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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 

Ředitel školy: 
 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

Zástupce ředitele školy: 
 

Mgr. Štěpánka Matějková 

Výchovný poradce: 
 

Mgr. Kateřina Baronová 

Školní metodik 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 
Alena Hloušková 

2. Zástupci pedagogických pracovníků 
Mgr. Dagmar Bumbálková 
Mgr. Blažena Wertichová 

3. Zástupci jmenovaní zřizovatelem 
Petr Doležel 
Bc. Oldřich Šebela 
 



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 572 
strávníků tří ZŠ a sedmi MŠ, 70 obědů pro 
zaměstnance škol v rámci závodního stravování a 30 
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. Nemalá péče je věnována žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami. V tomto   školním roce jsme 
měli 11% žáků individuálně integrovaných, kterým 
byla poskytována reedukační péče. Logopedická péče 
byla poskytována dětem MŠ a žákům 1. třídy ZŠ. 
Svou aktivní činnost zahájila Žákovská rada. 

 

Část II. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 
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  

 
 

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený 
evidenční počet 

Pedagogičtí zaměstnanci 19 18,85 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
z toho zaměstnanci výdejny stravy 

15 14,72 

9 9,32 

 



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. 2012 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 

k 1. 9. 2013 

400 2 30 0 23 1 

 
 

b) Mateřské škola 
Kapacita 

školy 
Počet tříd 

k 1. 9. 2012 
Počet 

zapsaných 
dětí 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2013 

Počet 
volných míst 

28 1 10 9 1 0 

 
 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

1. 30 30 0 0 

2. 21 17 4 0 
3. 15 12 3 0 
4. 17 13 4 0 
5. 20 14 6 0 

Celkem za 1 st. 103 86 17 0 
6. 26 13 13 0 
7. 32 17 15 0 
8. 26 10 14 2 
9. 25 8 17 0 

Celkem za 2. st. 109 48 59 2 
 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ (+ 2 žáci z 8. ročníku) 
 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 
 

 
Konečný stav rozmístění 

žáků 
Gymnázia 1 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 14 
Střední vzdělání s výučním listem 12 
Neumístěno 0 

 



c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 
2. 2 0,94% 

3. 0 0% 
 
 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 
212 99 0,47 

 
 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Minimální preventivní program je vypracován na každý školní rok. Jsou v něm vytýčeny cíle 
nespecifické. K nim patří již dlouhodobě vytváření optimálního klimatu ve škole, budování 
důvěry a pocitu bezpečí. Tady hraje velkou roli soustavná práce s třídními kolektivy, snaha 
minimalizovat projevy šikany, agrese, ničení majetku, vulgární vyjadřování, rušivé chování 
žáků. Dalším nespecifickým cílem je rozvoj zdravého životního stylu (tzn. sportovní, kulturní 
aj. aktivity ke smysluplnému využití volného času). Snažíme se pěstovat zodpovědnost dětí za 
vlastní chování v míře přiměřené jejich věku. 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, ekologických aktivitách.  Jejich výčet je obsažen v dalších zprávách.  
V plánu jsou také stanoveny cíle specifické, zaměřené na aktuální problémy ve třídě nebo 
skupinách žáků. 
 
Uskutečněné aktivity    
 
Po celý školní rok probíhal projekt RECYKLOHRANÍ, kdy žáci sbírali víčka od PET lahví 
pro rehabilitační ústav v Hrabyni, dále sbírali použité baterie a staré spotřebiče. 

V VIII. třídě proběhl korekční vrstevnický program vedený okresní metodičkou prevence 
Mgr. Šimečkovou, který zmírnil problémové chování a zlepšitl vztahy ve třídě. Uskutečnila se 
čtyři dvouhodinová setkání. 

Přednáška „Poruchy příjmu potravy“ pro žákyně VIII. třídy na Slezském gymnáziu v Opavě, 
kterou realizuje skupina studentů HELP v rámci projektu „Program EU – mládež v akci“ 
s výstavkou fotografií a video prezentací. 

Rodičům žáků VII., VIII. a IX. třídy byly na třídních schůzkách předány brožury „Drogy“ 
vydané ve spolupráci s VZP v rámci projektu „Řekni drogám NE“. 

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

Zdařilé byly akce konané ve spolupráci s OÚ a SRŠ - Advent na zámku, žáci předvedli 
vystoupení pro veřejnost, postarali se o část výzdoby a s učiteli přichystali vánoční dílny. 
Další podobná akce se konala na jaře – slavnostní otevření muzea Slezský venkov, kde děti 
vystupovaly a měly prodejní stánek s vlastními výrobky. Také připravili výzdobu sálu a stolů 
na školní ples. 



I letos se účastníme projektu „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni. Jejich 
materiály (CD, metodické příručky) využíváme při výuce dějepisu, občanské výchovy a 
výchovy ke zdraví. Žáci V. třídy se zúčastnili přehlídky dokumentárních filmů v Obecním 
domě v Opavě, kde zhlédli dokumenty na téma Bojíte se snášet? (např. film o vztahu ke 
starým, nemocným lidem, o školní docházce dětí v Afghánistánu). Ve vyučování pak 
vyplňovali dotazník k filmům a besedovali o nich. 
Žáci IX. třídy viděli na DVD dokument společnosti Člověk v tísni – Děti ze stanice 
Leningradská – poutavý příběh o dětských bezdomovcích žijících v moskevském metru, VIII. 
třída zase dokument Punam, děvčátko z Nepálu, o složitém životě školních dětí. 

Na projekt Jeden svět na školách navazuje i náš školní projekt „Tak šla historie, 20. století 
očima žáků VIII. a IX. tř.“ Cílem je rozšířit historické povědomí mládeže. Žáci IX. třídy se 
účastnili Dne veteránů – pietního aktu na místním hřbitově, prohlídky místního kostela a 
hřbitova s odborným výkladem, v rámci výuky dějepisu zhlédli různé dokumentární filmy o 
dějinách 20. století, také hrané filmy pojednávající o událostech 20. století.  Vyvrcholením 
školního projektu bude exkurze do Památníku 2. světové války v Hrabyni  
 
Letos jsme se opět zaměřili na nový fenomén, kyberšikanu a její důsledky (v informatice, 
výchově ke zdraví, výtvarné výchově). Znovu jsme se zapojili do projektu „Seznam se 
bezpečně“ (akreditovaný MŠMT) a žáci  zhlédli  film  Seznam se bezpečně 2, který navazuje 
na 1. díl filmu a upozorňuje na další nástrahy na internetu, a diskutovali o něm. Také v rámci 
výtvarné výchovy kreslili plakáty na téma kyberšikana. 

Ve výtvarné výchově žáci VIII. a IX. třídy malovali plakáty k prevenci - STOP negativním 
jevům a vystavili je i se slovníčkem pojmů na nástěnce na chodbě. 

Žáci IV. třídy zorganizovali pro celou školu Barevný týden, připravili odměny, diplomy; 
aktivně se zapojili žáci i učitelé. 

Každoročně se koná Evropský den jazyků, letos na téma „Olympiáda“. III. až V. třídy 
vytvořily výstavky k olympiádám i s anketou „Vyber nejhezčího maskota olympiád“; VI. až 
IX. třídy připravily prezentace olympiád na počítači a pozvaly na jejich zhlédnutí ostatní 
třídy. Akce pokračovala venku neobvyklými sportovními soutěžemi. 

Na prevenci bylo zaměřeno i divadelní představení amatérského souboru ČERVIVEN 
studentů SPgŠ a SZŠ Krnov – pro III. – VII. třídy o kouzelném ostrově, kde nepotřebují 
techniku – zamyšlení nad tím, jak žijeme v dnešním přetechnizovaném světě. Další den 
proběhla anketa a diskuse o představení.  
 
Dívky a chlapci V. třídy obdrželi brožury Čas proměn a besedovali o dospívání. 
Dívky VIII. a IX. třídy obdržely brožuru o antikoncepci a diskutovaly na toto téma. 
 
Žáci VIII. a IX. tříd zhlédli film Mezi stěnami, natočený podle skutečného příběhu chlapce 
šikanovaného svými spolužáky. Děti vyplňovaly anketu a besedovaly o filmu. 
 
Žáci IX. třídy se postarali o organizaci dvou diskoték – halloweenské a valentýnské, pomáhali 
sdružení rodičů s mikulášskou nadílkou ve škole, připravili také program na Den dětí – 
sportovní soutěž (pro nepřízeň počasí se neuskutečnila). 
 
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). 



Odebíráme časopis Prevence, kde je řada námětů a aktuálních informací k prevenci. 
 
Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti prevence (různá školení KVIC, Krajská 
konference k prevenci rizikových forem chování v Malenovicích, vzdělávací seminář Vedení 
obtížného rozhovoru apod.) 
 
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. 
Stále se nám nedaří odbourat vulgární vyjadřování některých žáků a jejich nezodpovědnost 
k plnění školních povinností. 
 
 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 
Logopedická prevence 1 
Seminář k OP VK 2 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba IVP 15 
Prevence rizikového chování 2 
Metodická poradna 3 
Právní povědomí  1 
ICT – interaktivní tabule 4 
Vedení obtížného rozhovoru 2 
Seminář pro koordinátora žákovské rady  1 
Školní podpůrný program - CPIV 1 
Školní vzdělávací program  2 
Lyžařský výcvikový kurz - Snowboard 1 
Mapa školy - prevence 1 

 
 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Kulturní činnost žáků naší škole začala již před začátkem školního roku. Členové školního 
dramatického souboru předvedli minimuzikál O šípkové Růžence na obecní slavnosti k 755. 
výročí obce Neplachovice. Také tam zajistili mnoho drobných soutěží pro menší děti. 

Na začátek roku se velmi těšili žáci 9. třídy, protože je čekalo natáčení televizního soutěžního 
pořadu Bludiště. I když se jim nepovedlo postoupit, předvedli pěkný výkon. 

 

 

 

 



Tradicí na naší škole je návštěva divadelního představení ve Slezském divadle v Opavě. 
V letošním roce žáci 6. a 7. ročníku zhlédli osvědčenou komedii C. Goldoniho Sluha dvou 
pánů, žáci 8. a 9. ročníku se pobavili u komedie stejného autora s názvem Poprask na laguně. 
Šesťáci si návštěvu divadla zopakovali při představení Staré pověsti české. Členy školního 
dramatického souboru Bavidlo zaujalo zajímavé představení z cyklu Listování, se kterým 
cestuje se svým souborem herec Lukáš Hejlík. Ve Slezském divadle představil knihu Život 
k sežrání. Žáci nižšího stupně letos Slezské divadlo nenavštívili, protože jim nevyhovovala 
nabídka.  

 

 

 

 

 

Škola využila jako každý rok nabídky amatérského divadelního souboru Červiven z Krnova, 
kteří přijeli s představením Tajemství zapomenutého nástupiště. Letos jsme navštívili i 
filmové představení v kině Holasovicích (Za plotem, Sněhurka a lovec)). Na všechna 
představení jsou žáci připravováni a následně jsou podněty z kulturního zážitku využívány 
v hodinách literární výchovy, případně v dalších hodinách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby se žáci naučili vnímat hudbu, zúčastnili se koncertu, který připravila ZUŠ Opava, a 
účinkovali v něm někteří žáci naší školy. Druhákům a třeťákům předvedli přímo ve třídě 
spoustu hudebních nástrojů bratři Vaňkovi, bývalí žáci školy. 

V den předávání pololetního vysvědčení dostaly děti i dárek v podobě vystoupení skupiny 
Afrikana, která sdružuje cizince žijící u nás. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o 
životě v Africe a všichni společně i zabubnovali, někteří i zatančili. 

 

 

 

 

 

 



Žáci dramatického souboru Bavidlo s vedoucí Blaženou Wertichovou společně s členy 
pěveckých sborů, které vedle Leon Vašinka, a s žákyněmi školní družiny navštěvujícími 
rytmiku Marie Černohorské připravili během roku 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 
zejména na Adventu na zámku, kde byl předveden velkolepý večerní program na terase 
zámku zaměřený na 755. výročí obce Neplachovice a na lidová řemesla. Dramatický soubor 
nacvičil scénku Učitelův sen k slavnostnímu otevření nových expozic v muzeu Slezský 
venkov v Holasovicích. Dále soubor zajistil stanoviště na akci Z pohádky do pohádky, 
který pořádal Klub rodičů a přátel MŠ Neplachovice. Celá akce byla zaměřena na řemesla a 
povolání v pohádkách, a proto členové souboru předváděli postavy z pohádky H. Ch. 
Andersena O sviňáčkovi a opět získali v anketě návštěvníků 1. místo za nejlepší stanoviště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvrcholením kulturní činnosti byla školní akademie. Byla koncipována jako muzikál o 
průběhu školního roku v naší škole s názvem Muzikál ze základní. Do účinkování se zapojily 
děti ze všech tříd, předvedly pestrý program tanečků, písniček, básní, scének, hudby 
v průběhu činností během školního roku od Dne jazyků po rozdávání vysvědčení. Líbil se na 
prvním předvedení spolužákům i při dalším rodičům. Škoda jen, že není k dispozici větší sál. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci nejvyšších ročníků měli možnost si vyslechnout autorské čtení básnické sbírky 
bývalého žáka Michala Vojkůvky a pobesedovat s ním nejen o literatuře. Nadaní žáci se 
prezentovali básní nebo prózou na recitační soutěži. V odborné porotě zasedl kromě učitelů 
také bývalý člen dramatického souboru Karel Vaněk. Ten posléze pomohl postupujícím 
recitátorům s přípravou do okresního kola soutěže. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Některé třídy pozvaly do školy rodiče a pochlubily se programem, ve kterém byly zapojeny 
všechny děti třídy. V tomto roce uspořádali besídku pro rodiče druháci, třeťáci a páťáci. Pro 
žáky celé školy jsou pořádány diskotéky, připravují je žáci 9. ročníku. Letos byla první 
diskotéka mikulášská, kde deváťáci pobavili mladší spolužáky zábavnými soutěžemi, ale 
v další fázi byla předčasně ukončena z důvodu nevhodného chování některých žáků. Další 
valentýnská již proběhla za všeobecné spokojenosti dětí i dospělých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci naší školy mají možnost vypůjčování knih ve školní knihovně. Tuto možnost využívají 
zejména menší žáci, pro začínající čtenáře byla uspořádána knihovnická lekce o pravidlech 
půjčování knih. Někteří žáci se zapojili do projektu Čtení pomáhá a za přečtení určitých knih 
přispěli malým obnosem (50 Kč za jednu přečtenou knihu) na charitní projekt. Žáci nižšího 
stupně navštívili místní knihovnu a besedovali s knihovnicí, taktéž žáci 9. ročníku – budoucí 
studenti středních škol. 
Žáci školy se i letos zapojili do výzdoby budovy místního zámku při akcích pořádaných obcí 
Neplachovice, zejména při Adventu na zámku a zajistili některé expozice v 1. zámecké 
sezoně, kde jsou vystavena díla z projektů Vesnice jinýma očima a Stavební slovy. Výtvarné 
práce žáků zdobí samozřejmě i prostory školy, jsou pravidelně tematicky obměňovány. 
Mnoho výtvarných prací bylo odesláno do soutěží. Čtyři žákyně se zúčastnily akce To je hlína 
v Opavě zaměřené na keramiku. 

 

 

 

 



Mezi kulturní akce určitě patří návštěva výstav v zámecké budově v Neplachovicích, účast 
v interaktivních pořadech pro mládež v Obecním domě (Cesta městem – 5. třída), dále 
návštěva zámků či jiných kulturních památek během školních a jiných výletů. Letos se někteří 
žáci seznámili s pamětihodnostmi v daleké cizině. Zúčastnili se poznávacího zájezdu do 
Anglie, po trase navštívili Brusel, Amsterodam a Londýn. Aby poznali důkladněji způsob 
života v Anglii, přespali v místních rodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 výsledky 
a) Atletika 

- Účast starších žáků v okresním kole atletického čtyřboje 
- Účast družstva starších žáků v soutěži ve šplhu 

b) Florbal 
- Účast družstva mladších žáků a žákyň na turnaji v Opavě 
- Účast družstva starších žáků na Orion florbal cupu v Opavě 

c) Vybíjená 
- Účast družstva mladších žáků a žákyň na Preventan cupu v Opavě 

d) Střelba 
- 1. místo Lada Antalová – podzimní cena mládeže Neplachovice 
- 4. místo Pavel Tyll- podzimní cena mládeže Neplachovice 
- 1. místo Lada Antalová - přebor Olomouckého kraje 
- 2. místo Lada Antalová -Velká cena Hanušovic 
- 1. místo Lada Antalová -velká cena Hanušovic 
- 2. místo Lada Antalová - přebor Moravskoslezského kraje 
- 2. místo Lada Antalová - mistrovství ČR AVZO 
- 15. místo Lada Antalová - mistrovství ČR 
 

2. Olympiády a školní soutěže 
a) Olympiáda v českém jazyce 

- Barbora Kramná - účast v okresním kole 
b) Olympiáda v dějepise 

- Barbora Kramná - účast v okresním kole 



- Pavel Tyll - účast v okresním kole 
c) Olympiáda v zeměpise 

- Jiří Heczko - účast v okresním kole 
- Karolína Bergerová - účast v okresním kole 
- Pavel Tyll - účast v okresním kole 

d) Olympiáda v anglickém jazyce 
- Karolína Bergerová, Markéta Heczková, Amálie Kořistková - vítězky školního kola 

e) Recitační soutěže 
- Nela Hřivnáčová, Barbora Bolíková, Markéta Heczková, Kristýna Šreková, Alena 

Zipsová - Přehlídka recitační tvorby v Opavě 
f) Výtvarné soutěže 

- Česko mýma očima aneb vzkaz pro ... - účast žáků nižšího stupně a 7. Třídy 
- Malovaná písnička - 2. místo v krajském kole Anna Matýsková (3. tř.) 
- Začarované písničky - účast žáků nižšího stupně 
- Hokejová rodina Jaromíra Jágra - účast žáků 4. - 7. třídy 
- Šťastné stáří očima dětí - žáci 7. třídy 
- Projekt Mikroregion očima dětí - účast žáků 4. - 5. třídy 

g) Ostatní 
- BLUDIŠTÉ - účast žáků 9. třídy na televizní soutěži pro děti 
 

3) Soutěže a hry mimoškolní činnosti 
    soutěž MEDVĚDÍ STEZKOU 
a) Regionální kolo - Slavkov u Opavy 

- 1. místo - Adam Kelle a Jan Tyll - mladší žáci 
- 2. místo - Jan Zips a Radek Kořistka - mladší žáci 
- 2. místo - Matěj Hloušek a Pavel Tyll – starší žáci 
- 1. místo - Eliška Štencková a Veronika Schreierová - mladší žákyně 

b) Krajské kolo - Rybí 
- 2. místo - Adam Kelle a Jan Tyll - mladší žáci 
- 2. místo - Matěj Hloušek a Pavel Tyll - starší žáci 
- 3. místo - Eliška Štencková a Veronika Schreierová - mladší žákyně 

c) Celostátní kolo - Zruč nad Sázavou 
- 3. místo - Adam Kelle a Jan Tyll- mladší žáci 

 

Další aktivity školy: 
 
Dopravní výchova ve školním roce 2012/13 

Dopravního kurzu ve 4. třídě v rozmezí 16 hodin se v letošním školním roce zúčastnilo 17 
žáků (9 chlapců a 8 dívek). Kurz probíhal ve dvouhodinových lekcích vždy jednou týdně 
odpoledne od 4. 4. do 30. 5. 2013.  
Úkolem kurzu bylo shrnutí a rozšíření vědomostí a dovedností žáků v dopravní výchově, 
jejich spojení s praxí a vytvoření předpokladů pro to, aby se desetiletí žáci mohli stát uživateli 
silnic jako cyklisté. Dalším úkolem dopravního kurzu bylo připravit žáky na bezpečný pohyb 
po silnici a vytvořit pevný základ pro výchovu budoucích řidičů motorových vozidel a přispět 
k formování morálních a volních vlastností, které jsou nezbytné pro účastníky silničního 
provozu. 
Žáci si zopakovali a prověřili: 

1. Jízdní kolo – povinné vybavení a údržbu. 



2. Pravidla silničního provozu. 
3. Dopravní značky a dopravní zařízení. 
4. Řešení dopravních situací na křižovatkách (konkrétní situace v okolí školy a v obci). 
5. Jízda zručnosti. 
6. Technika jízdy na kole na dopravním hřišti – spojení se základními pravidly silničního 

provozu. 
 

23. 5. 2013 navštívili žáci dopravní hřiště v Krnově. Žáci si vyzkoušeli úlohy chodce a 
cyklisty. Děti musely uplatnit zvládnutí teorie – tzn. dodržovat pravidla silničního provozu. 
Celý kurz byl ukončen písemným testem pro cyklisty, praktickou jízdou na kole a jízdou 
zručnosti. 
Všech 17 žáků složilo zkoušku a obdrželo Průkaz cyklisty. 
V návaznosti na dopravní kurz proběhla 30. 5. 2013 beseda s příslušníky Policie ČR. Žáci 
měli možnost zopakovat si dopravní značky, vybavení kola a pohovořit si o svých 
zkušenostech cyklisty nebo chodce. 
 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Stejně jako v minulých letech i letos bylo hlavním cílem environmentální výchovy zvyšovat 
ekologické povědomí žáků, formovat jejich vztah k přírodě a vzbuzovat v nich zodpovědnost 
za stav životního prostředí. 
V rámci environmentální výchovy se žáci podíleli na zlepšování stavu zeleně v blízkém okolí 
školy, třídění recyklovatelného odpadu, podíleli se na realizaci projektů ,,Les ve škole, škola 
v lese“, ,,Šrotonátor“, ,,Recyklohraní“ a ,,S pohybem každý den“. Teoretické poznatky o stavu 
a ohrožení životního prostřední byly doplňovány o vycházky s ekologickou tématikou (v 
rámci přírodopisu, zeměpisu a výchovy ke zdraví) a jednorázové akce (Den Dětí, Den v 
přírodě, Medvědí stezka, Afrika kolem nás, Den Země). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze strany pedagogických pracovníků byl kladen důraz především na prožitkové a praktické 
vyučování zaměřené nejen na osvojování teoretických poznatků, ale také jejich využití v praxi 
(pěstování a množená kulturních plodin, poznávání místní flóry a fauny, geologické vycházky 
do okolí, monitoring ekologických zátěží, laboratorní práce, školní výlety). 
V průběhu školního roku proběhlo také k setkání koordinátorů EVVO za účelem výměny 
nápadů, názorů a další možné spolupráce mezi jednotlivými školami. 
Škola se také zapojila do projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v 
Moravskoslezském kraji“, který organizuje Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší 



odborná škola Opava. Cílem projektu je snaha zatraktivnit přírodní vědy pro žáky základních 
škol. 
 
ICT vzdělávání 

V letošním školním roce jsme dokončili další část projektu EU peníze školám - kompletní 
dokončení Digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce. 
Dále jsme v tomto školním roce nakoupili osm projektorů Benq s ultrakrátkou projekční 
vzdáleností, šest notebooků pro použití s interaktivní tabulí a pro přípravu pedagogů na výuku 
a šest licencí Windows 8 PRO. 
Naše škola se zapojila do Mezinárodního grantu SMART vypsaný společnostmi SMART 
Technologies a AV MEDIA.  Za cenu jedné tabule jsme tak získali dvě interaktivní tabule 
Smart Board 685 včetně 8 hodinového proškolení 4 pedagogických pracovníků. Jedna tabule 
bude nainstalována na 1. stupni a druhá na 2. stupni ZŠ. Instalace projektorů a interaktivních 
tabulí proběhne v příštím školním roce po rekonstrukci budovy školy. Investovali jsme také 
do obnovy starší počítačové techniky a nákupu repasovaných stolních počítačů. Zastaralou 
techniku z projektu Indoš, kterou již nebylo možné používat pro výuku, jsme vyřadili a 
ekologicky zlikvidovali. 
Naše škola je od 1. 11. 2007 připojena na síť přes poskytovatele BENET Brumovice. 
Celkem se na naší škole zúčastnilo výuky počítačů 118 žáků. Žáci IV. a V. třídy měli 1 
hodinu týdně povinný předmět Informatika. Výuka byla zaměřena na seznámení se 
základními komponenty počítače, obsluhu počítače, základní vyhledávání dat, základní 
elektronickou poštu, znalost klávesnice, na textový editor Microsoft Word a na program 
Malování. Žáci VII. třídy měli 1 hodinu týdně povinný předmět Informatika VII. Žáci VIII. a 
IX. třídy měli 1 hodinu týdně volitelný předmět Počítače. Výuka byla zaměřena na seznámení 
se základními komponenty počítače, znalost klávesnice, klávesové zkratky, na textový editor 
Microsoft Word a na seznámení s tabulkovým programem Microsoft Excel a PowerPoint. V 
osmé třídě jsme se soustředili na zdokonalování rychlosti psaní daného textu a vkládání 
grafických objektů do souboru a rozvíjení dovedností s tabulkovým programem Microsoft 
Excel. V devátém ročníku bylo v tomto předmětu II žáků, kteří rozvíjeli své dovednosti ve 
všech uvedených programech. Žáci šestého ročníku měli 1 hodinu týdně počítačový kroužek. 
Kroužek byl zaměřen na vyhledávání dat a základní ovládaní Office 2010. Navštěvovalo jej 
12 žáků. 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. 
Žáci VIII. a IX. třídy se zúčastnili soutěže Microsoft OfficeArena, kde Matěj Hloušek 
postoupil do krajského kola. 
Počítačová učebna naší školy byla také využívána zájmovými útvary. Žáci pod vedením pana 
učitele Radka Hnilici zde připravovali školní časopis Poděs, který je možné stáhnout 
z internetových stránek školy. 
 

 
Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve škole neproběhla inspekční činnost ze strany ČŠI. 

Ve dnech 22. a 29. května 2013 a 16. a 24. července 2013 proběhla veřejnosprávní kontrola u 
podřízené příspěvkové organizace, kterou vykonala paní Miroslava Gödrichová. 

Výsledky kontroly: při kontrole nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky. V rámci 
metodické pomoci byly zodpovězeny dotazy a navrhnuty konkrétní postupy. 



Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 

 
1) Rozpočet státní – KÚ  
 
 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
 

Poskytnuto 
 

Skutečně 
použito  

k 31.12.2012 

    

  Neinvestiční dotace celkem 11 333 000,00 11 333 000,00 
  v tom:     

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 11 333 000,00 11 333 000,00 
  z toho:     
         a) platy pedagogických zaměstnanců 5 984 000,00 5 984 000,00 
        b) platy nepedagogických zaměstnanců 2 313 000,00 2 313 000,00 
         c) OON pedagogických zaměstnanců 5 000,00 5 000,00 
       d) OON nepedagogických zaměstnanců 0,00 0,00 
        c) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění)  2 825 000,00 2 808 800,64 
        d) příděl do FKSP 83 000,00 83 027,36 
        e) ONIV 123 000,00 139 172,00 

   
 
2) Rozpočet – Obec 
 
 Rozpočet Čerpání Zůstatek 
Základní škola 2 200 000,00 2 159 368,66 40 631,34 
Mateřská škola 330 000,00 360 472,12 -30 472,12 
Školní jídelna 820 000,00 810 361,16 9 638,84 
 3 350 000,00 3 330 201,94 19 798,06 
    
Dotace na pitný režim 22 880,00 22 880,00 0,00 
Dotace na plavání 5 300,00 5 300,00 0,00 
Dotace na LVK                     12 000,00 12 000,00 0,00 
Σ provozní prostředky 3 390 180,00  3 370 381,94 19 798,06 
    
Investiční příspěvek - ŠJ 360 700,00 335 520,00  25 180,00 
Celkem 3 750 880,00 3 705 901,94  
    
Dotace na odpisy 98 444,00 98 444,00 0,00 
Nařízený odvod z odpisů 98 444,00 98 444,00 0,00 
    
Vlastní zdroje:    
ZŠ - Školní družina 22 995,00   
Mateřská škola 30 700,00   
Celkem 53 695,00   
    



 Rozpočet  
+ vlastní zdroje 

Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 222 995,00 2 159 368,66 63 626,34 
Mateřská škola 360 700,00 360 472,12 227,88 
Školní jídelna 820 000,00 810 361,16 9 638,84 
Celkem 3 403 695,00 3 330 201,94 73 493,06 
 
3) Příspěvky – Obec Holasovice 
 
 Rozpočet Čerpání Zůstatek 
Základní škola    
Příspěvek na plavání 7 420,00 7 420,00 0,00 
Příspěvek na LVK 10 000,00 10 000,00 0,00 
Celkem 17 420,00 17 420,00 0,00 
 
4) Příspěvky – Obec Brumovice 
 
 Rozpočet Čerpání Zůstatek 
Základní škola    
Příspěvek na LVK 2 000,00 2 000,00 0,00 
Celkem 2 000,00 2 000,00 0,00 
 
 
5) 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 58 900,00 58 900,00 0,00 
ZŠ – nápojový automat 4 320,00 4 788,00 - 468,00 
ŠJ – VHČ  632 372,00 626 686,31 5 685,69 
Úroky z BÚ VHČ 1 523,25 0,00 1 523,25 
Celkem 697 115,25 690 374,31 6 740,94 
 
6) Rozpočet – FKSP – dle Vnitřního předpisu k FKSP 
 

Rozpočet Čerpání Zůstatek 
100 879,45 100 879,45 0,00 

Skutečnost - FKSP Čerpání - FKSP Zůstatek - FKSP 
101 960,35 84 544,50 17 415,85 

   
Zůstatek účtu 412 k 1.1.2012 Základní příděly za 1-12/2012 Čerpání za 1-12/2012 

16 879,45 85 080,90 84 544,50 
   
  Zůstatek účtu 412  k 31.12.2012 

  17 415,85 
 
 
 



Závěr:  
Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2012 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. 
 

 
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 

státní fondy    

programy EU Šablony -  EU peníze školám 1 193 442,- 1 193 442,- 

projekty KÚ MSK    

Projekty MŠMT    

jiné projekty Mikroregion očima dětí – výtvarná 
soutěž 

5 000,- 4 000,- 

 
 

 
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 Opava 
Slezské gymnázium Opava - HELP 



Plavecká škola Opava 
CK Školní zájezdy 
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 
MMO 
Policie ČR 
Obecní dům Opava – OKO 
Eurotopia 

 Gymnastika Špičková 
 Úřad práce Opava 
 KVIC Opava 
 CPIV 
 Asociace logopedů ve školství 
 
 
 
Další zajímavé aktivity školy: 
 
Republikové kolo závodu Medvědí stezkou 
 
Šest žáků naší školy a jejich rodiče vyjeli v pátek 14. 6. do Kounic u Zruče nad Sázavou a 
pobyli tam do neděle 15. 6. Ani nepříliš kvalitní ubytování jim nezkazilo zážitek ze závodu 
pro nejlepší účastníky z celé republiky. Veronika Schreierová a Eliška Štencková se 
probojovaly poprvé na „republiku“ a obsadily 9. místo, ostřílení borci Matěj Hloušek a Pavel 
Tyll letos dosáhli „jen“ na 8. místo, ale naši nejmladší zástupci Honza Tyll a Adam Kele 
vystoupili na bednu a byli dekorováni bronzovou medailí. Blahopřejeme! 
Všech šest závodníků ocenila ředitelka školy pochvalou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznávací zájezd Amsterdam – Brusel – Londýn 

V neděli 5. května 2013 jsme se dopoledne před školou „naložili“ do autobusu a po krátké 
zastávce v Ostravě jsme pokračovali vstříc novým zážitkům. A nebyla o ně nouze… 
Noční přejezd přes Německo uběhl a brzy ráno jsme se procházeli v malebném liduprázdném 
městečku Naarden. V Amsterdamu to zdaleka tak poklidné nebylo – ruch velkoměsta, cyklisté 
a jejich absolutní přednost, přelidněné ulice… My jsme si to však užívali. Ať už při prohlídce 
významných památek a plovoucího květinového trhu, Muzea Vincenta van Gogha nebo při 
relaxační plavbě po amsterdamských grachtech. Po příjezdu do hotelu Ibis Budget v Bruselu 
jsme si vychutnávali zasloužený odpočinek. Ráno nás Brusel přivítal sluníčkem a my se mohli 
po dobré snídani vydat na další poznávací procházku. Zastavili jsme se u čůrajícího chlapečka 
a obdivovali jsme nejkrásnější náměstí v Evropě s nádhernými secesními domy. Čas byl i na 
nákup vynikajících pralinek a suvenýrů. Belgie by však nebyla úplná bez Atomia, kde hodina 
času určeného k jeho prohlídce utekla příliš rychle. Procházka a nákupy ve starobylém městě 
Gent a nocleh v hotelu F1 ukončily tento „belgický“ den.  
Ráno 8. 5. jsme si přivstali, nasnídali se a vydali se směr Calais, Folkestone, Londýn. Velkým 
zážitkem byla pro všechny jízda Eurotunelem pod kanálem La Manche. 53 km zvládl 
speciální nákladní vklad Le Shuttle v hloubce až 40 metrů pod mořem za 35 minut. Londýn 
jsme si nejdříve prohlédli z ptačí perspektivy ze 135 metrů vysokého kola London Eye. 
Půlhodinka v prosklené kabince tohoto „kolotoče“ zůstane v paměti každého z nás napořád. 
Zbytek dne jsme obdivovali Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác, budovu parlamentu 
s legendární věží (resp. zvonem) Big Ben (resp. Elizabeth´s Tower), Westminsterské opatství, 
prošli jsme si i jeden z londýnských parků St. James´ Park, potkali jsme královskou koňskou 
gardu…  
Překvapením zejména pro děti bylo ubytování v černošských rodinách. Ráno děti přicházely 
plny dojmů a zkušeností, jak se žije v typické anglické rodině.  
Uteklo to… Poslední den v Londýně – plavba po Temži, návštěva Toweru, korunovační 
londýnské klenoty, observatoř v Greenwichi, foto na nultém poledníku, Eurotunel a cesta 
zpět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Školička – setkání předškoláčků 
 

Při pravidelných setkáních děti poznaly prostředí základní školy, prohlédly si třídy, jídelnu i 
školní družinu, vyzkoušely si práci v lavicích, seznámily se snovými kamarády a poznaly 



svou budoucí paní učitelku. Současně rozvíjely dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. 
třídy, aby v září byl pro nástup do školy jednodušší a vše bylo pro ně snadnější. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Žákovská rada navštívila školní kuchyň 

Dne 10. prosince jsme poprvé měli tu možnost podívat se do školní jídelny. Paní Kleinová nás 
provedla po prostorách a vysvětlila nám, co všechno se musí udělat, než my dostaneme jídlo u 
okýnka. Všechny dost překvapilo, že paní kuchařky tak moc dbají na hygienu a vaří 
z čerstvých surovin. Viděli jsme, jakou s tím mají práci  a hned jsme si začali jídla více vážit. 

Žákovská rada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jarní výšlap 

V pátek 29. 3. jsme s paní učitelkou Vaňkovou a Wertichovou jeli na výlet. Do Krnova jsme 
přijeli vlakem. Pak jsme vyšli 219 schodů ke cvilínskému kostelu. U zříceniny hradu 
Šelenburg jsme hledali poklad v podobě zlatých čokoládových penízků. Když jsme chtěli jít 
dál, stál nám v cestě prudký sráz, tak jsme ho prostě sjeli po zadku! Došli jsme až k rozhledně 
v Úvalně a těšili jsme se, že si odpočineme na lavičce u nádraží. Zklamáním ale bylo, že tam 
žádné lavičky nebyly!  Dobrou náladu nám však nezkazily ani chybějící lavičky, ani 
sněžení, které nás provázelo na začátku cesty. 
 
 
 
 
 
 



Po stopách deváťáků 

I v letošním školním roce uspořádala 9. třída pro žáky celé školy dětský den pod názvem Po 
stopách deváťáků. Ve čtvrtek 20. června soutěžily děti 1. – 5. třídy, v pátek 21. června pak 
děti 6. – 8. třídy. Deváťáci neponechali nic náhodě a na celou akci se důkladně připravili. 
V předstihu vyrobili informační plakát, účastnické kartičky pro jednotlivé žáky a samozřejmě 
diplomy pro vítěze. Nemalou pozornost věnovali přípravě netradičních disciplín. Dětský den 
se opravdu vydařil, děti soutěžily s neskrývaným nadšením. Myslím, že není třeba více slov, 
stačí se podívat na několik z mnoha fotografií, které pořídil Matěj Hloušek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala dne: 17. 9. 2013       
         
 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Ivana Pavlíková 
ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
Školská rada schválila dne 26. 9. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
školní rok 2012/2013 

 
1. EVALUACE  ŠVP 
 
    Školní družina není pokračováním školního vyučování. Má svá specifika, která ji od školy 
odlišují. Hlavním posláním bylo zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. 
     V naší ŠD jsme i nadále pracovali podle Školního vzdělávacího plánu pod názvem HRAJ 
SI, MYSLI, POZNÁVEJ… 
Všemi našimi činnostmi se prolínaly klíčové kompetence. Je to však dlouhodobý proces, 
který probíhá v průběhu několikaleté docházky dětí do ŠD. Zároveň jsme se však také řídily 
požadavky pedagogiky volného času: 

- požadavek pedagogického ovlivňování volného času (při různých aktivitách jsme 
podporovaly přirozenou zvídavost dětí a tak pomáhaly ovlivnit náplň volného času) 

- požadavek dobrovolnosti (činnosti děti vykonávaly dobrovolně na základě vzbuzeného 
zájmu) 

- požadavek zajímavosti a zájmovosti (vybíraly jsme činnosti pro děti atraktivní a 
pestré, čímž jsme získávali i ocenění rodičů) 

- požadavek aktivity (činnosti jsme volily tak, aby byli přiměřeně úspěšní všichni žáci, a 
tím jsme podněcovaly jejich aktivitu) 

- požadavek citovosti a citlivosti (dbaly jsme, aby zvolené činnosti přinášely dětem 
kladné emoce) 

- požadavek prostoru k seberealizaci (prostřednictvím zvolených aktivit si děti vytvářely 
žádoucí sociální kontakty) 

 
Součástí ŠVP je Tematický vzdělávací plán, ve kterém jsme měly na každý měsíc vytýčené 
tematické okruhy, které jsme dále rozvíjely v týdenních plánech jednotlivých oddělení 
s přihlédnutím na věkové složení dětí, roční období, povětrnostní podmínky, na akce, 
probíhající pod záštitou obce, popřípadě na různé svátky. 
 
2) ROZDĚLENÍ ČINNOSTI 
 
    Odpočinková činnost probíhala vždy po příchodu z vyučování. Děti se rozhodovaly podle 
svých zájmů pro kreslení, různé námětové, konstruktivní nebo stolní hry, práci na PC, četbu, 
poslech hudby, hry s kartami apod. 
Další činnost se odvíjela podle Tematického vzdělávacího plánu „Člověk a jeho svět“, který 
byl rozdělen do pěti skupin:  1) Místo, kde žijeme 
 2) Lidé kolem nás 
                                             3) Lidé a čas 

                                              4) Rozmanitost přírody 
                                         5) Člověk a jeho zdraví 
Ty jsme dále každý měsíc rozpracovávali v tematických okruzích. 
     Příprava na vyučování probíhala formou didaktických her, školní vědomosti jsme 
upevňovali v praxi na vycházkách, procvičovali jsme čtení – hlavně u dětí z 1. třídy. 
 
Činnost v ŠD provází také řada režimových momentů, jako jsou přechody, převlékání, sebe 
obslužné činnosti. Snažili jsme se, aby to vše probíhalo automaticky s důrazem na 
uvědomělou kázeň.     



Během činnosti ve ŠD některé děti docházely do zájmových kroužků ve škole (náboženství, 
sbor, zdravotní TV, gymnastika, aj.). V pondělí probíhal kroužek Rytmiky pod vedením p. 
vychovatelky Černohorské (navštěvovala jej děvčata 2., 3. a 4. třídy, zaměřená na tanec a 
aerobní cvičení). Ve středu probíhal kroužek Družináček pod vedením vychovatelek 
Černohorské a Bolíkové (zde pracovaly děti 1. a 2. třídy, náplní byla jak sportovní, tak 
pracovně technická a výtvarná činnost) 
 

               
 
 
3) PEDAGOGICKO - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 
 
     V tomto školním roce navštěvovalo ŠD 60 dětí (28 z 1. tříd, 13 z 2. třídy, 11 z 3. třídy a 8 
ze 4. třídy.) Děti byly ve dvou odděleních s maximálním počtem 30 žáků. Několik dětí jsme 
vedly v nepravidelné docházce (před kroužkem nebo ve výjimečných případech na žádost 
rodičů).  
Ranní provoz byl zajišťován od 6:30 do 8:00 hodin, docházet mohly i děti II. stupně ZŠ. 
Odpoledne byl ukončen provoz v 15:45, v pondělí v 16:00 hodin. 
 
4) PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ   
 
    Ve školní družině pracují dvě kvalifikované vychovatelky: 

I. herna Zdeňka Bolíková   30 dětí z I. třídy 
  podílela se na vedení střeleckého kroužku a Družináčku 

II. herna Marie Černohorská  30 dětí z II., III., a IV. třídy 
  pověřena vedením ŠD 

vedoucí kroužku Rytmiky a podílela se na vedení kroužku Družináček 
V tomto školním roce probíhala v naší ŠD řízená pedagogická praxe studentek 4. ročníku 
SPgŠ v Krnově Hany Antalové a Lindy Titzové. 
 

5) SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU A JINÝMI SUBJEKTY 

− zúčastňovaly jsme se měsíčních a pedagogický porad 



− zorganizovaly jsme o velikonočních prázdninách celodenní výlet vlakem do Opavy, 
kde jsme navštívili hernu pro děti SLONÍK, vystoupili na rozhlednu na Hlásce a 
navštívili velikonoční trhy a cukrárnu. 

               
 
 

 
 

 
 
 
                                  

− reprezentovali jsme ŠD na akcích školy, obecního úřadu Neplachovice a Holasovice a 
různých spolků: 

• výstavka výtvarných prací na zahrádkářské výstavě v zámku Neplachovice 

• vítání občánků Holasovic v zámku v Loděnici  

• diskotéka v tělocvičně 

• výstavka výtvarných prací v hale ŠD před třídními schůzkami 

• kulturní program na setkání důchodců v Holasovicích i Neplachovicích 

• školní akademie 

• vystoupení na Dni obce Holasovice 

 
 
 
            
  
 
 
 
 
 
 

 

6) VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

− individuální sebevzdělávání 

− využití PC pro získávání námětů pro výtvarnou a pracovní činnost. 

7) DOKUMENTACE A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 

a) dokumentace  
                   1) Zápisní lístky 
                   2) Přehled výchovně vzdělávací práce 
                   3) Týdenní plány 



                   4) Přehled pracovní doby 
                   5) Docházkový sešit pro ranní provoz a nepravidelnou docházku  
  

b) materiální vybavení 
- pečovali jsme o květinovou výzdobu prostor ŠD 
- do kanceláře jsme dostali výkonnější počítač s barevnou tiskárnou, která u nás 

našla široké uplatnění 

 
 
 
 
 
V Neplachovicích 18. června 2013       
 
    
                                                                                                                       
 
Zpracovala: 
Marie Černohorská 
vedoucí vychovatelka ŠD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mateřská škola Neplachovice, Kostelní 42, 
součást ZŠ Neplachovice, Školní 199 

 

 

 

VLASTNÍ HODNOCENÍ 
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charakteristika školy 
 
Typ školy -  jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem, součást příspěvkové 
organizace  
Počet tříd - 1 smíšená 
Provoz – od 6.30 do 16.00 hodin 
Kapacita - 28 
Zapsaných dětí  - 28 
Počet pedagogických pracovnic - 2 
Počet provozních pracovnic  - 1 

 

Mateřská škola sídlí ve staré budově, která by potřebovala řadu oprav jako je například 
výměna oken, nová fasáda. V letošním školním roce bylo velkým přínosem vybudování 
čističky odpadních vod. Vybavení mateřské školy je většinou nové, splňuje funkčnost a 
estetičnost. Nábytek s uloženými hračkami a pomůckami je přizpůsoben výšce dětí. Vybavení 
hračkami a ostatními učebními pomůckami se průběžně, dle finančních možností obnovuje, 
postupně probíhá modernizace prostředí. Děti se svými výtvory v průběhu roku podílely na 
vnitřní i vnější výzdobě mateřské školy, v závislosti na ročním období a aktuálních situacích. 
 
K budově přiléhá školní zahrada, která je pro počet dětí dostatečně veliká. Je osázená jak 
listnatými, tak jehličnatými stromy, které chrání ve slunných dnech před slunečními paprsky. 
Svým vhodným vybavením skýtá zahrada dětem možnost relaxačních, námětových či 
pohybových vyžití. 
 
Výsledky vzdělávání dětí 
 
Při našem hodnocení nevycházíme z žádné normy pro určité vývojové období, ale snažíme se 
sledovat individuální rozvoj každého dítěte. Většinou bývá těžké posoudit, zda projevy dětí 
v různých oblastech jsou výsledky přirozeného zrání, či našeho vzdělávacího působení. 
Chceme, aby vše, co se v mateřské škole děje, sloužilo jako prostředek vzdělávání. Děti jsou 
během dne vzdělávány stále a průběžně. Klademe důraz na neustálou interakci učitelek 
s dětmi. Při volné hře se snažíme do ní nevstupovat, obohacovat materiálem a napomáhat při 
řešení konfliktů. Jelikož omezení v mateřské škole jsou menší než v základní škole, 
nebráníme dětem rozvíjet jejich fantazii. Díky tomu si děti v průběhu školního roku 
vymyslely řadu zajímavých námětových her (inspirací byla i nově zakoupena molitanová 
stavebnice). Děti si opakování těchto her neustále vyžadovaly. 
 
Další formou vzdělávání je řízená činnost, kterou provádíme s jednotlivci, skupinkami či 
celou třídou. Nejčastěji bývá situována do času mezi dopolední svačinou a pobytem venku, 
což není optimální. Stále více dětí přichází do mateřské školy těsně před svačinou a tak si 
neužijí nejpřirozenější formu činnosti-volnou hru. Budeme se proto zaměřovat, aby se řízené 
činnosti objevovaly ještě více v ranních hodinách, při pobytu venku, při odpoledním 
odpočinku.  
 
Tak jako většina mateřských škol, i my jsme se potýkaly s vysokým počtem dětí ve třídě, 
který nám neumožňoval věnovat se individuální práci s dítětem tak, jak bychom si 
představovaly a zároveň věnovat potřebný čas diagnostice dětí. Počet dětí také omezoval 
učitelky v oblasti prožitkového učení a stagnoval aktivitu dětí. I nadále jsme se snažily 



odbourávat zbytečná organizování dětí (kvůli obavám z časových prostojů), dotazy typu 
„můžu jít smrkat?“, „můžu jít na wc ?“ a neustále se objevující nezdravou soutěživost. 
 

V oblasti rozvoje řeči jsme se zase o něco více zaměřily na rozvoj komunikačních schopností. 
Velkým přínosem je pro děti pravidelná LOGOPEDICKÁ PREVENCE pod vedení 
speciálního pedagoga, paní ředitelky PaedDr. Ivany Pavlíkové.  Děti si zvykly a těší se na 
každodenní četbu pohádek či příběhů před odpoledním odpočinkem. Nejednalo se pouze o 
pasivní poslech četby, ale o každodenní práci s textem. Cvičily jazykovou vybavenost, paměť 
(co budeme číst zítra), upevňovaly kladný vztah ke knihám (nosily do mateřské školy vlastní 
knihy), soustředěnost. Při této aktivitě jsme sledovaly, že i mladší děti mají stále větší snahu 
odpovídat na otázky, slovně řešit problém. Jako pozitivní vidíme i fakt, že většině dětí stačí na 
zapamatování textu básní či písní poměrně krátká doba. Z pohledu rodičů jsme často slýchaly 
kladný ohlas, že texty bývaly i delší a děti je bez problémů zvládaly. Rodiče měli možnost 
většinu textů, které se děti v mateřské škole učily, procvičit v rámci logopedické prevence i 
doma. Byly jako každý rok vystaveny na nástěnce v šatně. 
 

Chtěly jsme, aby vývoj dětí byl založen na kladném vztahu k přírodě. Letošní počasí nám 
nepřálo (v zimě jsme si přáli sníh; na jaře sluníčko a bylo tomu naopak), proto jsme pobyty 
venku stále častěji přizpůsobovaly aktuálnímu stavu počasí. Děti už delší dobu „bojují“ 
s nechutí chodit na vycházky. Pokud nebylo možno vlivem počasí pobývat na školní zahradě 
nebo místech umožňujících dostatečné spontánní vyžití dětí, nabízely jsme jim příležitosti k 
„organizaci“ vycházky, zvolení jejího cíle. Nejčastěji jsme tak navštěvovali výběhy s koňmi a 
zámecký park. Z hlediska environmentální výchovy byla pro děti přínosná tzv. motýlí 
zahrádka, ve které měly možnost sledovat všechny fáze vývoje motýla a vypouštění motýlů 
do volné přírody. 
Dětem byl velmi blízký pohyb v jakékoliv formě, dávaly najevo svou radost při cvičení. 
Snažily jsme se odbourávat rizika soutěživosti a zaměření na výkon. V příštím školním roce 
plánujeme jedenkrát týdně převlékání dětí ke cvičení. 
Upevňování pocitu sounáležitosti a připomínáním společných pravidel chování jsme 
prováděly každodenním ranním komunitním kruhem. Tento ranní rituál přinášel dětem každý 
den něco jiného, avšak pokaždé měl za cíl děti příjemně naladit, dával možnost uplatnění 
méně aktivním či nesmělým dětem a pomáhal vytvářet prosociální vzory a vztahy. 
 

Údaje o přijímacím řízení 
 
Zápis pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se konal 23. května 2013 formou 
otevřených dveří pro děti a jejich rodiče. O daném termínu jsme veřejnost informovali 
prostřednictvím internetových stránek, plakáty vyvěšenými v různých částech obce, místním 
rozhlasem. Do průběhu zápisu se zapojili i budoucí prvňáčci, kteří svou bezprostředností a 
přirozeností provedli své nové kamarády po prostorách mateřské školy. Zákonní zástupci byli 
seznámeni s platnými Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, právy a 
povinnostmi vyplývajícími z docházky jejich dítěte do předškolního zařízení. 
V letošním roce bylo podáno 10 žádostí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší 
mateřské škole. Na základě platných kritérií vydala ředitelka příspěvkové organizace 8 
rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
 

 

 

 



Spoluúčast rodičů 
 
Jelikož zkušenosti rodičů s mateřskou školou v dětství ovlivňují jejich vztah k mateřské škole 
jejich dítěte, snažily jsme, aby z komunikace mezi učitelkou a rodičem bylo vždy patrné, že 
učitelky mají k dětem pozitivní vztah a že jim záleží na tom, aby se děti v mateřské škole 
dobře cítily a byly spokojené. Z pohledu dětí a učitelek, snad i rodičů byly oblíbené společné 
akce, na kterých všichni zúčastnění měli možnost potkat se, blíže se seznámit, prožít spolu 
hezké a veselé chvilky. Zvaly jsme rodiče k pomocím na akcích, k novým námětům, 
nápadům. 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovnic 
 
Lenka Gorčicová 
• Metodická poradna  12. 4. 2013  
• Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ  17. 4. 2013 
• Pedagogická diagnostika  26. 4. 2013 
• Metodická poradna  15. 5. 2013 
Hana Volná 
• Tvůrčí hry v mateřské škole  26. 3. 2013 
 
Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 
 
Akce pro děti v rámci zpestření dnů v mateřské škole 

• výlet na dopravní hřiště 

• mikulášské dopoledne  

• čertovská diskotéka 

• „Ježíšek“ v mateřské škole 

• pirátská oslava 

• návštěva loutkového divadla 

• návštěva dětského Centra Sloník 

• divadélko beruška s „Africkou pohádkou“ 

• kovbojská šipkovaná k ukončení kovbojského týdne 

• návštěva základní školy 

• caruso show ke dni dětí 

• dopoledne s hasiči 

• sportovní výlet k Vodníkovi Slámovi 

• cyklistický výlet do Vlaštoviček 

• návštěva zemědělského družstva 

• překvapení pro předškoláky-nocování v mateřské škole 

Akce pro rodiče a děti 
• schůzky pro rodiče (září, leden) 

• mikulášská besídka bez slziček s A. Dudkem 

• maminkám k svátku, tatínkům pro radost 

• pirátské rozloučení s předškoláky 
 



Akce pro veřejnost 
• Šmoulí zahrádka (výstava ovoce a zeleniny) 

• advent na zámku (výstavka dětských prací) 

• prodej na velikonočním jarmarku 

• vystoupení pro seniory 

• Zapojily jsme s klubem rodičů a OÚ do těchto akcí 
• drakiády 

• dětského Halloweenu 

• silvestrovské diskotéky 

• vánočního prodeje na zámku 

• maškarního karnevalu 

• akce „Z pohádky do pohádky“  

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2011/2012 nebyla na mateřské škole provedena inspekční činnost ČŠI. 
 
Vylepšování materiálních podmínek mateřské školy 
 

• zakoupení molitanové stavebnice  

• vybudování nové čističky odpadních vod 

 
Docházka dětí za školní rok  
 
Počet zapsaných dětí            28 
Průměrná docházka dětí      1. 9. 2012 – 30. 6. 2013     21 
 
 
 
 
V Neplachovicích 1. 7. 2013                                                
 
 
 
 
Zpracovala:                                                                            
Lenka Gorčicová                                                                                             
vedoucí učitelka MŠ 
 


