůzí po napnuté 

pásce a vyluštěním křížovky. Po zdolání celé trasy si všichni prohlédli výstavu ovoce  

a zeleniny místního zahrádkářského spolku, někteří proběhli ještě expozice v zámku  

a občerstvili se v zámecké kavárně. Na závěr byli všichni malí soutěžící odměněni sladkostí  

a výherci diplomem a drobnou cenou. Chválím rozhodčí za perfektně odvedenou práci  

a děkuji všem dospělákům, kteří se podíleli na organizaci. 

Mgr. Blažena Wertichová 

 

   

    

 

 

 

  

Dýňový den na 1. stupni 

Poslední říjnový den naši školu naplno ovládl podzim. Jejími chodbami se začala šířit s ním 

spojená atmosféra svátku Všech svatých. A tak naši žáci nic nenechali náhodě a přestrojili se 

za podzimní pohádkové bytosti. A nebyli sami! S úderem osmé hodiny se do první a druhé 

třídy vkutálely zralé oranžovolící dýně, pevně rozhodnuté zavalit žáky svou přízní. 

Překvapení čekalo i na třeťáky, kterým celý den skotačil před tabulí rozverný podzimní 

skřítek. Čtvrtou třídu obsadila s pomocí černé magie prastará čarodějnice a pátou průběžně 

navštěvovala Bílá paní, která nikdy nepřišla pozdě, jelikož si krátila cestu skrze zdi. Ani za 

těchto nezvyklých okolností nikdo nezapomněl na to nejdůležitější - na učení. Akorát bylo 

trošičku nezvyklé. V matematice se protentokrát sčítala a odčítala dýňová semínka s kaštany, 

v češtině se předčítaly příběhy jak jinak než s podzimní tematikou. A aby nasávání podzimu 

všemi smysly bylo úplné, proběhla také ochutnávka dýňových delikates. Nakonec se děti 

vrhly i na výrobu ozdob z přírodních materiálů, takže je více než jisté, že nám ještě celý 

listopad zlatooranžová nálada určitě vydrží. Jaký tedy byl náš poslední říjnový den? Tak 

pestrý a veselý jako barvy podzimu. 
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11. 11. v 11 hodin 

Toto zajímavé datum je spojeno s mnohými nevšedními zvyky. Některé vycházejí z tradic 

svátku svatého Martina (husa, mladé víno), také se očekává první sníh. V celém světě je ale 

rovněž symbolem vzpomínek na padlé vojáky ve válkách, tento den je nazván Dnem 

válečných veteránů.  U nás v Neplachovicích a tudíž i v naší škole víme, že tohoto dne v 11 

hodin se koná na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele vzpomínková slavnost při pomníku 

padlých a nezvěstných z první světové války. Již mnoho let se této akce účastní žáci devátých 

tříd. Také letos jsme se vypravili „na kopec“ za krásného počasí, které vůbec nenavozovalo 

dušičkovou náladu. Po doznění zvuků zvonů zarecitovaly tři dívky - Kateřina Kramná, 

Amálie Kořistková a Karolína Bergerová připravené básně. Poté pan Bartkovský připomněl 

některá fakta (deváťákům již známá z dějepisu), např. že datum 11. listopadu se váže k roku 

1918, kdy bylo podepsáno příměří mezi Němci a Spojenci a tímto byla zakončena první 

světová válka. Po ukončení vzpomínkového aktu jsme se ještě prošli po hřbitově a prohlédli 

jsme si válečné hroby, ve kterých jsou uloženy ostatky německých, ruských a jednoho 

francouzského vojáka. 

Mgr. Blažena Wertichová 

   

 

Mikulášská nadílka 

Svátkem svatého Mikuláše začíná pro většinu dětí vánoční období. Postavičky Mikuláše, čerta 

a anděla jsou zřetelným vánočním pozdravem. Mikulášská nadílka má i svůj výchovný dopad 

- děti, které nebyly jen hodné, dostávají do punčochy vedle ovoce, ořechů a sladkostí také 

nějakou bramboru, případně kousek uhlí. I školu v Neplachovicích navštívil Mikuláš se svou 

družinou. Hm, zdejší děti asi nezlobí, žádné uhlí či brambory se neobjevily. Putování 

s rozdáváním mikulášské nadílky zakončil Mikuláš s anděly a čerty v mateřské škole.   

Mikuláš 

Mikulášské balíčky pro děti zajistilo Sdružení rodičů školy. Děkuji tímto paní Markétě 

Dobřecké za skvělou spolupráci při zajištění balíčků a žákům 9. tříd za bezchybné provedení 

celého „mikulášského dopoledne“.                                               PaedDr. Ivana Pavlíková 
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Advent na zámku 

Nechce se tomu věřit, ale je to již rok, co se neplachovický zámek naposledy zahalil do 

vánočního třpytu. Je tedy nejvyšší čas, aby opět otevřel své brány a přivítal čas adventu. 

Přestože byla v Neplachovicích na podzim ukončena turistická sezóna, rozléhaly se v sobotu 

29. listopadu zámeckými prostorami hlasy návštěvníků, kteří opět přišli oslavit začátek 

adventu právě sem. Neplachovický zámek tak prostoupila vůně jehličí a všudypřítomná 

vánoční pohoda. Návštěvníci se procházeli komnatami, které rozzářily vánoční ozdoby. 

Mnozí z nich nakonec neodolali a z prodejních míst si je odnášeli s sebou domů. Advent je 

časem nejen očekávání vánočních svátků, ale také příležitostí se zastavit v předvánočním 

shonu. Proč ne třeba v zámecké kavárně nad šálkem kávy a u vánočního cukroví? 

Tradicí se stala spolupráce se  Základní a Mateřskou školou Neplachovice, jejichž žáci se 

aktivně zapojují do příprav. I letos vyrobili krásné vánoční ozdoby, které zámku dodaly punc 

svátečnosti. Celý den pomáhali ve vánoční dílně vyrábět kapry, svíčky, čertíky, takže i ten 

nejmenší návštěvník neodcházel domů s prázdnou.  

Dav diváků přilákalo k zámeckým schodům právě jejich divadelní vystoupení. Pod vedením 

paní učitelky Blaženy Wertichové si připravili pásmo s názvem „Jak to všechno začalo?“. A 

jak? No přece stvořením světa, Adamem a Evou, Noemovou archou… Děti zpívaly, tančily, 

dokonce hrály i stínové divadlo. Rozesmávaly i dojímaly. Není tedy divu, že byly odměněny 

dlouhým, zaslouženým potleskem. 

Na závěr promluvila paní starostka Dana Schreierová, aby poděkovala hostům za jejich přízeň 

a organizátorům za práci, která umožnila uskutečnění této akce. Nakonec všem popřála 

příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. 

Teď už tedy nezbývá než zapálit první svíčku na adventním věnci a těšit se na nejkrásnější 

období roku. 
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Tvoření s dětmi z MŠ 

Čtvrťáci si v předvánočním čase pozvali děti z Mateřské školy v Neplachovicích. Domluva 

padla na čtvrteční dopoledne 19. prosince. Na programu byly nejprve dvě vánoční pohádky, 

které si žáci sami připravili a zpívání vánočních koled. Poté si každý čtvrťák našel dítko 

z mateřské školy a začali společně tvořit. Někteří měli výběr velmi jednoduchý, protože se 

rádi ujali svých sourozenců. Děti si od nás odnesly vánoční zápichy do květináče. Někteří si 

vyrobili vánoční stromeček, andílka, hvězdičku. Na oplátku nám děti přinesly přáníčko  

a lízátka za připravené dopoledne. Všem se společné tvoření líbilo, takže si jej určitě někdy 

zopakujeme  

          Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyky pro život 

V rámci programu OP VK (Výzva č. 55, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast 

podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání) podal Národní institut pro další vzdělávání 

(NIDV) grantovou žádost na podporu výuky cizích jazyků na základních školách. Projekt 

NIDV s názvem „Cizí jazyky pro život“ byl úspěšně přijat. Prioritním cílem projektu je 

podpořit výuku cizích jazyků na základních školách v České republice (kromě Prahy), a to 

prostřednictvím rodilých mluvčích (na plný nebo částečný pracovní úvazek; jejich plat je 

hrazen v rámci schváleného grantu OP VK). Tento projekt je realizován ve školním roce 

2014/2015. Francouzský institut v Praze je partnerem projektu pro francouzský jazyk. 

Přestože jsme vesnická škola s počtem 237 žáků a francouzský jazyk vyučuje paní učitelka 

Dagmar Bumbálková „jen“ formou zájmového vzdělávání, odpověděli jsme na výzvu NIDV. 

Ani jsme nedoufali, že budeme do projektu zařazeni. Ale opak se stal pravdou. 

Zaměstnankyně Francouzského institutu v Praze nám oznámila, že k nám bude docházet 

francouzský rodilý mluvčí pan Vincent Chenal. A tak k nám každé pondělí přijíždí z Ostravy 

pan Vincent Chenal a společně s paní učitelkou Bumbálkovou se věnují dětem při jejich cestě 

za poznáním krásného francouzského jazyka. 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

Francouzský jazyk 

Zájmový kroužek Francouzský jazyk probíhá v pondělí. Navštěvují jej žáci z 2. až 8. třídy. 

Žáci se hravou formou seznamují s francouzštinou. Každý měsíc jsme se věnovali nějakému 

tématu, např. Pozdravy a oslovení, Čísla, Zvířata na farmě, v ZOO a exotická, Oblečení, 

Barvy, Tělo, Město a vesnice… Obohatili jsme si naši slovní zásobu, naučili jsme se zpívat 

nejznámější francouzské písničky Sur le pont d´Avignon, Au clair de la lune, Une, deux, 

trois…., naučili jsme se básničky a říkadla, zahráli jsme si různé hry. Seznámili jsme se také 

s gramatikou.  

Žáci měli možnost tento školní rok komunikovat s rodilým mluvčím, protože naše škola byla 

zařazena do projektu „Cizí jazyky pro život“. V rámci programu OP VK (Výzva č. 55, 

prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání) 
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podal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) grantovou žádost na podporu výuky cizích 

jazyků na základních školách. Projekt NIDV s názvem „Cizí jazyky pro život“ byl úspěšně 

přijat. Prioritním cílem projektu je podpořit výuku cizích jazyků na základních školách v 

České republice (kromě Prahy), a to prostřednictvím rodilých mluvčích (na plný nebo 

částečný pracovní úvazek; jejich plat je hrazen v rámci schváleného grantu OP VK). Tento 

projekt je realizován ve školním roce 2014/2015. Francouzský institut v Praze je partnerem 
projektu pro francouzský jazyk. 

Celý rok k nám dojíždí rodilý mluvčí z Lyonu Vincent Chenal. Společně tvoříme pro děti 

vyučovací hodiny. Myslím si, že tyto hodiny jsou pro ně velice přínosné, jsou pro žáky 

zpestřením a motivací pro další vzdělávání, protože sami vidí, že se s Vincentem česky prostě 

nedomluví. 

                                                                                           Mgr. Dagmar Bumbálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pomáháme zvířatům 

Ve školním roce 2014/2015 proběhl projekt „Pomáháme zvířatům“. V měsících září a říjnu 

děti sbíraly ve svém okolí kaštany a žaludy, které přinesly v listopadu do školy. V každé třídě 

byli nejlepší sběrači oceněni a všichni zúčastnění dostali malou odměnu. Do projektu se 

aktivně zapojilo 32 žáků, kteří přinesli 608 kg kaštanů a 79 kg žaludů. Lesní plody byly 

odvezeny do Býkova, kde se staly pochoutkou daňků. 

Součástí projektu se stala beseda s myslivcem. V pondělí 15. 12. 2014 pan Radomír Frank 

děti seznámil s nejznámějšími plemeny psů, které využívají myslivci při své náročné práci. 

Poutavé vyprávění doplňovaly fotografie jednotlivých plemen. 

Mgr. Ivana Kořistková  

Hasík 

V pondělí 8. a 15. prosince proběhl v 2. třídě projekt nazvaný Hasík. Přijeli profesionální 

hasiči z Opavy, aby se dětem věnovali a přiblížili jim práci hasičů, ale přijeli také proto, aby 

děti poučili o prevenci vzniku požárů a povodní. Hravou formou jim vštěpili důležité 

informace, jako jsou např. telefonní čísla na hasiče, policii a rychlou záchrannou službu. 

Nezapomněli ani na číslo 112. Vysvětlili si důležitost prevence, jak se chránit při vzniku 

požáru, jak se dostat z hořícího domu, jak zjistit, jestli za dveřmi vznikl požár apod., jak 

reagovat v ohrožení života nebo v tíživé situaci. Žáci si mohli vyzkoušet na sobě i hasičské 

uniformy, potěžkali si dýchací přístroj (je hodně těžký), vyzkoušeli přilby, ukázali si i 

nezbytné vybavení hasiče. Vysvětlili si rozdíly mezi zkouškou sirén a opravdovou sirénou 

ohlašující poplach, sirénou ohlašující stav všeobecného ohrožení, všechny sirény i poslechově 

rozeznávali. Bylo to velice poučné, takových praktických hodin by mohlo být více. 
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V úterý 3. března navštívila 2. třída v rámci projektu „Hasík“ Hasičský záchranný sbor 

v Opavě. Navázali jsme na besedy s hasiči, které proběhly v naší třídě v prosinci. Děti si dále 

prohlubovaly znalosti týkající se práce hasičů. Velitel hasičů J. Maršálek nás provedl celou 

budovou Záchranného hasičského sboru. Prohlédli jsme si i ložnice, jídelnu a posilovnu 

hasičů s horolezeckou stěnou. Znovu jsme si ověřili, že práce hasičů je opravdu fyzicky i 

psychicky náročná. Hasiči musí dodržovat pevný řád a přísnou disciplínu. Poznali jsme 

vybavení různých typů hasičských aut i výstroj každého hasiče, ať už je připravený na útok 

k požáru, k povodním nebo k vyprošťování lidí u autonehod či k zlikvidování chemických 

látek. Všichni musí bezpečně znát každé jednotlivé vybavení i dané místo, na které se daný 

materiál ukládá. Povolání hasiče je opravdu náročné, ale hodně zajímavé. Hasiči mají určitě 

náš velký obdiv!                                                                                                               

Mgr. Dagmar Bumbálková 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mikulášská diskotéka 

Na 12. 12. 2014 si třídy 9. A a 9. B připravily Mikulášskou diskotéku. Pro nižší stupeň byla 

připravena stanoviště, tanečky, soutěže.  Všichni byli moc hodní a skvěle se bavili, takže si 

čerti nakonec nikoho neodnesli. Děti se domů vrátily se spoustou sladkostí a s úsměvy ve 

tvářích :) Pak následovala část pro vyšší stupeň. Pro začátek jsme ostatním předcvičili dva 

tanečky, aby se trochu rozhýbali, pak už jim to ale šlo skvěle. Gratulujeme taky nejlepším 

tanečníkům, Davčovi Volnému a Verči Varšové, kteří se stali králem a královnou diskotéky. 

Celé odpoledne i večer proběhl úžasně, děkujeme všem za účast i za pochvaly :) Doufáme, že 

se v únoru zase uvidíme na Valentýnské diskotéce :) 

Karolína Bergerová a Amálie Kořistková 

Také připojuji velkou pochvalu všem deváťákům, kteří diskotéku připravovali, zúčastněným 

dětem za pěkné chování a poděkování (i pochvalu ) paní učitelce Baranové a panu učiteli 

Horehleďovi za skvělou organizaci. 

PaedDr. Ivana Pavlíková  
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Vystoupení na setkání seniorů v Neplachovicích  

Jako každý rok, tak i letos jsme byli potěšit a předvánočně naladit babičky a dědečky na jejich 

tradičním setkání. Ve středu 3. prosince se do kulturní místnosti v Neplachovicích nahrnulo 

40 dětí pěveckého sboru Motýlci v roztomilých kostýmech zvířátek a 20 zpěváků vyššího 

stupně pěveckého sboru Singers ozdobených květinami spolu s členy dramatického souboru 

Bavidlo. V trošku improvizovaných podmínkách předvedli pásmo „Jak to všechno začalo“, 

které bylo nacvičeno pro sobotní Advent na zámku. Potlesk pozorných posluchačů potěšil 

všechny účinkující i jejich vedoucí - Martinu Mrkvanovou, Marii Černohorskou, Leona 

Vašinku a Blaženu Wertichovou, příjemný pocit znásobila i závěrečná sladká odměna.  

       Mgr. Blažena Wertichová   

                                                       

 

       

 

 

 

 

 

Ledová Praha 

V sobotu 31. ledna jsme byli na výletě v Praze. Naše cesta začala v Opavě na Východním 

nádraží v brzkých ranních hodinách. Už na cestě nás potkaly první zážitky, viděli jsme lišky, 

srny, zajíce, labutě. Nejlepším zážitkem z vlaku byl chlapec v kiltu a náš upovídaný kamarád 

průvodčí. Po dlouhé cestě jsme byli konečně v Praze. Náš dlouhý výlet začínal na 

Václavském náměstí, kde jsme se chtěli vyfotit se sv. Václavem, ale turisti z asijských zemí 

nám to neumožnili. Vše se nám podařilo napravit u Orloje, kde jsme absolvovali vyhlídku 

z věže, viděli jsme tedy celé hlavní město z ptačí perspektivy. Dále jsme navštívili 

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, kde jsme shlédli unikáty 

z 19. století. Muzeum Karlova mostu nás uchvátilo expedicí, jak se stavěl Karlův most. Odtud 

jsme se vydali na Karlův most, na kterém bylo mnoho turistů a soch. Naši účastníci nám 

neustále hlásili blížící se Mc´Donalds, kde jsme dočerpali energii. Spokojeni jsme pomalu 

postupovali do strmého kopce na Hrad. Před Hradem jsme se fotili s hradní stráží. Měli jsme 

možnost se zvěčnit i se šaškem a králem. Královnu si na chvíli zahrála paní učitelka Střížová.  

Paní Rychtová pak měla tu čest stát se princeznou. Na Pražském hradě jsme navštívili 

Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří, Starý královský palác a Zlatou uličku. Dalším zážitkem 

byla jistě cesta metrem a návštěva obchodního centra Palladium. Cestu zpět jsme absolvovali 

v Pendolinu a Vrbence, kde všichni účastníci již nevydrželi a usnuli. V Opavě nás již čekali 

rodiče. Tím náš zajímavý výlet skončil. Největší dík patří paní učitelce Střížové, která si našla 

čas a tuhle dlouhou a náročnou cestu se s námi rozhodla absolvovat. Také děkujeme za 

doprovod paní Rychtové a paní Cekotové . 

          Mgr. Klára Střížová 
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Recitační soutěž 

Možností, jak můžeme poměřovat své síly a schopnosti, je spousta. Příznivci krásné literatury, 

kterých je na naší škole mnoho, se proto v pondělí 16. února rozhodli utkat v klání o 

nejlepšího recitátora. A zájem nebyl malý. Před porotkyně, jimiž se pro tentokrát staly paní 

učitelky Blažena Wertichová, Renata Schreierová a Ludmila Volná, totiž předstoupilo celkem 

41 soutěžících. Boj to byl urputný, ale vzhledem k tomu, že všichni si byli vědomi toho, že 

jsou na jedné lodi, odehrálo se celé klání v přátelské a podporující atmosféře. Není tedy divu, 

že se publikum dobře bavilo. Smálo se z plných plic, ale také sedělo napnutě, mnohdy se 

dokonce i bálo. Po vyhlášení výsledků (viz níže) ze všech účastníků definitivně spadla tréma a 

soutěž se tedy nenápadně proměnila v příjemné setkání, během nějž si spolužáci sdělovali 

nejen své dojmy a postřehy, ale také drobné rady, které se mohou v budoucnu hodit. A co víc. 

Všichni do jednoho se shodli, že se už nyní těší na recitační soutěž v příštím roce. A to zase 

těší nás. 

        Mgr. Ludmila Volná 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slavnostní otevření dětského klubu Kuřátko 

Dne 4. února 2015 byl opětovně po delší době otevřen dětský klub Kuřátko v prostorách 

bývalého bytu v ZŠ Neplachovice. Velké poděkování za znovuotevření dětského klubu patří 

paní PaedDr. Ivaně Pavlíkové, ředitelce ZŠ Neplachovice a paní Daně Schreierové, starostce 

obce Neplachovice, bez jejichž pomoci a součinnosti si nelze realizaci dětského klubu 

představit.  

Na naše první setkání přišlo celkem 6 maminek, z blízka i z daleka , s dětmi do 3 let věku. 

Na programu byly společné říkanky, písničky a především hraní. Věříme, že se maminkám a 

dětem společně strávená chvíle líbila a že se uvidíme na dalších setkáních, tedy každou středu 

od 9:00 hodin v bývalém bytě (vchod vedle tělocvičny, vstup brankou z parkoviště na 

Zámecké ulici) při ZŠ Neplachovice. 

Martina Paluzgová a Daniela Bujnochová 

 

Návštěva divadla 

Již od začátku školního roku se žáci vyššího stupně těšili na pondělí 23. února, protože věděli, 

že máme objednánu návštěvu ve Slezském divadle na představení brněnského divadla Radost. 

Také věděli, že se jedná o uvedení pěti balad z Kytice. Toto dílo je všem žákům dobře známo 

nejen z Erbenovy básnické sbírky, ale také ze zajímavého a oblíbeného filmového zpracování.  

Jak už to bývá, těšení bylo různého druhu. Některé žáky potěšil prostý fakt, že se tento den 

nebudou moc učit, zkrátka že se „ulijou“ z výuky. Pro mnohé, a to zejména dívky (ale  
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i značné procento chlapců z vyšších ročníků), převažoval příjemný pocit, že se předvedou ve 

společenském oděvu. A dost bylo i těch, kteří očekávali nový kulturní zážitek. 

Podle toho také vypadalo chování dětí v divadle. I přes předchozí poučení byli ti, kteří 

s napětím sledovali dění na jevišti, často rušeni hemžením a konverzací svých méně 

ukázněných spolužáků. V následných besedách ve sborovně i ve třídách bylo konstatováno, 

že představení bylo zajímavě zpracováno, byly oceňovány velmi kvalitní výkony herců, 

loutkoherců i hudebníků, celkově mělo vystoupení působivou atmosféru. Přitom zazněly 

názory, že někteří žáci si návštěvu divadla nezaslouží, protože se neumí slušně chovat a ruší 

ostatní. I přes tento fakt si myslím, že čas od času bychom měli kulturní zážitek dopřát 

každému. Nejen proto, že je to uvedeno v našem školním vzdělávacím programu, ale také 

proto, že má určitě praktický dopad na osvojování si kulturního chování. V někom umělecké 

dílo zanechá hlubokou stopu, v jiném snad alespoň malinký otisk. Doufejme, že každý jedinec 

v sobě tyto otisky někdy objeví. Vždyť kultura není každodenní potřeba, ale je to jediná věc, 

čím se člověk liší od jiných živočichů. (citát B. Šípka). Takže příští rok jedeme zas! 

         Mgr. Blažena Wertichová 

Lyžařský výcvikový kurz 

Dne 16. 2. žáci 7. třídy odjeli na lyžařský výcvik. Všichni jsme se moc těšili a nemohli se 

dočkat, až se spustíme ze svahu. Všichni jsme nastoupili do autobusu a odjeli na chatu 

Kazmarku v Karlově pod Pradědem. Na chatě se nám moc líbilo a dobře tam vařili. Moc se 

nám všem líbily první okamžiky na lyžích, moc jsme si je užili. Ve středu jsme byli na 

večerním lyžování, bylo to úžasné . Zábava, kterou nám páni učitelé nachystali, byla skvělá, 

hodně jsme se nasmáli. V pátek jsme se rozloučili s Kazmarkou a odjeli domů. Lyžařský kurz 

se nám moc líbil a odvezli jsme si z něj spoustu zážitků . 

                                     Veronika Varšová, 7. třída 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní program Správná technika čištění zubů a Veselé zoubky 

V pondělí 23. 3. žáci 1. stupně dbali na své zdraví. Do školy jsme pozvali odborníky na 

dentální hygienu. Přijeli k nám studenti zubní medicíny z Olomouce a připravili si pro nás 

besedu o zubech a správné technice čištění zubů. Prvňáčci a druháčci se zúčastnili této besedy 

poprvé. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci už podobnou besedu absolvovali v předchozích letech.  Žáci 

viděli na fotografiích zdravý i vážně nemocný chrup, povídali si o zubních kartáčcích, zubním 

kazu, kolik má člověk zubů, o trvalých i mléčných zubech, o chrupu jako takovém, jeho 

důležitosti. Přemýšleli, proč je ústní hygiena tak důležitá pro naše zdraví, plnili různé úkoly. 

Nejvíce času věnovali samotnému čištění zubů, zkoušeli si správnou techniku čištění jak na 

velkém modelu chrupu s velkým kartáčkem, tak přímo na sobě ve své puse. Doufám, že tyto 
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informace nezapomenou a budou je dále ve svém životě používat. Vždyť trvalé zuby máme 

na celý život jenom jedny. 

Mgr. Dagmar Bumbálková 

 

První třída se zapojila do preventivního programu Veselé zoubky, který připravila dm 

drogerie markt s.r.o. na měsíc únor 2015. Pro výuku prevence zubního kazu byl použit 

metodický program pro interaktivní tabuli, ve kterém se děti seznámily s tématem, jak zoubky 

fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz… atd. Zábavná byla také 

projekce filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Děti diskutovaly o tom, jak se mají 

správně čistit zoubky, aby byly bez kazu a proč navštěvovat zubního lékaře. Na závěr si 

vyplnily pracovní list a za odměnu dostaly samolepky do koupelny a úžasné dm preventivní 

balíčky. 

Celé projektové dopoledne bylo velmi zábavné a velmi poučné. Téma jsme si také propojili s 

učivem v hodinách prvouky, kde se momentálně věnujeme správné výživě a pitnému režimu. 

Vyhýbáme se také sladkostmi mezi jídly. Někdy to jde těžko. V rámci dodržování správného 

pitného režimu máme k dispozici také neslazený čaj ve školní jídelně. Veselé zoubky mají v 

pusince teď už všichni prvňáčci, protože vědí, jak si zuby čistit a jak o ně pečovat. 

                                                                                                             Mgr. Martina Mrkvanová 

 

Valentýnská diskotéka 

Konečně jsme se dočkali! 27. 2. se uskutečnila Valentýnská diskotéka. Všichni sice víme, že 

svátek sv. Valentýna je již 14. února, ale toto datum vyšlo na jarní prázdniny a pak následoval 

lyžák sedmáků. Proto se žáci vyššího stupně sešli v tělocvičně o něco později a zábava mohla 

začít. Měli jsme pro ně připravené různé soutěže a hry za sladké odměny. DJ Kuba nás 

roztančil na parketu různými peckami. Nechyběly samozřejmě ani ploužáky, bez toho by to 

nebyl správný Valentýn. Doba příprav se vyplatila a všichni spolužáci vypadali, že si to 

skvěle užívali. Děkujeme všem za účast na naší famózní, poslední diskotéce.  

Vaši deváťáci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáhat a chránit 

Dne 26. 2. žáci první třídy netrpělivě vyhlíželi vzácnou návštěvu. Přijela za námi paní 

policistka nprap. Pavla Welnová v „opravdové“ policejní uniformě. Měla s sebou spoustu 

podivných předmětů, jako např. pouta, obušky, baterky, terčík, modrou a bílou policejní 

čepici… a hlavně zajímavou knihu „Policejní pohádky“. 

Nejprve nám paní Welnová přečetla napínavý příběh O statečném policistovi Honzíkovi. Děti 

pozorně poslouchaly a současně sledovaly ilustrované obrázky na interaktivní tabuli. Příběh, 
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jako každá pohádka, měla naštěstí dobrý konec a děti se nemusely ničeho bát. Honzík už 

odmalička toužil všem pomáhat. Ve školce zachraňoval žížaly topící se v dešťových kalužích 

na chodníku. Na základní škole zase bránil slabší kamarády před silnějšími spolužáky. A po 

ukončení střední školy byla jeho volba jasná. „Pomáhat a chránit…“ Je to také heslo, které 

čteme na policejních autech. 

Prvňáčci dostávali otázky: Kdo je policista? Kdo je řidič? Kdo je chodec? Co je dopravní 

nehoda? Co je policejní páska? Děti se hlásily a odpovídaly jako o život. Dozvěděli jsme se 

také, jaké oblečení nosí policisté, jaké mají barvy čepic, nač se používají pouta a obušky, jak 

vypadá policejní pes, když hledá pachatele, kdo jsou policejní pyrotechnici,… atd. 

Na interaktivní tabuli děti koukaly na policejní vrtulník, auto, policistu na koni, viděly terénní 

práce, uniformy policistů a další. Všechno bylo velmi zajímavé, napínavé, poutavé a poučné. 

Největším zážitkem byla ukázka otisku prstů. Otisk na skleničce se totiž ukáže po nanesení 

stříbrného prášku na štětečku. Každý prvňáček si mohl na černou fólii otisknout svůj palec. 

Paní policistka byla velmi trpělivá a řada nadšených čekajících mrňousků byla nekonečná. Po 

chvíli si už všichni statečně odnášeli v aktovkách „svůj otisk“. Za odměnu žáci ještě navíc 

dostali Poldovy omalovánky. 

Už se opět těšíme na Policejní pohádky. V knize se děti seznámí také se spravedlivým 

Přemyslem, soudcem, který postihuje a trestá zlo. O tom zase příště! Všichni přeci chceme, 

aby  

z dětí vyrostli poctiví a čestní lidé, kteří nám třeba budou pomáhat proti těm lidem neslušným, 

nepoctivým a nečestným. 

                                                                                                  Mgr. Martina Mrkvanová  

 

Projekt „Policejní pohádky“ 

Projekt „Policejní pohádky“ děti ze ZŠ Neplachovice velmi zaujal. Příběhy poslouchali 

všichni se zaujetím. Čteme si pohádky v různých vyučovacích předmětech a děti netrpělivě 

čekají na dobrý konec, ale také na poučení spravedlivého Přemysla. Policistu Honzíka si 

všichni oblíbili hned v úvodním čtení, kdy nás navštívila paní policistka nprap. Pavla 

Welnová. Děkujeme za úžasnou knihu, kterou opravdu hltáme jedním dechem. Přiznám se, že 

ji také čtu svým dětem doma. Během čtení (nebo i poslechu CD) jsme zjistili, že se občas 

podobné situace už některým dětem přihodily. Probíráme, jak se v dané situaci zachovaly a 

samy přicházejí s návrhy, jak danou situaci pro příště lépe vyřešit. Děkujeme za bezvadný 

preventivní program. Příběhy si opravdu užíváme, jsou velmi poučné, dramatické i 

dobrodružné. 

V předmětu prvouka jsme si povídali o budoucím povolání. Zjistila jsem, že díky knize 

Policejní pohádky by většina kluků z 1. třídy chtěla být policistou. Ještě také vojákem a 

hasičem. Příběh O statečném policistovi Honzíkovi děti vtáhl do děje a problematiky povolání. 

Zopakovali jsme si také důležitá telefonní čísla policie, hasičů a rychlé záchranné služby. Na 

vycházce trénujeme roli chodců, sledujeme vozidla na křižovatce a povídáme si o dopravních 

značkách. 

Zajímavé povolání soudce děti zaujalo v příběhu O spravedlivém Přemyslovi. Vysvětlili jsme 

si pojmy lež – pravda – svědomí – spravedlnost a v českém jazyce přišlo na řadu pořekadlo: 

Lež má krátké nohy.  

Výtvarná výchova dětí bavila, když malovaly domečky. Poslouchaly na CD pohádku O 

domečku, který plakal, protože mu někdo pokreslil stěny. Tolik domečků pohromadě na 

výstavce jste ještě neviděli. Děti malovaly domy, co jim síly a barvičky stačily. Vysvětlili 

jsme si pojem vandalismus, a také zopakovali dny v týdnu. 

Zanedlouho se nám tajil dech nad nebezpečným příběhem O loupežné Ctiradově bandě a 

odvážném Radovanovi. To je dobrodružství. Vzpomínali jsme na pouta, kterými paní 

policistka spoutala našeho spolužáka. Byl statečný, jen úsměv na rtu mu zmizel, když 
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zavtipkovala, že právě ztratila klíček. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla, i jak vyťukat 

správné číslice na mobilním telefonu. V matematice jsme probírali pojem – 100Kč. Prvňáčci 

se podle osnov učí jen v oboru 0 – 20.  Nastříhala jsem dětem pomůcky – papírové peníze a 

zvládli jsme počty i do 100. V prvouce jsme zase využili papírové hodiny na připomenutí 

času. 

Kdo by nezažil cirkus? Děti se hlásily jako o život, nastalo vyprávění o zážitcích z cirkusu. 

Ve čtení nám pohádku O ztracené Jitce přečetli nejlepší čtenáři a v hudební výchově jsme si 

zazpívali píseň Máme rádi zvířata. V tělesné výchově jsme vyzkoušeli, co zvládnou artisté: 

kotoul vpřed a vzad už naši malí žáci umí. Vysvětlili jsme si, co je přemet, hvězda i chůze po 

laně. My jsme vyzkoušeli chůzi po otočené lavičce - kladince. Na vycházce jsme si zase 

zkoušeli popsat cestu domů z místa A, abychom nedopadli jako ztracená Jitka. 

Která pohádka byla pro prvňáčky velký oříšek? Jak si Bohumil půjčoval, až se dostal do 

vězení. Jak rozlousknout, co znamenají v českém jazyce fráze a přirovnání: Chudý jak 

kostelní myš, Žil sám jako kůl v plotě, … „tak to není vůbec cool“, Žil z ruky do pusy, Jedna 

kapsa prázdná, druhá vysypaná, Vypařil se jako pára nad hrncem, Za chyby se platí,…atd. 

Otázek byla spousta a vysvětlování také. 

Velmi poučná byla také pohádka  Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec 

bylo. Pojmy „inzulinka a diabetes“ není v naší třídě žádná neznámá. Už v září při nástupu do 

školy nám naše spolužačka vysvětlila všechno možné o cukrovce pomocí svého pohádkového 

DVD. Denně se setkáváme s tím, jak se aplikuje inzulín a měří cukr v krvi. V policejní 

pohádce jsme se dozvěděli o nebezpečném dotýkání nalezených injekčních stříkaček i o 

přenášení různých nemocí. 

Při poslechu a čtení Policejních pohádek vznikla také spousta krásných a zajímavých obrázků 

a výkresů ve výtvarné i pracovní výchově. Naše třídní nástěnka je vystavena těmi 

nejzdařilejšími z nich. Prevence není nikdy dost. Děkujeme Policii ČR za úžasný preventivní 

program. Ještě nás čeká řada nepřečtených pohádek z knihy a my se na ně moc těšíme. 

                      Mgr. Martina Mrkvanová   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatický kroužek v mateřských školách 

Členové dramatických kroužků naší školy dostali 5. března možnost předvést výsledky své 

půlroční práce. Úderem deváté hodiny se vydali na cestu, jejímž cílem byla návštěva v 

mateřských školách v Neplachovicích a v Loděnici. Divadelní kroužek Bavidlo pro tuto 

příležitost zpracoval veršované pohádky Františka Hrubína. A tak se před dětmi rozehrál 

příběh o Červené karkulce, nebojácných kůzlátkách a zvědavém Smolíčkovi. Dramatický 

kroužek žáků z 1. stupně si připravil vlastní pohádku, která vznikla na motivy příběhu Čert a 

Káča. Třešničkou na dortu obou představení byly vlastnoručně vyrobené kulisy a nápadité 

rekvizity i kostýmy. S prvními krůčky po „pódiu“ z herců opadla tréma, a tak se mohli do 

sytosti vyřádit. A vyřádili! I když se jazyk občas zamotal, vůbec to nevadilo. Paní nápovědky 

(přesněji řečeno paní učitelky Blažena Wertichová a Ludmila Volná) byly vždy ve střehu! 
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Nadšení ve tvářích malých diváků je důkazem, že se vše vydařilo. Vždyť pochvalné výkřiky z 

publika: „ To je hustý!“ jsou tou nejkrásnější odměnou. Proto děkujeme paním učitelkám z 

mateřských škol za příležitost hrát, bavit, napínat a rozesmávat a panu Přemyslu Zbořilovi za 

rychlý převoz kulis, kostýmů a rekvizit. A co my divadelníci? Už teď se těšíme na další štaci. 

 

Mgr. Ludmila Volná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavidlo ve školní družině 

Co dělá divadlo divadlem? Určitě odpovíte, že divadlo tvoří herci, kostýmy a kulisy. Ale bez 

čeho by divadlo nebylo vůbec divadlem? No přece bez diváků! A proto náš divadelní soubor 

Bavidlo si vyhledal diváky ve školní družině a předvedl jim své představení. Bylo to napůl 

recitační a napůl pohádkové vystoupení sestavené z pohádkových básní knihy Františka 

Hrubína Dvakrát sedm pohádek. Žáci ve školní družině se pobavili chytrostí Červené 

karkulky, Smolíčka a kůzlátek, také je zaujala mrštnost a výřečnost Kašpárka. A herci byli 

spokojeni, že se mohli předvést před diváky. 

Mgr. Blažena Wertichová 

 

 

  

 

Den Země 

 

Poslední dubnový den byl v naší škole věnován skutečné dámě, která (a tato dáma se jistě 

neurazí) již leccos pamatuje. O kom je řeč? Svůj svátek oslavila Země. A jak jinak jí vyjádřit 

svůj dík než troškou péče a pozornosti. Žáci i učitelé tedy navlékli pracovní rukavice, popadli 

igelitové pytle a vydali se prozkoumat cesty, pěšinky, meze i louky kolem Loděnice, 

Štemplovce, Neplachovic, Držkovic atd. S potěšením mohli konstatovat, že ve většině případů 
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byli příjemně překvapeni, avšak i tak se našlo pár míst, která je množstvím odpadu zaskočila. 

Žáci neváhali, přiložili ruce k dílu a přírodu tak zbavili igelitových tašek, sáčků a především 

PET lahví. Den strávený v přírodě je pak dovedl k zamyšlení, jak může nepatrný čin, jako je 

odhození odpadku, mít dopad na naši krajinu, pokud se znásobí, a uvědomění si, že ekologie 

není jen teoretická disciplína, ale že je třeba aplikovat ji v každodenním životě.  

Mgr. Ludmila Volná 

  

Jako každý rok v tomto období, vydala se VII. třída v počtu 27 dětí uklízet blízké okolí. Prošli 

jsme Holasovicemi, kolem řeky Opavy jsme došli až ke splavu a na „Kampl“. V předešlých 

letech jsme našli spoustu kuriozit (dopravní značku, umyvadlo…). Letos byly největším 

úlovkem staré lyže. A jeden zajímavý poznatek – před dvěma lety jsme šli podobnou trasu  

a odpadků jsme našli mnohem víc. Že by se občané polepšili? 

Mgr. Renata Schreierová 

  

Okolí školy bylo výborně uklizeno, až bylo prckům líto, že nevidí a nesbírají tuny odpadků. 

Zaměstnanci obce plní v okolí školy a zámku dobře svoji práci - je čisto! Proto byli malí 

prvňáci „šťastni“ za každý odhozený nedopalek z cigarety a za vršek piva,… říkali tomu, že 

mají ten „správňácký odpadek“. Ještě že pak našli v křoví plastovou láhev a málem „nastal 

boj“, kdo ji odnese do kontejneru . 

Mgr. Martina Mrkvanová 

  

Žáci 2. třídy šli po cyklostezce do Skrochovic. Děti byly spokojené, ani neprotestovaly, že 

jdou tak daleko. Odpadky děti „lovily“ i v poli řepky olejky  . 

Mgr. Dagmar Bumbálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Animační programy v Opavě 

 

Je příjemné, když nekonečné hodiny a dny školního vyučování „naruší“ mimořádná událost. 

Taková akce čekala šesťáky v úterý 28. dubna. Ráno jsme se sešli na nádraží, každý si koupil 

svou jízdenku (už toto bylo pro některé velmi nezvyklé) a po krátkém čekání na zpožděný 

vlak jsme vyrazili do Opavy. Protože jsme velká třída, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna 

vstoupila do Obecního domu, kde se v expozici „Cesta města“ zúčastnila animačního 

programu o pravěku. Děti si zopakovaly vědomosti o této době, zahrály si na archeology - 

vykopaly předměty, které zkoumaly, skládaly obraz pravěkého umělce a nakonec se ozdobily 

vlastnoručně vyrobeným náhrdelníkem, jenž jim zůstal na památku.  

Druhá skupina mezitím v Domě umění poznávala výtvarného umělce, krále pop-artu, Andyho 

Warhola v rámci animačního programu „Patnáct minut slávy“. Kromě vstřebávání informací 

o životě a díle tohoto malíře se žáci pokusili o vlastní tvorbu a nakonec si užili ne patnáct, ale 
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z důvodů časové tísně asi jen deset minut slávy - viz fotografie. Pak se musely obě skupiny 

vystřídat, ovšem během rychlého přesunu městem jsme k všeobecné spokojenosti stihli 

navštívit i jedno „hladové“ okno.  

Celá akce splnila svůj účel. Žáci si vyzkoušeli jiné způsoby seznamování se s novými 

poznatky, s nezvyklým prostředím, museli reagovat na jiné situace. A teď se už těšíme na 

další událost – školní výlet! 

         Mgr. Blažena Wertichová 

  

Andy Warhol podruhé 

Příležitost navštívit velmi „povedenou“ výstavu děl umělce Andyho Warhola využili také 

někteří žáci 9. ročníku. Ve středu 29. dubna v rámci odpoledního vyučování se zúčastnila sice 

nevelká, ale kulturně založená skupinka deváťáků animačního programu „15 minut slávy“ 

v Domě umění. Musím říci, že si toto odpoledne dokonale užili jak samotní žáci, tak jejich 

doprovod i paní animátorka, která byla mnohdy překvapená originálním přístupem k zadaným 

úkolům a jejich řešením. A tak jsme si vyslechli neuvěřitelné příhody na motivy vystavených 

ilustrací, pobavili se sestavováním živého obrazu roztodivných emocí a zachytili na fotografie 

závěrečné momenty slávy.  Myslím, že nás tito žáci ještě lecčím (doufám, že příjemně) 

překvapí. Tak se, děcka, snažte, čas na této škole vám rychle utíká. 

       Mgr. Blažena Wertichová 

  
  

 

Školní akademie aneb Škola v proměnách času 

„Letos bude školní akademie,“ zářily dětem oči již od začátku školního roku. To učitelům se 

krabatilo čelo samým přemýšlením, co na akademii připravit, aby to bylo zajímavé, aby to 

zvládlo co nejvíce dětí, nejlépe všichni ze třídy, a také kdy nacvičovat, aby se co nejméně 

narušila výuka.  

Nejprve se muselo vymyslet téma akademie. Nejstarší členové dramatického souboru Bavidlo  

se rozhodli vzít situaci do svých rukou. Spolu se svou vedoucí se rozhodli, že postaví do 

kontrastu současnou přetechnizovanou dobu s minulostí, kdy se museli lidé spolehnout pouze 

na vlastní sílu a schopnosti. Akademii nazvali Škola v proměnách času. Ostatní vyučující se 

tomu přizpůsobili a připravili vystoupení, která ilustrovala určitou dějinnou epochu. Postupem 

času mohli náhodní procházející školními chodbami slyšet bubnování pravěkých lidí, 

prozpěvování Ezopa, strach nahánějící pokřik pirátů či nám starším známý pochod Kupředu 

levá! Čas letěl a přiblížil se čas akademie. Nastaly další starosti - zajistit sál, prostory na 

převlékání a přebývání účinkujících, hudební aparaturu, zvukaře, filmaře, kostýmy, 

občerstvení, plakáty, programy, převoz kulis atd. Ve čtvrtek před akademií se děti už cítily 

jako opravdoví umělci. V kinosále v Holasovicích začaly zkoušky na pódiu pod světly ramp a 
s aparaturou. V pátek proběhla zrychlená generálka a pak už naostro před spolužáky.  
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V neděli 26. dubna odpoledne bylo vše připraveno. 140 účinkujících dětí bylo nachystáno 

v šatně, na zahradě a dokonce i v nedaleké knihovně. Na pódiu byla připravena hudební 

aparatura, v důmyslných zákoutích jeviště byly poschovávány rekvizity, v šatně se vršily hory 

kostýmů a v přeplněném sále se tísnili nedočkaví diváci. A již se ozývají první tóny úvodní 

písně „Co je to škola“, v rychlém sledu následují další a další čísla, děti se střídají, některé se 

vracejí i vícekrát na pódium. Program posouvá častý potlesk a salvy smíchu. Dvouhodinové 

představení končí a odcházející diváci nešetří slovy uznání. A to je pro všechny tvůrce a 

účinkující největší odměnou! 

         Mgr. Blažena Wertichová 

 
 

 
 

 

Čtvrťáci v U6 

V pátek 8. května se vydala čtvrtá třída na výlet do Malého světa techniky U6 v areálu 

Dolních Vítkovic v Ostravě. Měli jsme možnost vidět tajemství technických vynálezů od 

parního stroje až po současnost. Tato výstava je členěna do osmi expozic. V části Do středu 

Země byl bezpochyby nejlepší „křečkostroj“ a možnost vyzkoušet si soustružení a frézování.  

V druhé části nás zaujaly laboratoře hutních materiálů a informace o fungování ocelárny.  

V Cestě kolem světa za 80 dní nejvíce děti nadchl vývoj železniční dopravy a vše s tím 

spojené, vyzkoušely si Morseovou abecedu a telegraf. Čtvrtá část je věnována elektřině, kde 

dokonce někteří odhalili princip výroby elektrického proudu a následné využití nejen 

v domácnosti. Dopravní prostředky byly jistě zajímavou částí. Žáci si zde vyzkoušeli auto 

trenažér, řízení motorky. Ale největším lákadlem byla ponorka, kterou si mohli prohlédnout 

kompletně celou. V přízemí nás zajímaly turbíny a vodní kola. A akustická místnost, kde jsme 

si mohli zakřičet z plných plic, nám ukončila tuto bezvadnou prohlídku. Nakonec nás 

animátor zavedl do Velkého světa techniky, aby nás seznámil s místem, kam se jistě vydáme 

v páté třídě :-) Už nám chybí domluvit jen termín :-) 

Mgr. Klára Střížová 
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Procházka Prahou s prohlídkou Národního divadla 

V sobotu 2. května 2015 se osmáci vydali vlakem do naší stověžaté matičky a v pátek 8. 5. 

2015 si stejný výlet zopakovali sedmáci. Program byl bohatý, fotografie nejlépe doloží, která 

místa jsme navštívili. Tedy telegraficky: Václavské náměstí, Národní divadlo – zde prohlídka 

s průvodcem od sklepa po venkovní balkon s vyhlídkou, dále most Legií, Petřín (rozhledna  

a bludiště), Strahovský klášter, Loretánské náměstí a Pražský hrad (vnitřní prostory chrámu 

sv. Víta), chrám sv. Mikuláše, Karlův most, Staroměstské náměstí, Prašná brána. Stihli jsme 

se svézt lanovkou i metrem, sedmáci až k vysílači na Žižkově. Počasí nám maximálně přálo  

a zážitků máme na rozdávání. Doprovod a průvodce dětem dělaly paní učitelky Ivana 

Vaňková a Renata Schreierová. 

Mgr. Renata Schreierová 

  
 

Návštěva žáků z Brumovic 

Malá (ale prospěšná) nervóza a velká (těžko potlačitelná) zvědavost doprovázely naše páťáky 

15. května cestou do školy. Netrpělivě totiž očekávali příjezd svých budoucích spolužáků  

z Brumovic. Není se čemu divit. Byli si vědomi toho, že jde o setkání, které ovlivní jejich 

každodenní život na příští čtyři roky. Brumovická výprava dorazila v půl deváté a její první 

kroky vedly do nejdůležitější a, přiznejme si, nejoblíbenější místnosti ve škole – školní 

jídelny, kde bylo připraveno občerstvení. Pak byl již čas na to nejpodstatnější – seznámení se. 

S potěšením jsme mohli konstatovat, že mnozí se již dávno znají. A právě ti pomohli prolomit 

ledy žákům, pro které bylo toto setkání premiérou. Následně se slova ujal pan učitel Radek 

Hnilica. Aby ne. Vždyť právě on bude do budoucna nad touto třídou držet nejen pevnou, ale 

také ochrannou ruku. Prohlídka školy byla dalším krokem v našem nabitém programu. 

Návštěvníkům jsme umožnili prozkoumat všechna její zákoutí, a tak žádné dveře nezůstaly 

zavřené. Při velikosti naší školní budovy to bylo ku prospěchu, jelikož někteří žáci vyjádřili 

obavu, že se tu asi v září ztratí. Pan učitel Hnilica si pro své budoucí svěřence připravil 

několik chemických pokusů, takže o napětí nebyla nouze. To však nechybělo ani při 
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následném vědomostním klání. Právě během tohoto školního kola AZ kvízu si děti poprvé 

vyzkoušely komunikaci a kooperaci s novými spolužáky. Když se lidé dobře baví, čas rychle 

utíká, což platilo i pro toto setkání. Nezbylo tedy než předat dárky (pamětní listy, 

vlastnoručně vyrobené knoflíky a emotikony pro štěstí) a posílit se na cestu. I tentokrát se 

naplno ukázala prospěšnost těchto setkání.  Počáteční ostych zmizel a nahradilo jej budování 

základů kamarádství. Právě proto bychom chtěli touto cestou poděkovat páťákům z Brumovic 

i jejich paní ředitelce Haně Rybičkové za pozvání k návštěvě jejich školy, které všemi deseti 

přijímáme. Na viděnou v červnu. 

         Mgr. Ludmila Volná a páťáci 

 

 

 

 

 

 

Dětský den 

Oslavy svátku se vždy nemusí nést jen v duchu předávání dárků. Co je tak prožít třeba jako 

den plný zábavy a dobrodružství? Právě proto se všichni naši žáci v pátek 29. května a v 

pondělí 1. června zapojili v rámci oslav Mezinárodního dne dětí do soutěžního klání, které si 

pro ně připravili deváťáci. Bylo připraveno 10 stanovišť, na kterých plnili žáci různé úkoly, 

např. děti měly poznat se zavázanýma očima, co dostaly do úst (většinou se jednalo o citron, 

cibuli nebo kyselou okurku), jinde se snažily přejít přes překážky s balónkem na lžičce, svou 

zručnost prokázaly při hodu míčem do obruče nebo podlézáním labyrintem provázků 

natažených mezi stromy, kterých se nesměly dotknout žádnou částí těla. Mezi tradiční 

disciplíny patřilo skákání v pytli, kopnutí fotbalového míče do branky, odpovídání na 

nejrůznější otázky, např. jaké je naše hlavní město…. Šlo o zručnost, obratnost, ale také o 

rychlost, protože všechny tyto úkoly plnily dvojice žáků v určitém čase. Počasí nám přálo, 

takže jsme si den pořádně užili.  

Mgr. Dagmar Bumbálková 
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Projekt Tak šla historie 

Školní projekt „Tak šla historie, 20. století očima žáků VIII. a IX. třídy“ jsme letos rozšířili. 

Přidali se i žáci VI. a VII. třídy, kteří probírají starší historická období. Cílem projektu je 

rozšířit historické povědomí mládeže. 

 

Uskutečněné aktivity: 

Žáci VI. třídy se seznamují v dějepise s obdobím pravěku a starověku. Informace získané 

v hodinách si upevnili v dalších předmětech a na jiných akcích, někdy si mohli prožít určitou 

dobu přímo „na vlastní kůži“. Učivo o pravěku bylo doplněno ukázkami z čítanky, které byly 

vybrány z různých encyklopedií a z beletrie pro děti. Každý žák se naučil báseň o pravěku a 

přednesl ji spolužákům. Ve výtvarné výchově si děti zahrály na pravěké malíře a ve 

skupinkách tvořily velkoformátová díla inspirovaná jeskynními malbami. Několikrát jsme se 

vydali do Opavy, kde jsme se zúčastnili oblíbených animačních programů pořádaných 

organizací OKO. V kostele sv. Václava jsme se ocitli mezi pravěkými živočichy v životní 

velikosti v rámci výstavy Giganti. V učivu o starověku děti nejvíce zaujaly řecké báje, které 

jim vyučující předčítala. Na internetu si našly informace o řeckých bozích a dalších bájných 

živočiších, zpracovaly z nich referát, který doplnili vlastnoručně namalovaným obrázkem. To 

každý žák prezentoval před spolužáky. 

Žáci VII. třídy se zaměřili na stavební slohy románský, gotický a renesanční. Ve výtvarné 

výchově kreslili různými technikami stavby i znaky staveb, iniciály. Na výletě v Praze pak 

přímo podle typických znaků staveb určovali stavební sloh a prošli historické centrum města. 

Absolvovali exkursi v Národním divadle v Praze. Další historická procházka s průvodcem je 

čeká na konci června v Krnově. Navštíví také židovskou synagogu a vyhlídkovou věž radnice. 

 

I žáci VIII. třídy se zaměřili ve výtvarné výchově na stavební památky. Stejně jako sedmáci, 

ale v jiném termínu, byli na prohlídce Národního divadla a prošli se historickým centrem 

Prahy.  V hodinách výtvarné výchovy zpracovávali učivo o stavebních slozích. Obrázky 

staveb z období secese a historismu zdobí prostory školy. Také se pokoušeli o malování ve 

stylu impresionismu a kubismu. Učivo dějepisu bylo doplněno zhlédnutím některých dílů 

z cyklu Slavné dny. 

 

Žáci IX. třídy se zúčastnili Dne veteránů – pietního aktu na místním hřbitově, v rámci výuky 

dějepisu zhlédli různé dokumentární filmy o dějinách 20. stol, také hrané filmy pojednávající 

o událostech 20. stol. Vyvrcholením školního projektu byla exkurze do Památníku 2. světové 

války v Hrabyni a do Darkoviček.  

V rámci výuky ruského jazyka vypracovali referáty o významných památkách Moskvy a 

Petrohradu, diskutovali o blokádě Leningradu (Piskarevský hřbitov), havárii v Černobylu. Své 

práce prezentovali na nástěnce v učebně ruštiny. 

Zapojili jsme se do Propagační a vzdělávací kampaně „Husovy stopy“ organizované 

spolkem České studny.  Před sborovnu jsme nalepili samolepky ve tvaru velkých husích 

stop, kde na konci je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“ Letošní rok 2015 je 

významný, protože na něj připadá výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Seznamujeme 

žáky s historickými fakty o Husově životě, ale především s jeho nadčasovým odkazem, který 

spočívá v lásce k pravdě, úctě k lidem. 

Mgr. Blažena Wertichová, Mgr. Radek Hulva, Mgr. Renata Schreierová 
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Školička – setkání předškoláčků 

Čas od času se v životě objeví mezník, který je třeba překonat. Jedním z nich je bezpochyby i 

začátek školní docházky, který může být vedle zvědavosti doprovázen i obavami. Proč je tedy 

nezmírnit? Proto i v letošním školním roce ZŠ a MŠ Neplachovice uspořádala setkání 

předškoláčků - tentokrát s názvem O zvědavém štěňátku.  

Na prvním setkání, které se uskutečnilo 15. 4. 2015, si rodiče se svými dětmi mohli 

prohlédnout školní družinu, jídelnu, sborovnu, pracovnu výchovného poradce, tělocvičnu a 

třídy na nižším stupni. Některé prostory jim však prozatím zůstaly z důvodu rekonstrukce 

toalet skryty. O nic však nebudou ochuzeni - druhá část prohlídky školy proběhne 1. září. Poté 

na děti čekala premiérová vyučovací hodina, během níž se seznámily se svou budoucí paní 

učitelkou Ivanou Kořistkovou.  Vyslechly si pohádku, hledaly a počítaly pejsky, procvičovaly 

pojmy „více, méně“, pomáhaly štěňátku v bludišti najít cestu k vodě, a dokonce vytleskávaly 

slova podle počtu slabik. 

I druhé setkání z 29. dubna se neslo v pohádkovém duchu. Děti hledaly rozdíly v obrázcích, 

vystřihovaly a nalepovaly do prázdných políček správné části, pokusily se obtáhnout pejska 

jedním tahem, rozlišovaly stopy domácích zvířat a povídaly si o jejich potravě. A jelikož se 

říká, že nejdříve je na řadě práce a teprve potom zábava, došlo i  

na oddechové chvilky, které žáčkům umožnily lépe se poznat. A věřte, že ti jich náležitě 

využili. 

Naposledy se děti sešly 13. května. A aby se neučily jen ony, úkoly dostali protentokrát i 

rodiče. Byli totiž informováni o pomůckách pro 1. třídu, které je třeba pořídit,  

a o průběhu prvního dne ve školním roce 2015/2016. Předškoláčci si pak vyslechli svoji 

poslední pohádku, popovídali si o pejscích a pak se pustili do jejich výtvarného zpracování. 

To, že ostych se pomalu vytratil, dokazuje i vášnivá diskuze dětí o jejich vysněném povolání, 

která se rozpoutala během svačinky.  O krásný závěr letošních školiček se zasloužili sami 

školáčci. Své paní učitelce a budoucím spolužákům zarecitovali krásné básničky, které si pro 

ně doma nebo ve školce připravili. 

Svou první zkušenost se školní docházkou zvládli školáčci na jedničku. Nejen na ně,  

ale i na jejich novou paní učitelku a rodiče tedy nyní čeká radostné období plné nových 

objevů. A my jim už teď držíme palce. 

 

Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Ludmila Volná 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina trochu jinak 

Ve čtvrtek 21. května se ze čtvrté třídy ozývala samá anglická slovíčka. Důvodem byl další 

projektový den, který byl tentokrát věnován angličtině. Celý den jsme pracovali s příběhem, 

který nás provázel naší první učebnicí New Chatterbox 1. Připomněli jsme si seznámení 

hlavních postav a také nekalé úmysly Candyho gang až do úplného rozluštění zápletky. Děti 



42 

 

pracovaly ve dvojicích. Při posledním tematickém dni se žáci naučili pracovat s QR kódy, což 

je natolik nadchlo, že si tuto aplikaci stáhli i do svých vlastních zařízení. Proto jsme QR kódy 

využili i tentokrát. A ten pocit, že mohou své mobilní telefony a tablety používat i během 

vyučování, byl k nezaplacení. Děti si pomocí čteček přečetly úkoly či otázky, se kterými si 

hravě poradily. Nakonec žáci ve skupinkách sehráli jednotlivé příběhy. Všichni jsme si tento 

den užili a dokonce ani anglický jazyk nebyl překážkou, pobavili jsme se a zasmáli nad 

mnohdy vtipnými scénkami.  

          Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarný plenér 

Všichni nadšenci výtvarného umění z naší školy se sešli ve středu 17. 6. na nádraží v 

Holasovicích, aby strávili příjemné 2 dny malováním a tvořením v Kempu Kajlovec. Odjeli 

jsme vlakem do Opavy a pak jsme se autobusem dopravili do Kajlovce. Kousek jsme museli 

pěšky, ale nikomu to nevadilo. Jelo nás 22, holky i kluci z 2. až 8. třídy. Ubytovali jsme se 

v chatě a hned jsme se dali do prvního úkolu. Zatím jsme kreslili tužkou, uhlem nebo fixy, 

málem jsme nestihli oběd, jak jsme byli zabraní do práce. Po obědě, kdy ve chvilce klidu si 

samy děti vymyslely výtvarné hry, jsme vyrazili na zámek Hradec nad Moravicí. Vykouklo i 

sluníčko, takže nám bylo tepleji. V parku jsme malovali anilínovými barvami. Myslím si, že 

se nám povedlo zámek vystihnout celkem přesně. Pracovali jsme i na frotážích, kreslili jsme 

detaily tužkou, stihli jsme si nasbírat jahody a občerstvit se zmrzlinou a sladkostmi.  

Odpoledne uteklo jako voda, všem vytrávilo a tak jsme pelášili na večeři. Ale ani potom jsme 

nezaháleli. Stavěli jsme různé prostorové artefakty z přírodnin, kamenů, klacíků apod., 

zbyteček volného času jsme trávili na průlezkách a houpačkách. Ráno jsme ještě kreslili 

v areálu kempu a pomalu jsme se chystali na zpáteční cestu. Tentokrát jsme jeli autobusem (s 

přestupem v Opavě) až do Neplachovic. Nikomu se nechtělo domů, vezli jsme si hromadu 

obrázků, fotek, dobré nálady i dalšího výtvarného nadšení. Bylo to strašně fajn. Musíme 

všechny účastníky pochválit za nadšení a píli, kterou se nebáli projevit. Moc děkujeme a 

těšíme se příští rok na další takový výtvarný plenér. 

Mgr. Dagmar Bumbálková, Mgr. Štěpánka Matějková                                                      
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Preventivní program na 1. stupni 

V uplynulých dvou týdnech naše žáky z nižšího stupně navštívila paní Mgr. Lucie Šimečková 

z Pedagogicko psychologické poradny v Opavě, aby si s nimi popovídala o tom, nad čím 

nejen děti, ale i dospělí běžně nepřemýšlí – o přátelství, emocích a komunikaci. Možná se 

ptáte, proč se bavit o něčem, co nás provází každým dnem. Právě ta všednost může být ale 

příčinou toho, že pak děláme zbytečné přešlapy. Neuškodí tedy zastavit se a popřemýšlet nad 

tím, jak se chováme k druhým a jak druhé necháme, aby se chovali k nám. A tak děti pomocí 

zábavných úkolů zjistily, že ač s někým mluvily a domluvily se, tak to nutně nemuselo 

znamenat, že si porozuměly. A že legrace může být někdy jen zdánlivá, pokud je na něčí 

úkor. Nad stromem komplimentů si pak společně popovídaly o rozvaze a ohleduplnosti při 

volbě slov, jelikož ublížení na duchu je mnohem horší než na těle. I po skončení těchto 

setkání žáci dál živě diskutovali o svých zkušenostech s komunikací s vrstevníky, učiteli, 

rodiči apod. Děkujeme tedy paní Šimečkové za to, že poskytla žákům námět k zamyšlení. Už 

teď můžeme potvrdit, že její práce u nás nebyla zbytečná.    

 

Požární poplach 

Když se 10. června rozhlasem rozezněl poplach, věděli jsme, že musíme co nejrychleji opustit 

školu. Přepočítat se, vzít třídní knihu a seřadit na parkovišti před školou. Dým a kouř, který 

stoupal z počítačové učebny, všem naháněl strach. Když jsme viděli v nejvyšším patře u okna 

pana školníka s dvěma kluky, příjezd hasičů jsme netrpělivě očekávali. Naštěstí vše dobře 

dopadlo, uvěznění byli zachráněni pomocí vysokozdvižného žebříku. Nakonec nám paní 

ředitelka oznámila, že se jednalo o cvičný poplach. Uf, to byla úleva. Počítačové učebně se 

nic nestalo, informatika bude vesele pokračovat dál. Pak si mohly děti prohlídnout hasičská 

auta, což všichni bez váhání využili. 

Mgr. Klára Střížová 
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Den obce 

V sobotu 13. června se konal v Holasovicích ve dvoře Den obce. Prostranství před muzejními 

budovami bylo zaplněno stánky s dobrotami i upomínkovými předměty, lavicemi a stoly pro 

návštěvníky, na předním místě stálo veliké pódium. Sálající slunce bylo příčinou žhavé 

atmosféry, zajisté ale k tomu přispěla také sledovaná vystoupení. Vždyť přihlížející diváci se 

nemohli dočkat, až uvidí na prknech, co znamenají svět, své děti a vnuky. Velmi milé bylo 

vystoupení malých dětí ze všech tří okolních školek a už se mezi námi napětí dalo krájet, 

protože na řadě byli "umělci" z naší školy. Na pódiu se střídala děvčata z kroužku rytmiky s 

gymnastkami z 6. třídy, děvčata a chlapec z devítky strhli publikum tancem na známé melodie 

z muzikálu Pomáda podobně jako třeťáci na píseň z filmu Shrek. Všichni si užívali 

obrovského pódia a vedení profesionálním moderátorem, stejně jako pěvecká čísla - zpěvačka 

ze 7. třídy Veronika Varšová a pěvecký sbor Motýlci - si nemohli vynachválit péči zvukaře - 

profíka. Že se vystoupení líbila, o tom svědčilo chování diváků pod pódiem, kteří tleskali již 

během čísel, někteří se nechali strhnout k hlasitým projevům chvály nebo dokonce k tanečním 

pohybům. Ale i návštěvníci usazení na nedalekých lavicích pod stany nešetřili potleskem, aby 

malé tanečníky a zpěváky odměnili. Následovala hmotná odměna v podobě párku v rohlíku a 

děti se mohly rozhodnout, zda se spokojeně vydají domů nebo zůstanou ve dvoře, kde celé 

odpoledne a večer pokračoval pestrý a lákavý program. 

                                                                                                  Mgr. Blažena Wertichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení zámecké sezony 

Na zámku v Neplachovicích byla zahájena již třetí zámecká sezona. Všechny prostory zámku 

byly zaplněny novými zajímavými výstavami. Také naše škola přispěla opět svou troškou do 

mlýna, vlastně do zámku. Paní učitelka Dagmar Bumbálková zaplnila jednu místnost 

zajímavými obrázky z dílny výtvarného kroužku, které spojuje téma SVĚTLO. Výstava byla 

doplněna fotografiemi z činnosti kroužků na naší škole a z pravidelných školních akcí. Nové 

expozice byly poprvé otevřeny divákům v neděli 7. června a při této příležitosti byla 

uspořádána velká slavnost v přilehlém zámeckém parku. Kulturní program na této slavnosti 

připravila naše škola. Ve dvou blocích vystoupili se svými čísly žáci, kteří se již dříve 

předvedli na školní akademii. A tak se diváci dozvěděli, co je to škola od pěveckého sboru 

Motýlci, podupávali do rytmu při bubnování druháků, fandili děvčatům z rytmiky, vlnili se 

spolu s deváťáky u Pomády, zasmáli se Malovaným dětem, obdivovali se zpěvu Dominika 

Šebely a Veroniky Varšové a tleskali do rytmu zeleným třeťákům. Některé děti se stihly ještě 

zúčastnit závodu na koloběžce nebo se projet na koni či zastřílet z luku. V chladivém 

prostředí zámeckého parku jsme strávili příjemné odpoledne.  

                                                                                                Mgr. Blažena Wertichová 
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Pasování prvňáčků na čtenáře ve školním roce 2014 – 2015 

Na začátku školního roku čekala děti 1. třídy dlouhá cesta za čtenářským dobrodružstvím. 

První krůčky ke zdolávání písmenek byly zábavné. Žáci - jako bojovníčci s písmenky - začali 

poznávat první hlásky ve škole formou her, básniček, říkadel a písmenkových pohádek. Věřte, 

že každé písmeno se zdálo být bájným drakem, se kterým se děti musely utkat s odvahou a 

vytrvalostí. Rovnocenným partnerem projektu je Místní knihovna Pavla Křížkovského 

Holasovice, se kterou ZŠ spolupracuje. Podporujeme čtenářství, vedeme děti k úctě a lásce ke 

knihám. Po zvládnutí předslabikářového období začaly děti navštěvovat knihovnu v 

Holasovicích. Pravidelnými návštěvami se z žáků stávali ilustrátoři, kteří začali vytvářet 

obrázky k pohádkové knize. Vyplňovali také pracovní listy. Jejich čtenářská cesta byla 

příjemná a zajímavá. Velkým zážitkem bylo zdobení ilustrací barevnými lesklými filtry v 

tubě, gelovými fixami, zdobení látkou, lepení perníčků nebo skládání puzzle. Děti se 

věnovaly pohádkám: O Šípkové Růžence, O Popelce, O Zlatovlásce, O perníkové chaloupce. 

Všechny návštěvy v knihovně byly poučné a velmi zajímavé. Cílem bylo vést žáky ke 

čtenářství. Na konci této cesty se konalo slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře. 

V sobotu 6. června 2015 proběhl slavnostní pasovací ceremoniál, který byl završením 

celoroční práce, při které děti prokázaly vlastnosti pravých rytířů v boji s českou abecedou. 

Nejdříve byli přivítáni a dekorováni vzácní hosté - starosta Království Holasovického - Ing. 

Václav Volný, starostka Království Neplachovického -  Dana Schreierová a ředitelka 

Království Moudrého - PaedDr. Ivana Pavlíková. Slavnostní fanfára pak ohlásila příjezd krále 

Čtenářské říše Knihoslava I. Děti předvedly, jak se za celý školní rok naučily číst. Pasovací 

text četly po jednom - s názvem Pan prodavač Číbro. Tento vtipný úryvek je z knihy Lenky 

Rožnovské "Tatínku, nezlob!" Poté se přistoupilo k pasovacímu obřadu. Král přednesl 

pasovací slib a děti jej stvrdily hlasitým "Tak slibuji". Pak se už pasovalo a pasovalo. Domů si 

děti odnesly nezapomenutelný zážitek, pasovací list, knihu Bajek od Jeana de la Fontaina, 

knihu pohádek a doplňovaček, kterou si v knihovně vyrobily, plyšového medvídka, čokoládu 

a dárkový poukaz do knihovny.  

Děkujeme úžasným čtenářům, jejich rodičům a hlavně věčně usměvavé a milé paní 

knihovnici paní Heleně Dehnerové a paní Lence Pálinkové za celoroční trpělivost, za úžasnou 

spolupráci v projektu, za spoustu bezva nápadů a mnoho nezapomenutelných (nejen 

čtenářských) zážitků. 

Mgr. Martina Mrkvanová 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra na Dona Quiota 

Někteří z nás jsou snílci, věční bojovníci s větrnými mlýny, kteří staví čest a pravdu nade vše. 

Stejně jako rytíř smutné postavy Don Quiote, hlavní hrdina Cervantesova románu. Jeho 

hrdinské skutky a neustálý boj se svou vlastní fantazií mohli žáci od VI. do IX. třídy sledovat 

v divadelní hře, kterou v pátek 12. června představil divadelní soubor Červiven ze SPgŠ 

v Krnově. Hra, ve které nebyla nouze o akční scény, životní moudra a zpěv za doprovodu 
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loutny, se setkala s překvapivou reflexí diváků, která dokazovala, že dnešní mladí diváci umí 

naslouchat a jsou velmi vnímaví. No a ponaučení „Tak dlouho četl, až z toho zblbnul“, by se 

do současnosti dalo převést asi tak (?): „Tak dlouho seděl u počítače, až…“ 

Mgr. Ivana Vaňková      

  

Škola v přírodě – 1. – 5. června 

Po příjezdu ke středisku byli žáci rozděleni do tří skupinek bez ohledu na věk. V těchto 

družinkách probíhala jejich práce v odpoledních a večerních hodinách po celou dobu pobytu. 

V dopoledních hodinách jsme využili příznivého počasí k uskutečnění výletů do okolí. 

V úterý jsme se vydali na Zlatorudné mlýny. Zkušený průvodce nás seznámil s historií těžby 

zlata. Děti si zde mohly vyzkoušet jeho rýžování a výsledky svého snažení si mohly odnést 

domů. Ve středu jsme navštívili jeskyně Na Pomezí a město Jeseník. Ve čtvrtek jsme šli do 

Zlatých Hor, kde děti utratily své poslední peníze. 

V průběhu školy v přírodě probíhal motivační program „Doba ledová“. Po odpoledním klidu 

byla dětem promítnuta část filmu, ke které následovaly tematicky zaměřené hry. Činnosti byly 

zaměřeny na zlepšování fyzické kondice dětí, rozvíjely jejich kreativitu, myšlení, postřeh, 

pohotovost a především spolupráci ve skupinkách, kde silnější pomáhali slabším. Aktivity 

probíhaly vždy pod dohledem zkušených vedoucích, kteří své týmy neustále podněcovali 

k vyšším a lepším výkonům.  

Úžasný týden uprostřed překrásné přírody byl ukončen ve čtvrtek večerní diskotékou 

spojenou s vyhodnocením celého průběhu školy v přírodě. Všichni žáci se vždy zapojovali do 

aktivit s velkým nasazením, po celou dobu jsme nemusely řešit žádné kázeňské přestupky   

Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz Jana Husa   1415-2015 

Naše škola se zapojila do propagační a vzdělávací kampaně „Husovy stopy“ organizované 

spolkem České studny. Jedná se o nalepovací plochy na podlahy ve tvaru velkých husích stop, 

kde na konci je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“ a odkaz na webové stránky 

www.husovystopy.cz . Stopy obsahují 12 hodnot Jana Husa, které po sobě českému národu 

zanechal jako dědictví: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, 

ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Tato slova 

vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde – vyvést lidi z netečnosti 

a přivést je k otazníkům života. Lidé mají svobodu se k odkazu Jana Husa zachovat třemi 

způsoby. Mohou si těchto stop nevšímat či je ignorovat. Mohou jimi pohrdat a způsobem 

svého života je pošlapat. Nebo mohou tyto hodnoty přijmout a postavit se na ně. To znamená 

http://www.husovystopy.cz/
http://www.husovystopy.cz/husovy-stopy/
http://www.husovystopy.cz/husovy-stopy/
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podle nich žít. Chceme poukázat na to, že Hus nebojoval jen proti neřádům v církvi 

a společnosti, ale především přinesl pozitivní hodnoty lidem, kterým se věnoval.  

Stopy jsme nalepili na chodbu před sborovnu, s dětmi hovoříme o jejich významu a fotografie 

jsme zaslali organizátorům soutěže. Tím jsme se zařadili do losování o hodnotné ceny. 

      Mgr. Renata Schreierová 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení pomáhá 

Projekt Čtení pomáhá probíhá na naší škole už několik let. V jejich průběhu jsme se snažili 

dětem představit projekt, který podporuje čtenářství a učí děti pomáhat potřebným (po 

přečtení určité knihy a zodpovězení testu daruje čtenář získaných padesát korun na vybraný 

charitativní projekt). Každý rok jsme věnovali několik hodin tomu, aby starší spolužáci 

naučili mladší, jak se přihlásit na internetové stránky projektu, jak si vybrat knihu apod., 

zkrátka aby jim předali své zkušenosti. Další hodiny byly věnovány vyplňováním testů a 

sčítáním věnovaných padesátikorun. 

V letošním roce jsem byla velmi mile překvapena tím, že někteří žáci - čtenáři již automaticky 

otevírají stránky tohoto projektu po každém přečtení knihy, vyplní si test a poskytnou získané 

peníze na charitu. Myslím si, že tímto byl splněn cíl tohoto projektu: přivést děti ke čtení, 

naučit je vybírat si kvalitní četbu a nebýt lhostejný k lidem, kteří mají méně štěstí v životě. 

Zkrátka - projekt Čtení pomáhá žije na naší škole již svým vlastním životem. 

                                                                                                    Mgr. Blažena Wertichová 

  

 

Večer v divadle 

I když divadelní představení navštěvují každoročně všichni žáci školy, chtěla jsem dopřát 

mimořádný zážitek těm, kteří projevují dlouholetý zájem o divadlo (jsou nejstaršími členy 

divadelního souboru Bavidlo). Zážitkem se stala návštěva večerního představení ve Slezském 

divadle v Opavě ve čtvrtek 14. května. K této příležitosti jsme vybrala úspěšnou komedii 

známého francouzského dramatika Molièra s názvem Zdravý nemocný. A jaké byly zážitky 

slavnostně oblečených i naladěných diváků? 

Představení se mi moc líbilo, všichni jsme se moc nasmáli. Všem bych doporučila jít se na 

tuto hru podívat, určitě se pobavíte. Stihli jsme i hokej, takže jsme spokojeni. Amálie 
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Divadlo bylo zábavné, srandovní, hlavně scéna „záchod“. Klidně bych na to šel ještě jednou. 

Dominik 

Skvělé výkony všech herců. Dobrý humor, klystýr byl úžasný. Jirka 

Divadlo bylo zábavné, pořád se tam něco dělo. Herečky měly krásné šaty. Skvělé představení.  

Martina 

Hra Zdravý nemocný se mi moc líbila. Byla vtipná a ani na chvilku jsem se nenudila. Jedna 

paní v hledišti měla zábavný a zvučný smích, takže jsme se občas zasmáli i víc, než bylo 

v plánu. Dokonce u konce představení rozesmála i herce. Markéta 

 

         Mgr. Blažena Wertichová 

 

Přehled zájmové činnosti ve školním roce 2014/2015 

 

Název Třída Vyučující 

Pěvecký sbor  I I. – V. Mgr. Martina Mrkvanová 
Pěvecký sbor  II VI. – IX. Mgr. Leon Vašinka 
Výtvarný kroužek II. – VIII. Mgr. Dagmar Bumbálková 

Francouzský jazyk II. – VI. Mgr. Dagmar Bumbálková 

Povídej si se mnou   II. Mgr. Ivana Kořistková 

Povídej si se mnou I. Mgr. Klára Střížová 

Bavidlo VII. – IX. Mgr. Blažena Wertichová 

Dramatický kroužek I. – V. Mgr. Ludmila Volná 

Matematický kroužek IX. Mgr. Kateřina Baronová 

Modelářský kroužek VI. – IX. Mgr. Leon Vašinka 
Florbal III. Mgr. Ivana Kořistková 

Žárovka VI. – IX. Mgr. Ivana Vaňková 

Žárovička II. – V. Mgr. Klára Střížová 

Redakční rada - Poděs VI. – IX. Mgr. Ludmila Volná 

Rytmika  II. – IV. Marie Černohorská 

Družináček I. – II. Marie Černohorská, Zdeňka Bolíková 

 

Přehled mimoškolní zájmové činnosti 

Název Třída Vedení kroužku 

Počítačový kroužek VII. – IX Roman Antala 
Rybářský kroužek I. – IX. Luděk Pater 
Střelecký kroužek VI. – IX. Zdeňka Bolíková 

Gymnastika I. – V. Lenka Šebelová 

Gymnastika I. – III. Drahomíra Špičková 

Soutěžní florbal VI. – IX. FIT Sports Club 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve škole neproběhla inspekční činnost ze strany ČŠI. 

Další kontroly: 

Ve dnech 19. 5. a 16. 6. 2015 proběhla veřejnosprávní kontrola u podřízené příspěvkové 

organizace, kterou vykonala paní Miroslava Gödrichová. 

Výsledky kontroly: při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. V rámci metodické pomoci byly 

zodpovězeny dotazy a navrhnuty konkrétní postupy.  

Dne 4. 12. 2014 uskutečnila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě v naší organizaci další kontrolu, jejímž předmětem bylo plnění povinností 

stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Státní zdravotní dozor byl 

proveden se zaměřením na odstranění nedostatků ze dne 20. 2. 2014. - z hlediska platné 

legislativy nebyly dodrženy vlastnosti osvětlení starých zářivkových těles a opadající omítka 

v tělocvičně. Závěr - nedostatky byly odstraněny. 

 

 

Část X. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 

 

1) Rozpočet státní – KÚ  

 

Účelový 
znak 

Ukazatel 

 

Poskytnuto 

 

Skutečně 

použito  

k 31.12.2014 

  Neinvestiční dotace celkem 12 085 831,00 12 085 831,00 

  v tom:     

33353 Přímé náklady na vzdělávání -NIV celkem 11 979 000,00 11 979 000,00 

  z toho:     

         a) platy zaměstnanců 8 662 000,00 8 662 000,00 

         b) OON pedagogických zaměstnanců 6 000,00 6 000,00 

        c) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění)  2 946 000,00 2 934 593,62 

        d) příděl do FKSP 87 000,00 86 639,04 

        e) ONIV 278 000,00 289 767,34 

33051 Rozvojový program Zvýšení platů pedag.prac. RgŠ  celkem 15 167,00 15 167,00 

 z toho:   

        a) platy zaměstnanců 11 235,00 11 235,00 

        b) ostatní (pojistné + FKSP) 3 932,00 3 932,00 

33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ  celkem 64 564,00 64 564,00 

 z toho:   

        a) platy zaměstnanců 47 825,00 47 825,00 

        b) ostatní (pojistné + FKSP) 16 739,00 16 739,00 
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33044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 20 000,00 20 000,00 

33047 Podpora výuky vzděl. oboru Další cizí jazyk RVP pro ZV 7 100,00 7 100,00 

   

2) Rozpočet – Obec 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 670 000,00 2 620 716,31                     49 283,69 

Mateřská škola 330 000,00 383 178,82 -53 178,82 

Školní jídelna 805 000,00 803 814,02 1 185,98 

 3 805 000,00 3 807 709,15 -2 709,15 

    

Dotace na pitný režim 24 310,00 24 310,00 0,00 

Dotace na plavání 7 224,00 7 224,00 0,00 

Dotace na LVK                     10 000,00                     10 000,00 0,00 
Σ provozní prostředky 3 846 534,00  3 849 243,15 -2 709,15 

Investiční prostředky 100 000,00 99 208,00 792,00 

Dotace na odpisy                    77 697,60   
Nařízený odvod z odpisů  77 697,60  
    

 

 

   

    
Vlastní zdroje:    

ZŠ - Školní družina 25 431,00   

Mateřská škola 50 070,00   

Celkem 75 501,00   

    

 Rozpočet  

+ vlastní zdroje 

Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 695 431,00 2 620 716,31 74 714,69 

Mateřská škola 380 070,00 383 178,82         -3 108,82 

Školní jídelna 805 000,00 803 814,02 1 185,98 

Celkem 3 880 501,00 3 807 709,15 72 791,85 

 

3) Příspěvky – SRŠ Neplachovice 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    
Příspěvek na zakoupení 

florbalové výstroje 
6 700,00 6 700,00 0,00 

Celkem 6 700,00 6 700,00 0,00 

 

4) Příspěvky – Obec Holasovice 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na plavání                       7 690,00 7 690,00 0,00 

Příspěvek na LVK 5 000,00 5 000,00 0,00 
Příspěvek na činnost 5 000,00 5 000,00 0,00 
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modelářského kroužku 

Celkem                     17 690,00 17 690,00 0,00 

 

5) Příspěvky – Obec Brumovice 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 5 000,00 5 000,00 0,00 

Celkem 5 000,00 5 000,00 0,00 

 

6) Zdroje získané VHČ:  a) Příjmy z pronájmu tělocvičny a nápojového automatu - VHČ 

    b) Příjmy z VHČ ŠJ – cizí strávníci, akce 

     

 

 Skutečné výnosy Skutečné náklady Rozdíl - ZISK 

ZŠ - tělocvična 56 725,00 56 725,00 0,00 
ZŠ – nápojový automat 3 789,00 3 401,00 388,00 

ŠJ – VHČ  595 792,00 592 620,14 3 171,86 

Celkem 656 306,00 652 746,14                       3 559,86 

    

 

 

7) Rozpočet – FKSP – dle Vnitřního předpisu k FKSP 

 

Rozpočet Čerpání Zůstatek 

98 531,51 98 531,51 0,00 

Skutečnost – FKSP (účet 243) Čerpání – FKSP (účet 243) Zůstatek – FKSP (účet 243) 

108 541,27 99 287,90 9 253,37 

   

Zůstatek účtu 412 k 1. 1. 2014 Základní příděly za 1-12/2014 Čerpání za 1-12/2014 

13 531,51 88 698,07 84 840,14 

   

  Zůstatek účtu 412 k  31. 12. 2014 

  17 389,44 

 

Závěr:  

Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2014 bylo v průběhu roku vyrovnané, 

prostředky byly efektivně a účelně využity dle rozpočtových pravidel.  

 

 

 

 

Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 
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Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

 

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

ROP NUTS II Modernizace výuky na ZŠ Neplachovice 1 899 599 1 714 764 

Projekty MŠMT a EU 
Sdílím, sdílím sdílíme – aneb využití ICT 

pro efektivnější výuku 
485 840 477 851 

 

 

Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Organizace a další partneři, se kterými škola spolupracovala při plnění úkolů ve vzdělávání: 

 

Obec Neplachovice 

Obec Holasovice 

ZŠ Brumovice 

MSZŠ a VOŠ Opava 

Slezské gymnázium Opava - HELP 

Plavecká škola Opava 

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice 

Knihovna Holasovice 

Kino Holasovice 

Český svaz včelařů, základní organizace Neplachovice  

AVZO TSČ ČR, základní organizace Neplachovice  

Sbor dobrovolných hasičů  

TJ Sokol Neplachovice 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Neplachovice  

Klub rodičů MŠ 

Sdružení rodičů školy 

 

PPP Opava, SPC Opava 

MMO 

Policie ČR 

Obecní dům Opava – OKO 

Eurotopia 
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 Gymnastika Špičková 

 FIT Sports Club 

 Úřad práce Opava 

 KVIC Opava 

 Asociace logopedů ve školství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala dne: 15. 9. 2015       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne 30. 9. 2015 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

školní rok 2014/2015 

 
1. ŠVP a jeho cíle 

Ve školní družině pracujeme podle školního vzdělávacího plánu HRAJ SI, MYSLI, 

POZNÁVEJ…Vycházeli jsme z cílů vzdělávací soustavy, jak je formuluje školský zákon. 

Během pobytu ve školní družině jsme rozvíjeli osobnost žáků, podněcovali je k tvořivému 

myšlení, logickému uvažování. Učili jsme je respektovat práci a úspěchy kamarádů, 

upevňovali jsme jejich fyzické zdraví, vedli k toleranci a ohleduplnosti, ke vzájemné 

snášenlivosti (potlačovali jsme agresivitu, vulgarismy, posměch apod.). Uplatňovali jsme 

zásady demokracie – nejenže mají svá práva, ale i povinnosti. Rozvíjeli jsme schopnosti 

sebeobsluhy – v tomto ohledu je i u této věkové skupiny stále co zlepšovat a upevňovat.   

Toto všechno je však dlouhodobý proces, který uplatňujeme v průběhu několikaleté docházky 

do školní družiny. Řídili jsme se tematickými okruhy rozpracovanými ve školním 

vzdělávacím programu na jednotlivé měsíce. 

 

2. Rozdělení činnosti ve školní družině 

Provoz ve školní družině byl rozdělen na ranní a odpolední. Ráno děti relaxovaly, hrály 

drobné hry, popř. se ještě připravovaly na vyučování. Odpoledne se střídaly činnosti klidové, 

rekreační, zájmové a příprava na vyučování. Ta probíhala formou didaktických her, kdy děti 

rozvíjely a prohlubovaly vědomosti nabyté ve škole. Obrázky a výrobky, které děti vyráběly 

během zájmových činností, jsme využili pro výzdobu haly, chodeb a heren školní družiny. 

V klidových činnostech děti odpočívaly po vyučování, kreslily, hrály drobné hry – 

upevňovaly se tak kamarádské vztahy. V rekreační části jsme chodili na vycházky- pozorovali 

jsme přírodu, sledovali jsme práci na zahrádkách, poznávali jsme květiny podle ročního 

období, zaměřili jsme se na rozvoj vědomostí v oblasti dopravní bezpečnosti. 

Pobyt ve školní družině provází řada režimových momentů. Snažili jsme se tyto relativně 

neproduktivní činnosti urychlit a zkrátit. Děti by je měly vykonávat v klidu a s uvědomělou 

kázní.  

Během činnosti docházely některé děti do různých kroužků, které pracovaly ve škole. Přímo 

v družině pracovaly dva kroužky:  

1. Jako už mnoho let kroužek Rytmiky pod vedením paní vychovatelky Marie Černohorské. 

Letos jej navštěvovalo 10 děvčat 1. - 5. třídy a nacvičily dva tance, se kterými 

vystupovaly v okolních obcích při různých příležitostech a v Opavě na přehlídce 

pohybových skladeb. 

2. Kroužek Družináček navštěvovaly děti 2. - 3. třídy a měl náplň sportovní pod vedením 

paní vychovatelky Marie Černohorské a estetickou pod vedením paní vychovatelky 

Zdeňky Bolíkové. Výrobky a výkresy byly vystavovány v herně a v hale školní družiny, 

na podzimní zahrádkářské výstavě a na adventní akci v zámku v Neplachovicích. 

 

3. Pedagogicko organizační opatření 

Provoz školní družiny byl zajišťován od 6:30 do 8:00 hodin, odpoledne po ukončení 

vyučování do 16:00 hodin. Odpoledne mnohdy docházely i žáci 2. stupně. 
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Paní vychovatelky navštěvovaly měsíční a pedagogické porady ve škole. Podílely se na 

organizaci různých školních akcí. 

O velikonočních prázdninách jsme i letos vyrazili vlakem na výlet, tentokrát do Opavy do 

Slezského muzea, nakupovali jsme na trzích, vydováděli jsme se v Hopsálkově v OD Breda. 

Výlet jsme ukončili nezbytnou návštěvou cukrárny. 

Reprezentovali jsme školní družinu na akcích okolí školy – vítání občánků a vystoupení pro 

seniory v Neplachovicích i v Holasovicích, zahrádkářská výstava v zámku v Neplachovicích. 

Vystoupili jsme na školní akademii a ve škole u příležitosti oslavy Dne učitelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Během celého roku probíhaly v družině dva projekty – SOPTÍK a MLADÝ ZAHRADNÍK. 

V rámci projektu Soptík jsme navštívili hasičárnu v Neplachovicích, kde jsme se seznámili 

s požární technikou, stříkali vodou ze džberovky i z hydrantu, učili jsme se vázat záchranné 

uzly a poznávat topografické značky. Projekt jsme zakončili účastí ve výtvarné soutěži 

„Požární ochrana očima dětí“. Vše probíhalo ve spolupráci s SDH v Neplachovicích.  

 

 

V rámci projektu Mladý zahradník jsme navštívili moštárnu ovoce v Holasovicích, 

vystavovali jsme práce dětí na zahrádkářské výstavě, poznávali květiny na zahrádkách, 

pečovali o květinovou výzdobu ŠD. 



56 

 

4. Personální obsazení ŠD 

Ve školní družině pracují dvě kvalifikované vychovatelky. 

vychovatelka pověřena vedením ŠD       Marie Černohorská 

  herna II. - 30 dětí 2., 4. a 5. třídy  

       

vychovatelka Zdeňka Bolíková 

 herna I. - 30 dětí 1. a 3. třídy 

 

5. Spolupráce se školou a jinými subjekty 

- během roku jsme spolupracovali s třídními učitelkami při řešení výchovných problémů 

- podíleli jsme se na přípravě akcí k různým příležitostem 

- spolupracovali jsme s místními spolky – zahrádkáři, hasiči, sportovci, kulturní komisí obou 

obcí. 

 

6. Dokumentace a materiální vybavení ŠD 

a) V každé herně jsme vedli tyto dokumenty: 

Přihlášky žáků do ŠD 

Přehled výchovně vzdělávací práce 

Týdenní plány 

Přehled pracovní doby 

Záznam o ranním provozu                         

Docházkový sešit pro nepravidelnou docházku                                                                   

b) materiální vybavení 

Finanční prostředky získané jako poplatek od rodičů jsme částečně investovali do her, hraček, 

sportovních potřeb, část byla ponechána pro potřeby školy. 

Byla modernizována pracovna vychovatelek. 

V příštím školním roce se zaměříme na obnovu ICT zařízení a vybavení 3. herny sportovními 

pomůckami (ping – pongový stůl, fotbal apod.)  

 

 
 

Zpracovala dne: 1. 9. 2015 

 

 

 

 

Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

školní rok 2014/2015 
 

Charakteristika mateřské školy 

Jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6.30 do 16.00 hodin je součástí 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Neplachovice, okres Opava, Školní 199, 747 74. Je 

odloučeným pracovištěm a sídlí v samostatné starší budově na adrese Kostelní 42, 

Neplachovice, 747 74. Smíšenou třídu v tomto školním roce navštěvovaly děti od 2,5 do 7 let. 

Při kapacitě 28 míst bylo k 1. 9. 2014 zapsáno 28 dětí, od 1. 11. 2014 ukončil ze zdravotních 

důvodů předškolní vzdělávání jeden chlapec.                                 

Přestože se již nepočítá s výraznějšími opravami (z důvodu stěhování MŠ do budovy ZŠ) 

zřizovatel povolil výměnu vchodových dveří. Vnitřní vybavení MŠ je nové a splňuje jak 

funkční, tak estetické požadavky. Děti mají dostatečný přehled o umístění hraček, učebních 

pomůcek, cvičícího náčiní, výtvarných pomůcek i potřeb při stolování. Jsou vedeny 

k samostatnému výběru a úklidu všeho potřebného, co během dne v MŠ využívají. Dostatek 

herních koutků je využíván pro námětové hry a relaxaci dle potřeb dětí. O estetizaci prostředí 

se v průběhu školního roku staraly děti pod vedením učitelek. Svými výtvory zdobily třídu, 

chodby, schodiště, šatnu i ložnici.                                                              

Děti měly ve velké oblibě pobyt na školní zahradě, která se nachází hned u budovy MŠ. 

S přihlédnutím k aktuálnímu stavu počasí byla zahrada využívána co nejvíce. Dění na zahradě 

se odvíjelo od konkrétního ročního období, vždy měly děti možnost využít chuť k pohybovým 

činnostem, pracovním činnostem, relaxaci, či námětovým hrám. Dostatečné vybavení zahrady 

bylo využíváno rovněž podle konkrétního ročního období, nápadů dětí i učitelek. 

 

                       
                       

 

   

Výsledky vzdělávání 

Respektovaly jsme zásadu komplexního rozvoje jednotlivých dětí, zaměřovaly jsme se tak na 

oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně – kulturní a environmentální. Je 

samozřejmé, že pokaždé se nám nepodařilo zajistit rovnoměrné požadavky u všech 

http://msneplachovice.rajce.idnes.cz/Podzimni_uklid/
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jednotlivých oblastí. Toto jsme však kompenzovaly střídáním a vyvážeností různých druhů 

činností. Vzhledem k věkově různorodosti dětí jsme velký důraz kladly na práci ve skupinách. 

Jak mladší, tak starší děti byly na tuto organizaci zvyklé, obzvláště předškolní děti se naučily 

respektovat a nerušit při činnostech ve skupince děti mladší, dodělat požadovanou činnost a 

vyčkat pokynu učitelky. Kladly jsme také důraz na zásadu učit děti prožitkem, vycházet při 

učení od nejjednoduššího ke složitějšímu, od konkrétního k obecnému. Chtěly jsme, aby 

vzdělávací aktivity byly zajímavé, motivující, náročné, ale současně i dosažitelné. 

Nezapomínaly jsme brát ohled na individuální úroveň jednotlivých dětí (zkušenost, věk, 

rodinné zázemí, zdravotní stav…), podmínky pro vzdělávání; nepodceňovaly jsme u 

některých mladších dětí jejich věk vzhledem ke starším kamarádům (správná výslovnost, 

chuť do činností, aktivita…). Vysoký počet dětí ve třídě nám opět neumožňoval přistupovat 

k dětem tak individuálně, jak bychom si představovaly, obzvláště při ranních a dopoledních 

činnostech. I v letošním školním roce odcházelo hodně předškoláků do první třídy ne se zcela 

správnou výslovností. V rámci logopedické prevence jsme obohacovaly každodenní rituál 

ANI DEN BEZ POHÁDKY. Využívaly jsme tak poklidnější atmosféru před odpočinkem a 

rozvíjely při tomto rituálu nejen všechny jazykové roviny, ale zároveň posilovaly prosociální 

vztahy, děti hodnotily, co daný den v MŠ prožily, hodnotily chování kamarádů. Všimly jsme 

si, že děti za poslední roky znají méně dětských lidových písní, proto dalším denním rituálem 

bylo zábavnou formou opakování těchto písní. I na tuto aktivitu v režimu dne děti 

nezapomínaly a těšily se na ni.  Děti zvládaly běžné způsoby pohybu, bylo patrné, že se na 

pohybové činnosti těší, vyhledávají je. Problémů jsme si však všimly při cvičení zdravotních 

cviků, kdy dětem dělalo problémy cviky zacvičit správně.                                                                                                                  

Plánované aktivity jsme vymýšlely tak, abychom mohly tvořivě reagovat na aktuální situace 

ve třídě a přizpůsobovat nabídku činností i sledované cíle. Podněty dětí bývaly silnou 

motivací a velkou možností pro vzdělávání. 
    
 

                                                  
 

Údaje o přijímacím řízení  

Zápis pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se konal 14. 5. 2015 tradičně formou 

otevřených dveří pro děti a jejich rodiče. Termín zápisu byl zveřejněn prostřednictvím 

internetových stránek MŠ, vyvěšenými plakáty v obci, místní rozhlasem. I letos jsme do 

zápisu zapojily předškoláky, kteří se „ujali“ příchozích dětí, ukázali jim vše potřebné a snažili 

http://msneplachovice.rajce.idnes.cz/Na_mile_navsteve/
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se zapojit kamarády do her a činností. Zákonní zástupci byli seznámeni s platnými Kritérii pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016. 

V letošním školním roce bylo podáno 8 žádostí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Na základě platných kritérií vydala ředitelka příspěvkové organizace 8 rozhodnutí o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

Spoluúčast rodičů 

Chceme i nadále rozvíjet oboustranný dialog s rodiči, vzájemné naslouchání si tak, aby se toto 

partnerství vyplatilo hlavně při práci s dětmi. Může nám k tomu napomoci: 

 Umístění ŠVP v šatně 

 Průběžné vyvěšování TVP na chodbě 

 Formulování dokumentů 

 Naše práce a přístup k dětem 

 Vyvarování se kritizování 

 Před adaptační program pro děti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                                                       

Další vzdělávání pedagogických pracovnic 

I v  tomto školním roce jsme se zaměřily na podporu rozvíjení logopedické prevence a účast 

na metodických poradnách. 

 

Lenka Gorčicová 

16. 4. 2015  
Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí 

Rozsah 4 hodiny, pod vedením Mgr. Mileny Dvořákové 

 

27. 5. 2015  
Metodická poradna 

Rozsah 4 hodiny, pod vedením Mgr. Jarky Grosmanové 

 

                                                                               
Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 

Akce pro děti v rámci zpestření dnů v mateřské škole 

 Návštěva zahrádkářské výstavy 

 Návštěva koncertu skupiny Marbo v ZŠ 
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 Návštěva Loutkového divadla v Opavě 

 Návštěva dětí v ZŠ Slezského odboje v Opavě 

 Návštěva Slezské tvorby (výroba baněk) 

 Návštěva koncertu Míši Růžičkové 

 Návštěva vánoční výstavky ve Velkých Heralticích 

 Mikulášské zábavné dopoledne s nadílkou 

 Pečení „vánočních“ vánoček 

 Předvánoční dopoledne u vánočního stromečku s rozdáváním dárků 

 Odpoledne s paní policistkou v MŠ-předání knihy Policejní pohádky 

 Pejsko-kočičkový maškarní v MŠ 

 Sportování v gymnastickém centru Žabka 

 Filmové představení v Holasovicích 

 Návštěva u manželů Baranových u koní 

 Výlet do MUZEA TECHNIKY 

 Návštěva dopravního hřiště na ZŠ Mírová 

 Návštěva prvňáčků v naší ZŠ 

 Olympijské hry ke svátku dětí 

 Výlet do pohádkového parku ve Velkých Heralticích 

 Dopoledne s A. Dudkem a dětmi z MŠ Loděnice 

 Návštěva kolotočů 

 Šipkovaná s hledáním pokladu 

  „Poslední zvonění“ s nocováním v MŠ 

 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Akce pro děti a rodiče 

 Informativní schůzka 

 Podzimníčkové vystoupení 

 Hledání zimní královny – vánoční vystoupení 

 Zábavné odpoledne s rodiči 

 Stavění májky 

 Vodnické vystoupení 

 Rozloučení s předškoláky                
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Mohli jste nás vidět 

 Na vystoupeních pro seniory 

 Na vystoupeních při otevírání sportovní sezóny 

 Na vystoupení u příležitosti Dne obce v Holasovicích 

 Naše výtvory na zahrádkářské výstavě  

a strašidýlkovém průvodu 

 

Ve spolupráci s klubem rodičů, OÚ a ostatními složkami jsme se zapojili do příprav 

 Adventu na zámku 

 Strašidýlkového průvodu 

 Havajského Silvestru 

 Maškarního karnevalu 

 Akce Z pohádky do pohádky 

 
 
Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce neproběhla na naší mateřské škole žádná inspekční činnost. 
 
 
Vylepšování materiálních podmínek mateřské školy 

 Zhotovení a výměna vchodových dveří 

 Zakoupení provázkové nástěnky a magnetické tabule do šatny 

 
 

Docházka dětí za školní rok 

Počet zapsaných dětí: 28 

Průměrná docházka dětí v období 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015: 22 

 
 

 

 

 

  

 

Zpracovala: dne 1. 9. 2015 

 

 

 

 

 

Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka MŠ 
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Příloha - materiálně technické zabezpečení 

Od roku 2012 do současnosti se daří měnit vzhled školy. V roce 2013 proběhla první etapa 

rekonstrukce školy, kdy byla realizována výměna oken, zateplení včetně nové omítky a 

střechy  

u pavilónů A, C (pavilóny 1. a 2. stupně). Letos v září zahajujeme 2. etapu rekonstrukce 

pavilónů C, D, E (školní družina a jídelna, pavilón tělesné výchovy a pracovních činností). 

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 

nám umožnil vybudovat logopedickou pracovnu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vlastních prostředků jsme vytvořili moderní žákovskou knihovnu a pracovnu výchovné 

poradkyně.  
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Projekt Modernizace výuky na ZŠ Neplachovice v hodnotě 1 600 000,- Kč byl 

financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Předmětem tohoto projektu 

byla modernizace dvou učeben, a to přírodovědné učebny pro odbornou výuku fyziky, chemie 

a přírodopisu,  

a jazykové učebny pro výuku jazyka anglického, ruského a německého. Obě učebny jsou 

vybaveny tak, aby byla zajištěna pestrost a interaktivita výuky odpovídající možnostem 

moderní doby.  

 

  
 

  
 
Ve většině tříd máme dataprojektory, Apple TV a interaktivní tabule. 
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V rámci projektu Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu A Základní školy 

v Neplachovicích bylo rekonstruováno sociální zařízení pro dívky v pavilonu A. Součástí 

projektu bylo vybudování bezbariérového WC v 1 NP. Byla provedena celková rekonstrukce 

odpadů, vodovodu, elektroinstalace. Poskytovatelem dotace byl Moravskoslezský kraj v 

rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 

2014“. 

 

Původní zařízení: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nové zařízení: 

 

 

Nové zařízení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vlastních zdrojů byla rekonstruována sociální zařízení pro pedagogy. 

 

  

 

 

 

 

 

 


