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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2013/14 

 
Část I. 

Základní údaje o škole 

 
Název školy: 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice,  
okres Opava, příspěvková organizace 

Sídlo 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 

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 
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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 573 strávníků tří základních škol a sedmi 
mateřských škol, 79 obědů pro zaměstnance škol v rámci závodního stravování a 28 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, která škola svým žákům 
nabízí. Nemalá péče je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto 
školním roce jsme měli 10% žáků individuálně integrovaných, kterým byla poskytována 
reedukační péče. 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. 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, 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 19,09 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
 

15 14,64 
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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. 2013 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 
nepatřících do 

spádového obvodu 
školy 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet 
1. tříd 

k 1. 9. 2014 

400 1 35 3 28 1 
 
 

b) Mateřské škola 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 2013 

Počet 
zapsaných 

dětí 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 2014 

Počet 
volných míst 

28 1 9 5 1 0 

 
 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 23 23 0 0 

2. 29 28 1 0 
3. 22 17 5 0 
4. 18 15 3 0 
5. 17 12 5 0 

Celkem za 1 st. 109 95 14 0 
6. 30 15 15 0 
7. 26 11 15 0 

8. A 16 9 7 0 
8. B 16 8 8 0 
9. 24 8 16 0 

Celkem za 2. st. 112 51 61 0 
Celkem 221 146 75 0 

 
b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ  

 
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 
Konečný stav rozmístění žáků 

Gymnázia 3 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 12 
Střední vzdělání s výučním listem 9 
Neumístěno 0 
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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 

221 0 0 
 
 

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.  

V plánu jsou také stanoveny cíle specifické, zaměřené na aktuální problémy ve třídě nebo 
skupinách žáků. 

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

Každoročně se koná Evropský den jazyků, letos na téma „Co víš o vlajce a hymně vybraného 
státu“. Žáci si připravili zajímavé prezentace a v tělocvičně předvedli své programy ostatním, 
kteří mohli porovnat zvyklosti a odlišnosti různých kultur. 

Zajímavou formou se žáci II. a VI. třídy seznámili s prací hasičů. Instruktoři z projektu Hasík 
jim dali spoustu rad, jak se bezpečně chovat a zachovat v případě požáru. 

Na prevenci kyberšikany bylo zaměřeno i divadelní představení amatérského souboru 
ČERVIEN studentů SpgŠ a SZŠ Krnov – pro VII. – IX. třídu s názvem Cyber Cyrano od 
současného maďarského autora Istvana Tasnadiho o třech patnáctiletých středoškolácích, kteří 
vnímají virtuální svět jako nedílnou součást svých životů. Další den proběhla anketa a diskuse 
o představení. 

Znovu jsme se zapojili do projektu „Seznam se bezpečně“ (akreditovaný MŠMT). Žáci  
zhlédli  film  Seznam se bezpečně 2, který navazuje na 1. díl filmu a upozorňuje na další 
nástrahy internetu, a poté o něm diskutovali.  
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Přednášky „Poruchy příjmu potravy“ na Slezském gymnáziu v Opavě, kterou realizuje 
skupina studentů HELP v rámci projektu „Program EU – mládež v akci“ s výstavkou 
fotografií a videoprezentací, se zúčastnili letos žáci obou VIII. tříd. 

Ve IV. třídě se uskutečnila beseda s příslušníky Policie ČR o dopravní kázni. Žáci si také 
vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti. 

Policisté navštívili také I. třídu a rozebírali nebezpečné situace, do kterých se mohou děti 
dostat, učili je, jak se v nich zachovat, jak reagovat, kde hledat pomoc a jak těmto situacím 
předcházet.  

Zdařilé byly akce konané ve spolupráci s OÚ Neplachovice 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, před akcí vyráběli se členkami SRŠ 
adventní věnce na prodej. Také připravili výzdobu sálu a stolů na školní ples. 

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. 

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

Den otevřených dveří byl ukázkou dovedností našich dětí. Předvedly se rodičům ve 
vyučovacím procesu, při kulturním vystoupení, také jako průvodci, fotografové, servírky, 
hostesky …, připravily velikonoční výzdobu. 

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.  

Na projekt Jeden svět na školách navazuje i náš školní projekt „Tak šla historie, 20. století 
očima žáků VIII. a IX. třídy.“ Cílem je rozšířit historické povědomí mládeže. Žáci IX. třídy se 
účastnili 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. Naši školu navštívil člen organizace Sdružení válečných veteránů České republiky, 
která je součástí Československé obce legionářské, který podal celkový průřez 
československou vojenskou historií až do dnešních dnů, pohovořil o plnění úkolů Armády 
České republiky v rámci NATO a v zahraničních misích. Výklad obohatil o osobní zkušenosti 
z misí SFOR – Bosna a Hercegovina, KFOR – Kosovo a ISAF – Afghánistán, z níž se vrátil v 
minulém roce. Vyvrcholením školního projektu byla exkurze do Památníku 2. světové války 
v Hrabyni.  

Aktivně pracuje na škole žákovská rada Žárovka a Žárovička, která realizovala např. sběr 
papíru, barevný týden, soutěž o pořádek ve třídách, soutěž o logo rady apod.  

Žáci IX. třídy 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 – hallowenské a valentýnské, pomáhali 
sdružení rodičů s mikulášskou nadílkou ve škole, připravili také program na Den dětí – 
sportovní soutěž. 

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

Účastníme se projektu NatTech financovaného z Evropského sociálního fondu a ze státního 
rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Díky tomu školáky čekala netradiční výuka. Žáky naší školy jsme 
přihlásili na několik výukových programů z tohoto projektu. 
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Žáci vystupují na školních besídkách, na akcích pro důchodce, na vítání občánků, na Dni 
učitelů apod. Konala se i přehlídka recitace, zpěvu a hudby našich umělecky založených žáků, 
kterou jsme nazvali Malá školní akademie. Vítězové a další úspěšní účastníci školní recitační 
soutěže předvedli svým spolužákům recitace básní i prozaických textů. 

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 
třídnických hodin, Manipulace ve školní praxi, apod.) Pedagogičtí pracovníci také byli 
proškoleni v první pomoci, a to společností KAPA – Šance pro život. Absolvovali i školení o 
mimořádných situacích. Metodička prevence se pravidelně účastní schůzek metodiků 
prevence. 

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 žáků, jejich nezodpovědnost k plnění 
povinností. 

 

Výskyt řešených rizikových forem chování v daném školním roce (jen řešené případy): 
  

Rizikové formy chování počet žáků počet případů 
Zneužití alkoholu 5 1 

Zneužití ostatních drog 3 2 
Agresivní, násilné chování 0 0 
Šikana 3 1 

Kyberšikana 0 0 
Netolismus 0 0 

Krádeže 1 1 
Sebepoškozování 0 0 

Jiné 0 0 
 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů 
Problematika chování žáků  
Žáci s poruchami chování (PhDr. Nora Gavendová) 17 
Konference MSK k prevenci rizikového chování 2 
Manipulace ve školní praxi 2 
Školní řád ve víru paragrafů 1 
Tajemné symboly a významy 1 
Vedení třídnických hodin 5 
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Problémové skupiny žáků 1 
Neklidné dítě 1 
Psychohygiena učitele 1 
Speciální pedagogika  
Logopedická prevence – 40 hodin 1 
Logopedická prevence – 80 hodin 1 
Hravá logopedie v praxi 1 
Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí 1 
Reedukace vývojových poruch učení 1 
Specifické poruchy učení v hodinách matematiky 1 
Talent a co s ním? 1 
Arteterapeutický workshop 1 
Oborové vzdělávání  
Základy Hejného vyučovací matematiky na I. stupni 1 
Základy Hejného vyučovací matematiky na II. stupni 1 
Problémové úlohy 1 
Čteme s porozuměním každý den 1 
Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň 1 
Jak vyučovat pravopisné učivo na I. stupni  1 
Jazykové vzdělávání  
Doplňující didaktické studium anglického jazyka 1 
Výchovy  
Dramatická výchova 1 
Mozaika a koláže 1 
Kresba a malba tuší 1 
Náměty ve výtvarné výchově 1 
Sportovní a jiné vzdělávání  
Instruktor školního lyžování 1 
Zdravotník zotavovacích akcí 2 
 
 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Po celý školní rok je umožňováno žákům poznávání kultury zajišťováním návštěvy různých 
kulturních představení, ale také je pedagogové vedou k vlastní tvorbě nebo organizaci 
kulturních akcí pro spolužáky nebo i veřejnost. 
Tradicí na naší škole je návštěva divadelního představení ve Slezském divadle v Opavě. 
V letošním roce se žáci prvního stupně pobavili u pohádky O vlkovi a kůzlátkách, žáci 
vyššího stupně si zase rozšířili svůj kulturní obzor hrou na motivy románu Tři mušketýři A. 
Dumase. Členové školního dramatického souboru Bavidlo odcestovali do Ostravy, kde 
navštívili Divadlo loutek a zhlédli představení Stepující stonožka a zúčastnili se tvůrčí dílny 
Všechno může být loutkou. 
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Škola využila jako každý rok nabídky amatérského divadelního souboru Červiven z Krnova, 
který předvedl představení o nebezpečí číhajícím na internetu Cyber Cyrano. Žáci také 
společně navštívili filmové představení, nižší stupeň animovaný film Padouch v kině  
v Holasovicích, žáci vyššího stupně v opavském Cinestaru výpravný film Noe a český film 
Jedeme k moři. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci dramatického souboru Bavidlo společně s členy pěveckých sborů a s žákyněmi školní 
družiny navštěvujícími rytmiku 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 večerní program plný čar a kouzel na 
terase zámku s názvem Zimní čarování.  
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Dramatický soubor Bavidlo zajistil stanoviště na akci Z pohádky do pohádky, který pořádá 
Klub rodičů a přátel MŠ Neplachovice. Letošní akce měla podtitul Od pohádky k seriálu, 
členové souboru ztvárnili postavy ze seriálu Arabela a již potřetí získali v anketě návštěvníků 
1. místo za nejlepší stanoviště.  
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V letošním roce jsme nepořádali školní akademii pro veřejnost, největší akcí se stal Den 
otevřených dveří dne 16. dubna. Všichni žáci se svými učiteli vyzdobili prostory školy, 
páťáci zajistili školní velikonoční dílnu, osmáci se ujali role průvodců, šesťáci a sedmáci 
obsluhovali v kavárně, proběhla soutěž o nekrásnější velikonoční kraslici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadaní žáci se zúčastnili uměleckých soutěží, např. pěvecké soutěže Opavský skřivánek, 
výtvarných soutěží a školní recitační soutěže. Ti nejlepší se pochlubili svými výkony na Malé 
školní akademii pro své spolužáky 25. dubna. 

Některé třídy pozvaly do školy rodiče a pochlubily se programem, ve kterém byly zapojeny 
všechny děti třídy. V tomto roce uspořádali besídku pro rodiče třeťáci a čtvrťáci,  
ti dokonce dvakrát. 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. Deváťáci také zajistili mikulášskou nadílku  
pro spolužáky z nižšího stupně a děti z mateřské školy. Sami žáci se tento den převlékli  
za čertíky a anděly, 30. dubna zase za kouzelníky a čaroděje. Zajímavým oživením byl 
barevný týden a duhový den, tyto akce pořádala žákovská rada Žárovka a Žárovička. 
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Mnoho žáků-čtenářů se zapojilo do projektu Čtení pomáhá, kde za přečtení určité knihy 
získali 50,- Kč a tuto částku poukázali na vybraný charitativní projekt. Žáci nižšího stupně 
navštívili místní knihovnu a besedovali s knihovnicí, ve třídách si připravili den s knihou, kdy 
se převlékli za svou oblíbenou literární postavu. Také starší si sdělovali své dojmy ze čtení 
knih, žáci 8. A pomohli mladším spolužákům s vyplněním testů v projektu Čtení pomáhá. 
 

 
 
Žáci školy se i letos zapojili do výzdoby budovy místního zámku při akcích pořádaných obcí 
Neplachovice. Při Adventu na zámku vyzdobili zámecká zákoutí postavami víl a skřítků a 
zajistili vánoční tvůrčí dílnu, také pomohli s výrobou vánočních dekorací  
pro Sdružení rodičů. Šesťáci a deváťáci prodávali své výrobky. V červnu připravili žáci  
za vedení paní učitelky Bumbálkové svou expozici v 2. zámecké sezoně, kde jsou vystavena 
díla z projektu Pohádka. Výtvarné práce žáků zdobí samozřejmě i prostory školy, jsou 
pravidelně tematicky obměňovány.  
Mezi kulturní akce určitě patří návštěva výstav v zámecké budově v Neplachovicích, účast 
v interaktivních pořadech pro mládež ve Slezském muzeu (1., 5. a 6. 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 Francie a Belgie, v rámci společného projektu se Střední zemědělskou školou se vydali  
na exkurzi do Liberce. 
 
Všechny akce, které škola pořádá nebo kterých se žáci účastní, jsou pravidelně zveřejňovány 
na webových stránkách i s foto nebo video dokumentací.  
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Účast na olympiádách a soutěžích 
 
1. Sportovní soutěže 
 
Florbal 
Okresní finále Opava – účast chlapci 6. - 7. třídy 
Okresní finále Opava – účast chlapci 8. - 9. třídy 
 
Střelba 
Podzimní cena mládeže -  Neplachovice, 3 žákyně – 1., 5. a 6. místo. 

 
Velká cena Hanušovic – 2 žákyně, 2. a 3. místo 

  
Cena mládeže – Hanušovice – 1 žákyně, 2. a 3. místo 

  
Vánoční diabolka Neplachovic – 4 žáci, 1., 2., 3., a 4. místo 
  
Přebor Moravskoslezského kraje: 

Kategorie mladší žákyně – 3 žákyně, 4., 5. a 6. místo 
Kategorie mladší žáci – 1 žák, 4. místo 
Kategorie starší žákyně – 1 žákyně, 6. místo 
    
Velikonoční diabolka Neplachovic – 4 žáci, 1., 2., 3., a 4. místo 
   
X RACE INLINE – MGO 2014 
kategorie Junioři C – 2 žáci, 2x 1. místo 
 
TAP DANCE 
2 žákyně – 1. místo 
 
2. Olympiády a jiné školní soutěže 
 
Anglický jazyk  
1 žákyně -  účast v okresním kole   
 
Český jazyk 
2 žákyně – účast v okresním kole 
  
Dějepis 
2 žákyně – účast v okresním kole 
 
Informatika 
1 žákyně – 2. místo v okresním kole kategorie KILOBAJTÍK  
4 žáci – účast v okresním kole KILOBAJTÍK a MEGABAJTÍK 
 
Zeměpis 
2 žáci – účast v okresním kole 
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3. ostatní soutěže 
 
Anglický jazyk 
Funny english day  Opava 2014 – účast žáků 5. třídy 
 
Recitační soutěž - školní kolo recitační soutěže - 4 kategorie  
 
Výtvarné umění 
„ Malovaná písnička“ DDM Ostrava – Poruba“ – účast žáků 1. - 7. třídy 
„ Budko, budko, kdo v tobě přebývá“ Nadační fond Jičín – město pohádky – účast žáků 1. - 7. 
třídy 
 
Pěvecké soutěže 
Soutěž dětských lidových zpěváčků „ Opavský skřivánek“ – účast 5 žáků 
 
Mezinárodní výtvarná výstava Lidice – žákyně 8. B třídy – zvláštní ocenění Medaile 
Lidická růže 
 
Soutěž zdatnosti „ Medvědí stezkou“  
Krajské kolo: 
kategorie mladší žáci: 2. místo – 2 žáci 
kategorie mladší žákyně: 2. místo – 2 žákyně 
Celostátní kolo: 
kategorie mladší žáci: 12. místo – 2 žáci 
kategorie mladší žákyně: 7. místo – 2 žákyně 
 
Další aktivity školy: 
 
Dopravní výchova 

V jarních měsících probíhal ve IV. třídě teoretický kurz Dopravní výchovy v celkovém 
rozmezí 16 hodin. V průběhu kurzu se žáci seznámili s výbavou jízdního kola a cyklisty, se 
základními povinnostmi účastníka silničního provozu, s dopravními značkami, s řešením 
situací na křižovatkách. Ve výuce byly využity také výukové programy na CD o dopravní 
výchově a CD Bezpečně na cestách, kde se děti aktivně zapojily hravou formou do řešení 
různých zapeklitých dopravních situací na interaktivní tabuli. Nezajímavější bylo řešení 
situací na křižovatce a kruhovém objezdu, pak také přednost zprava, nebezpečí v silničním 
provozu, snížená viditelnost, dopravní značky a světelné signály. Pomocí testů si žáci 
opakovali probrané učivo. 
Během školního roku žáky IV. třídy také dvakrát navštívila pracovnice BESIP, která si 
připravila dvě zajímavé besedy s dopravní tématikou. V měsíci květnu proběhla také beseda 
s vrchní inspektorkou Policie ČR - nprap. Bc. Pavlou Welnovou. Děti si paní policistku 
oblíbily hned zpočátku, když do třídy vstoupila v policejním oblečení a se zářivým úsměvem. 
Věnovala se problematice objíždění a předjíždění, znalostí dopravních značek, předváděla 
signály policisty na křižovatce a došlo také na zážitkové vyučování, čtvrťáci si zahráli na 
žáky-chodce a žáky-vozidla v křižovatce. Na závěr proběhl krátký test a nejlepší děti pak 
inspektorka odměnila drobnými cenami. 
V jarních měsících probíhala také současně celotřídní hra IV. třídy s názvem „Zvládnu to“, ve 
které se navazovalo na zkušenosti z dopravní výchovy. Další zajímavá témata a úkoly se 
týkaly důležitých telefonních čísel, zdravovědy, jak se orientovat v terénu, jak se zachovat při 
bouřce nebo jak se zachovat při setkání s neznámým člověkem. 
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V měsíci červnu byl kurz dopravní výchovy zakončen praktickou jízdou zručnosti rozdáním 
průkazů cyklisty na dopravním hřišti v Krnově ve spolupráci se Střediskem volného času. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 odpadu – plasty, plastová víčka, elektrospotřebiče 
• diskuze s odborníky: dopravní výchova, policie, anorexie 
• návštěvy muzea (Slezské muzeum), kulturních památek (Slezské divadlo), 

historických památek (Hrabyně, Praha) expozic (U6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic) 
• účast na soutěžích: Medvědí stezka, sportovní akce, recitační soutěže, … 
• rozvoj vzdělání pedagogických pracovníků (školení, workshopy) 
• spolupráce na projektech (NatTech, Emise) 
• exkurze (Paříž, Praha, Liberec) 
• školní výlety – Olomouc, Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny, Kopřivnice, 

Příbor, Krnov 
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ICT vzdělávání 

V letošním školním roce jsme dokončili zasíťování učeben prvního stupně a částečně druhého 
stupně. Dále jsme instalovali do učeben šest projektorů Benq s ultrakrátkou projekční 
vzdáleností a interaktivním řešením v kombinaci s keramickou tabulí, šest notebooků pro 
použití s interaktivní tabulí a pro přípravu pedagogů na výuku s licencí Windows 8 PRO.    

V rámci obnovy techniky byl zakoupen 1 PC do kanceláře ekonomky školy. 

Naše škola je od 1. 11. 2007 připojena na síť přes poskytovatele BENET BRUMOVICE 
s rychlostí připojení 4Mbit/s agregací 1:1. 

Celkem se na naší škole zúčastnilo výuky počítačů 91 žáků.  
Žáci IV. a V. třídy měli 1 hodinu týdně povinný předmět Informatika IV a Informatika V. 
Výuky ve IV. třídě se účastnilo celkem 18 žáků. Výuky v V. třídě se účastnilo celkem 17 
žáků. 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 VI. třídy měli 1 hodinu týdně povinný předmět Informatika VI. Výuky v VI. třídě se 
účastnilo celkem 30 žáků, kteří se soustředili na psaní daného textu a vkládání grafických 
objektů do souboru a rozvíjení dovedností s programy Microsoft Office.  

Žáci VII. a IX. tříd měli 1 hodinu týdně volitelný předmět Počítače. Výuky v VII. třídě se 
účastnilo celkem 13 žáků. Výuka byla zaměřena na zdokonalení dovedností se základními 
komponenty počítače, znalost klávesnice, klávesové zkratky, Microsoft Word, Microsoft 
Excel a PowerPoint.  

V devátém ročníku bylo v tomto předmětu 13 žáků, kteří rozvíjeli své dovednosti ve všech 
uvedených programech.  

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 nově instalovaného softwaru ATF, který je zaměřen na 
výuku psaní všemi deseti prsty, a začali se vzdělávat a procvičovat. 

Žáci V. - VIII. třídy se zúčastnili školního kola počítačové soutěže Bajtík. Karolína 
Dluhošová postoupila do okresního kola, kde získala 2. místo. 

Počítačová učebna naší školy byla využita i zájmovými útvary. Žáci pod vedením Mgr. Radka  
Hnilici zde připravovali školní časopis Poděs a různé články publikované na školních 
webových stránkách. 
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Hodnocení tělesné výchovy a sportovních her 

Tělesná výchova 
Předmět TV je předmětem oblíbeným, proto přístup žáků k tomuto předmětu je většinou 
kladný. Snažíme se o hodiny sestavené tak, aby obsáhly veškeré běžné míčové hry, atletické 
disciplíny a gymnastické prvky. Cílem je, aby si žáci osvojili a dále prohlubovali motorické 
dovednosti ve všech sportovních disciplínách, ale také, aby vedle výkonnosti a rozvoje tělesné 
zdatnosti ctili týmovou spolupráci a fair play. Není důležité prosadit sama sebe, ale kolektivní 
spolupráci korunovanou úspěchem.     

Sportovní hry a sportovní kroužek 
Sportovní hry a sportovní kroužek 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 činnosti (gymnastika, košíková a vybíjená). 
Zájem o sportovní hry a sportovní kroužek na začátku školního roku je vysoký, ale během 
roku se snižuje. V 1. skupině žáků 6. – 7. třídy se v průběhu 2. pololetí odhlásil 1 žák a ve 2. 
skupině žáků 8. – 9. třídy se v průběhu 2. pololetí odhlásilo 5 žáků. Vzhledem k zájmu ze 
strany mladších žáků (5. – 6. třída) se očekává hojná účast i v následujícím roce.  
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Další zajímavé aktivity školy: 
 
Evropský den jazyků 26. 9. 2013 

Letošní Evropský den jazyků se nesl ve znamení vlajek a hymen. Výběr země a příslušné 
vlajky měl pouze jednu podmínku: vlajka musela mít nejméně tři barvy. Po velké přestávce se 
všechny „státy“ sešly v tělocvičně a začala velká přehlídka. Přihlížející poznávali vlajky 
známé jako např. vlajku Francie, Itálie, Velké Británie, Argentiny… Došlo však i na 
exotičtější Indii, Nepál, Filipíny a Jamajku. Dověděli jsme se, co znamenají barvy na 
jednotlivých vlajkách, seznámili se s jejich historií a vyslechli spoustu dalších zajímavostí. 
Mohli jsme porovnat i hymny jednotlivých států a vzdát jim čest. Dvě hodiny velmi rychle 
uběhly a věřím, že si každý z této přehlídky pro sebe něco odnesl. Velký dík patří všem, kteří 
se o tento zdárný průběh zasloužili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační kurz žáků 6. třídy 

V pátek 13. září 2013 se vydali naši šesťáci na adaptační program do krnovského klubu 
Karavan, který je součástí organizace Eurotopia v Opavě. Pod vedením zkušených lektorů si 
zahráli seznamovací hry, zasoutěžili si na hřišti v nezvyklých sportovních disciplínách, 
vyzkoušeli si spolupráci při plnění zajímavých úkolů (například vyráběli pštrosí hnízdo). 
Pobyt v Krnově zakončili v cukrárně na náměstí. Děti se měly možnost lépe poznat v jiném 
prostředí, v jiných situacích a hlavně v nové sestavě. Věříme, že příchodem žáků ze ZŠ 
Brumovice se vytvoří prima kolektiv a že adaptační program k tomu také přispěje. 
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Medvědí ministezka 

V teplém sobotním odpoledni 12. října proběhla ve sportovním areálu a blízkém zámeckém 
parku soutěž Medvědí mini stezkou. Přípravu si vzali na starost starší závodníci opravdové 
Medvědí stezky. Již čtrnáct dní dopředu malovali plakáty, diplomy, vyráběly se medaile a 
chystala se jednotlivá stanoviště. Téměř všichni mladí rozhodčí projevili organizační 
schopnosti a originalitu, když si sami připravovali náplň jednotlivých úkolů svých disciplín. A 
tak asi padesát závodníků (dětí od 3 do 8 let a jejich rodiče či prarodiče) se pobavilo při 
zdolávání provazových překážek, sestavování zadaného obrázku z přírodnin, při ochutnávce a 
poznávání plodů apod. Poučné i zábavné bylo opět stanoviště zdravotní sestry Sandry 
Plačkové. Po zdolání závodu došlo i na občerstvení ve stánku a volnou zábavu a posléze na 
vyhlášení vítězů a rozdání cen a odměn, které zastavily slzičky těch, co se neumístili na 
prvních místech. Odbor ASPV při TJ Neplachovice děkuje všem rozhodčím i dalším 
pomocníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 

1. listopad se na naší škole opravdu vydařil. Na 1. stupni se žáci společně se svými třídními 
učitelkami proměnili ve strašidýlka, čarodějnice a různé jiné „příšerky“. Ve svých úžasných 
kostýmech pak četli, psali, počítali či malovali. Tento den se jejich pracovní listy doslova 
hemžily nakreslenými pavouky a netopýry. Celou atmosféru potrhly nové žaluzie, které byly 
po celou dobu vyučování stažené, čímž se ve třídách vykouzlila pravá tajuplná nálada. 
Odpoledne pak na děti čekala Halloweenská diskotéka. Deváťáci připravili pro děti spoustu 
zábavných disciplín a nezapomněli ani na sladké odměny a občerstvení. Podvečerní část 
diskotéky pak patřila žákům 2. stupně. Za organizaci a zdařilý průběh celé Halloweenské 
diskotéky patří všem žákům deváté třídy velké poděkování. 
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PIšQworky aneb „Buď XO!“ 

Oblastní kolo Mistrovství škol v logické hře piškvorky proběhlo 6. 11. 2013 na Slezském 
gymnáziu v Opavě. Naši osmáci – Lada Antalová, Veronika Schreierová, Eliška Štencková, 
Tereza Rapantová a Kryštof Hřivnáč se v silné konkurenci zejména gymnázií a středních škol 
vůbec „neztratili“. V soubojích, za které by se nemuseli stydět ani ostřílení mistři, předvedli 
nejen logické myšlení, smysl pro fair-play, týmovou spolupráci, ale i neohroženost a odvahu, 
protože týmy jako „Trhači“, „SGO 1“, „SGO 2“ a jiné, opravdu budily respekt. Všichni si ze 
soutěže odnesli nejen upomínkové předměty, cenné zkušenosti, ale i nová přátelství. S heslem 
„Dáme to za pět“ se všichni těší na další mistrovství. 

 

 

Mikulášská nadílka 

V pátek 6. 12. se žáci 1. stupně proměnili v malé čertíky či andílky. Pozadu nezůstaly ani paní 
učitelky, jejichž kostýmy byly opět nepřekonatelné. Celou atmosféru dokreslila postava 
Mikuláše v doprovodu andělů a čertů. Této role se úspěšně zhostili žáci 9. třídy. Dětem 
rozdali balíčky, které připravilo Sdružení rodičů školy. Své putování ukončil Mikuláš se 
svými anděly a čerty v mateřské škole. 

 

 

Advent na zámku 

Kdy začínáte myslet na Vánoce? V Neplachovicích na ně myslí velmi brzy, protože připravují 
velkolepou akci Advent na zámku. Ještě než skončila letní zámecká sezona, sešli se všichni, 
kteří měli zájem se na této akci podílet. Rodiče dětí z mateřské školy přemýšleli, co dobrého 
připraví návštěvníkům v kavárně, rodiče školních dětí zase uvažovali, jak zasytit hladové 
hosty. Učitelé a žáci základní školy hloubali, jakým adventním programem ohromí diváky. 
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Pod vedením obecního úřadu vznikal plán celé akce, mnohokrát přepracovaný, protože se 
stále hlásili další zájemci o prodej vánočního zboží. V sobotu 30. listopadu nastal ten dlouho 
očekávaný a pečlivě připravovaný den s velkým D. Početní návštěvníci si Advent na zámku 
vychutnali všemi smysly. Vůně zabijačkových pochoutek se mísila s vůní jehličí a svařeného 
vína, oči přecházely nad slavnostní výzdobou, celou budovou zněly hlasy obdivu nad 
neutuchající fantazií velkých i malých umělců vyrábějících vánoční zboží. Hosty provázely na 
každém kroku výtvarné práce dětí základní školy i mateřské školy, nadšení vyvolávaly 
povedené figuríny víl a skřítků, vyrobené členy školního výtvarného kroužku. Překvapením a 
příjemným zastavením byla zrekonstruovaná zámecká kaple. A samozřejmě si přišly na své i 
chutě. Dole v bufetu i nahoře v kavárně při přátelských rozhovorech ochutnávali návštěvníci 
připravené dobroty. Mezi tím si mohly děti pohrát v herně nebo si vyrobit přáníčko či 
nazdobit perníček v tvůrčí dílně za dozoru žáků a jejich pedagogů. Lidé se střídali, někteří 
zašli do zámku dopoledne, další až odpoledne, mnozí přišli znovu vpodvečer a našli se i tací, 
co si našli na zámku zábavu po celý den. Čas příjemně plynul a už tu byla šestnáctá hodina. 
Na zámeckém schodišti se seřadily bíle oděné děti, byla připravena zvuková aparatura i 
osvětlení a pod terasou se shromáždily davy diváků dychtících po nevšední podívané. 
Představení dětí opět nezklamalo. Oba školní pěvecké sbory, dramatický soubor Bavidlo a 
rytmika školní družiny společně předvedly pohádkové představení plné kouzel s názvem 
Zimní čarování. Víly, skřítci, strašidla, zlý čaroděj, Zimní královna i Sněhový princ sklidili 
zasloužený potlesk. Úspěšný Advent na zámku skončil a pořadatelé již začínají přemýšlet, 
čím překvapí příští rok… 

 

 

Den otevřených dveří – 10. 12. 2013 

V úterý 10. prosince se otevřely v odpoledních hodinách dveře naší školy pro širokou 
veřejnost. V hale čekala na přítomné návštěvníky prezentace fotografií pořízených v průběhu 
realizace přestavby. Po stručném úvodu a přehledu důležitých informací, které předala 
návštěvníkům starostka obce, se ujala slova paní ředitelka, která prováděla skupinky 
návštěvníků po škole. Všem odpovídala na otázky, dělila se o své zkušenosti a objasňovala 
plány do budoucna. Celkem byly provedeny tři prohlídky po hodině, návštěvníků se sešlo 
kolem stovky. Jsme rádi, že se tato akce setkala s velkým ohlasem veřejnosti. 
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Buď fit s Žárovkou 

Určitě to taky znáte… Vánoce, cukroví, dobrotky, lenošení u televize. Jak se potom dostat do 
kalhot bez zadržování dechu a rizika, že látka povolí na tom nejnevhodnějším místě. Toto 
všechno se probíralo na první letošní schůzce Žákovské rady a zrodil se nápad na uspořádání 
sportovního dne s názvem „Buď fit s Žárovkou“. Přihlásilo se asi 50 sportuchtivých zájemců 
z vyššího stupně a ve středu 29. 1. si od rána měřili síly v různých sportovních i zábavných 
disciplínách. Svou fyzickou kondici si prověřili v tělocvičně, kde byla připravena „posilovací“ 
stanoviště. Obratnost, šikovnost a výdrž pak přišly na řadu po přestávce. 
Žákovská rada „Žárovka“ měla vše perfektně připravené. Od rozcvičky přes jednotlivá 
stanoviště až po slavnostní vyhodnocení těch nejúspěšnějších. První tři vítězové v kategoriích 
dívky, junioři a senioři si odnesli jako cenu různé sportovní potřeby a drobností byli odměněni 
i ti, kteří na stupně vítězů nedosáhli. Takže Žárovko díky a ať ti to „svítí“ i nadále. 

 

 

Pexeso 

Ve středu 29. ledna uspořádala Žárovička turnaj v pexesu pro nižší stupeň. Soutěž byla 
rozdělena do tří kategorií. V 1. kategorii se utkali žáci z 1. třídy. Ve 2. kategorii pak soutěžily 
děti 2. a 3. třídy a v poslední kategorii soupeřili žáci 4. a 5. třídy. Na vítěze čekaly sladké 
odměny, ale i školní potřeby. Turnaj byl napínavý až do poslední chvíle, protože hrál každý 
s každým a těžko se odhadoval výsledek celého pexesového klání. Nakonec se ještě 
uskutečnila bitva o absolutního vítěze. Boj byl velmi vyrovnaný.  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 za hru fair play . 
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Páťáci a Ledová Praha 

V sobotu 1. února jsme byli na výletě v Praze. Využili jsme nabídku tzv. Ledové Prahy, proto 
jsme měli možnost navštívit pražské památky zdarma. Děti viděly Václavské náměstí, 
Staroměstské náměstí, Prašnou bránu, Tančící dům, Národní divadlo. Zhlédli jsme expozice v 
muzeu Bedřicha Smetany a v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. 
Prošli jsme se po Karlově mostě, dále pokračovali prohlídkou Pražského hradu, kde jsme 
navštívili Starý královský palác, katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiřího a Zlatou uličku. Dalším 
zážitkem byla jistě cesta metrem a návštěva nákupního centra Palladium. Počasí nám přálo a 
výlet jsme si náramně užili, o čemž svědčí následující fotografie. O pohodový průběh děkuji 
všem dětem za jejich nadšení a ukázněnost.  

 

 

Lyžařský kurz 

První den 10. 2. 2014 v 8 hodin ráno jsme se všichni sešli před školou. Naložila se všechna 
zavazadla a mohli jsme vyrazit. Cesta trvala asi 2 hodiny. Když jsme dorazili na Kazmarku, 
rozdělili jsme si pokoje a vybalili se. Po obědě jsme vyrazili na svah, kde jsme byli rozděleni 
do různých skupin k jednotlivým instruktorům. Poté, co jsme si užili lyžování, jsme šli na 
večeři. Většinu času na lyžáku jsme byli na svahu a učili se lyžovat. Pan učitel vymyslel na 
večery hry, které měly nevšední pravidla. Na tyto večery nikdy nezapomenu. Jeden den jsme 
měli opravdu dlouhou túru. Asi v polovině túry jsme si většina z nás stihla promočit boty a 
okoulovat pana učitele Horehledě. Poslední den se konal závod ve slalomu. S panem učitelem 
Horehleděm a Hnilicou a Evou Titzovou jsme si lyžák opravdu užili.                   Žáci 7. třídy 
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Recitační soutěž 

Pondělí 17. března bylo očekávaným slavnostním dnem pro všechny milovníky literatury v 
naší škole. Ve školní knihovně se sešlo 43 dětí od druháčků po deváťáky, kteří s lehkou 
nervozitou očekávali zahájení recitační soutěže. Většina z nich už věděla, co je čeká, protože 
se této soutěže účastnili také v minulých letech. Takže očekávali nejen tu chvíli, kdy vystoupí 
před obecenstvo a odbornou porotu, ale také se těšili, co uslyší od svých spolužáků. A bylo se 
na co těšit! V průběhu dopoledne zaznělo v knihovně mnoho zajímavých básní i prozaických 
textů, některé jejich přednášející doplnili hudbou, tancem či malou rekvizitou. Jako 
překvapení zazněly lidové písně, se kterými se zúčastnili naši žáci soutěže Opavský 
skřivánek, a další bonus bylo vystoupení porotce Karla Vaňka. Ten na závěr zhodnotil celou 
soutěž, vyzdvihl její vysokou úroveň a dobrou připravenost recitátorů. Druhého dne proběhlo 
vyhodnocení a odměnění soutěžících. 

 

 

Školička – setkání předškoláčků 

Při pravidelných setkáních v průběhu měsíce dubna a května děti poznají prostředí základní 
školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní družinu, vyzkouší si práci v lavicích, seznámí se s 
novými kamarády a poznají svou budoucí paní učitelku. Současně rozvíjejí dovednosti 
potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. třídy.   
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Poznávací zájezd do Paříže 

Ve středu 26. 3. 2014 v odpoledních hodinách vyrazili žáci vstříc novým zážitkům do Francie. 
Složení účastníků zájezdu bylo pestré – 37 dětí z 1. – 9. třídy, 4 učitelé a 6 dospělých. Všichni 
byli plni očekávání. Cesta autobusem ubíhala dobře, projeli jsme bez problémů přes hranice 
Německa i Francie. Ráno 27. 3. kolem deváté hodiny jsme dojeli k Disneylandu. Disneyland 
se rozkládá na ploše 600 ha, je vzdálený od Paříže asi 30 km. V Evropě, tedy ve Francii, byl 
založen v roce 1992. Je rozdělen do 5 zemí Fantasyland, Discoveryland, Adventureland, 
Frontierland a MainStreet U.S.A. Každá země byla zaměřena na určité pohádky a pohádkové 
bytosti Walta Disneye, bylo v ní plno překvapení, horský drah a jiných atrakcí. Potkávali jsme 
Pluta, Minnie, piráty, princeznu na Vlásku, Sněhurku, Popelku, Aladina, Jasmínu a další 
postavičky. Nezapomněli jsme se vyfotit ani s Mickey Mousem. Bylo to úžasné. Na své si 
přišli i milovníci Star wars, letěli jsme v kosmické raketě rychlostí světla a zneškodnili jsme 
Druidy, o hladké přistání se postaral C2-R2, v Toy Story jsme bojovali po boku Buzze 
Rakeťáka, báli jsme se ve strašidelném domě, kde jsme se propadali s podlahou níž a níž, 
vláčkem jsme se za tmy a burácení hromů dostali mezi tančící duchy, do tajuplných komnat, 
projížděli jsme i hřbitovem plným rakví a jiných „divných“ postav. Kovbojové a zlatokopové 
na horské dráze nás možná přivedli k tomu, že je lépe čas poklidně strávit na lodi, ve vláčku 
projíždějícím celým Disneylandem nebo se podívat do zámku Šípkové Růženky. Byla to 
opravdu pohádka a my jsme byli v ní. Večer jsme únavou i nadšením usnuli v hotelu F1 La 
Mare de la Vallée. Druhý den po francouzské snídani jsme odjeli do Paříže. Ze všeho nejdřív 
jsme přijeli k Eiffelově věži. Železná kráska čekala na nás. Namasírovali jsme si nohy a 
vyběhli do 2. patra. Už ráno tam byly nejméně tříhodinové fronty. Eiffelova věž byla 
postavena Gustavem Eiffelem v roce 1889 u příležitosti Mezinárodní výstavy, měří 327,5 m, 
má 3 patra a 700 schodů do 2. patra v každé noze. Prohlédli jsme si Paříž z výšky a metrem 
jsme pokračovali ke katedrále Notre Dame, krásné gotické stavbě proslulé mimo jiné knihou 
Victora Huga Zvoník od Matky Boží. Podél Seiny jsme došli k Mostu umělců, známý jako 
Most lásky, na kterém viselo nepřeberné množství zámků. Pokračovali jsme k Louvru, který 
jsme si prohlédli z venku. Někteří z nás navštívili Orangerii. Je to muzeum, ve kterém spatříte 
lekníny Clauda Moneta, viděli jsme obrazy Augusta Renoira, Henriho Rousseaua, Pabla 
Picassa i Derraina apod. Ostatní odpočívali v zahradách kolem Orangerie. 
Prošli jsme kolem Place de la Concord, obelisku, St Madeleine, Champs-Ellysées a 
pokračovali jsme k lodi Bateaux-Mouches. Nalodili jsme se se setměním. Plavba trvala 
hodinu, byla zakončena osvětlenou a blikající Eiffelovou věží. Úchvatná podívaná. 
Potom poslední fotky, poslední nádech francouzské atmosféry a pak hurá domů. Končilo naše 
dobrodružství. Byli jsme unavení, vyčerpaní, ale plní nezapomenutelných zážitků. V sobotu 
29. 3. jsme se šťastně vrátili domů. Všem moc děkuji za hladký průběh zájezdu a šťastný 
návrat. Tak kam vyrazíme příště? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Den Země – 11. 4. 2014 

Tak jako každý rok, i letos se naše škola aktivně zapojila do „Dne Země“. Cílem akce bylo 
uklidit nejbližší okolí školy od odpadků, především plastů, drobných předmětů a papírků. 
Našly se ale také předměty větších rozměrů, jako jsou dlaždice nebo umývadlo. Zápal dětí, i 
přes nízké denní teploty, byl obdivuhodný. Dík patří dětem, učitelům a také zástupcům obcí, 
kteří se podíleli na svozu sesbíraného odpadu. 

Trasy úklidu: 
I. třída – Hliník, hřiště Holasovice 
II. třída – MŠ Holasovice, hřiště Holasovice 
III. + IV. třída – Držkovice (cyklostezka) 
V. třída – Skrochovice (cyklostezka) 
VI. třída – Loděnice – Hůrka 
VII. třída – Štemplovec – Neplachovice – Zadky 
VIII. + IX. třída – okolí školy 

 

 
Den otevřených dveří 

Ve středu 16. 4. 2014 se na ZŠ v Neplachovicích konal Den otevřených dveří. Pro 
návštěvníky byl připraven bohatý program a pestrá velikonoční výzdoba. První dvě vyučovací 
hodiny byly ukázkové, na své děti se přišli podívat hlavně rodiče. Během dne se uskutečnily 
čtyři komentované prohlídky. Paní ředitelka a vybraní žáci provázeli hosty po škole. Ti mohli 
nahlížet do tříd, odborných učeben, zhlédnout prezentaci ze školních akcí, zalistovat ve 
školních kronikách, prohlédnout si materiály o rekonstrukci školy a potěšit se velikonoční 
výzdobou. V jídelně bylo připraveno vystoupení dvou školních pěveckých sborů, tanečního 
kroužku školní družiny a výherci recitační soutěže přednesli básně. V odpoledních hodinách 
byla otevřena velikonoční dílna pro děti. Návštěvníci hlasovali o nejhezčí velikonoční 
kraslici, také měli k dispozici improvizovaný fotoateliér, kde jim žáci na přání zhotovili foto. 
Velký úspěch měla školní kavárnička s bohatou nabídkou kávy, čaje, zákusků, koláčů, 
bábovek a jiných laskomin upečených ochotnými rodiči. Jsme rádi, že se do naší školy přišli 
podívat nejen rodiče našich žáků, ale i prarodiče a ostatní občané okolních obcí. Těšíme se na 
další podobná setkání. 
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Projekt NatTech „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v 
Moravskoslezském kraji“ 

Projekt NatTech „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském 
kraji“ nabízí vzdělávací programy, které podporují zájem o přírodovědné a technické 
vzdělávání v celém kraji. Moravskoslezský kraj na něj získal přes 216 miliónů korun z 
Evropského sociálního fondu i českého státního rozpočtu. V minulém školním roce se naše 
škola připojila do tohoto projektu jako partnerská škola Masarykovy střední zemědělské školy 
v Opavě. Pro školáky je připravena netradiční výuka v objektech Dolní oblasti Vítkovic a 
Landek Parku v Ostravě Petřkovicích a sdílení a využívání odborných učeben a laboratoří na 
Masarykově střední zemědělské škole v Opavě. Žáci budou mít možnost se zcela zdarma 
zúčastnit odborné dvoudenní exkurze (např. v Podyjí, Beskydech, Jeseníkách). Další aktivitou 
pod záštitou projektu je návštěva farmaceutického koncernu TEVA. Hlavním cílem projektu 
je přiblížit dětem přírodovědné vzdělání formou vlastního poznání, exkurzí, vzájemné 
spolupráce a soutěží. Veškeré náklady spojené s dopravou, pomůckami a exkurzemi jsou plně 
hrazeny z projektu. 

 

 

Exkurze do Liberce 

Díky EU a Masarykově zemědělské střední škole v Opavě jsme se mohli 23. a 24. dubna 
podívat do science centra IQ Landia v Liberci. Jel s námi náš velmi oblíbený pan učitel Radek 
Hnilica. Šestihodinovou cestu autobusem jsme přežili nečekaně v pohodě, možná tomu 
pomohla i zastávka u „mekáče“. Po příjezdu jsme si nechali věci v hotelových pokojích a pak 
už jsme se nedočkavě přesunuli do restaurace na oběd. S plnými bříšky jsme pak konečně 
vyrazili do IQ Landia! Někteří z nás si zkusili ještě před centrem zvednout škodovku, 
opravdová zábava však začala až uvnitř. Provedli nás studenti střední školy. Vlastně jsme ani 
nevěděli, kam dřív a co se nám víc líbí. Všechny exponáty něco vysvětlovaly, ovšem ale tak, 
aby nás to bavilo. Největší úspěch asi sklidil simulátor vichřice a zemětřesení, robot, Teslův 
transformátor, vodní svět ale i třeba Sexmisie. Všechno nás to vyčerpalo a byli jsme docela 
hladoví, následovala tedy večeře. Po ní jsme se šli projít po centru Liberce. Je to opravdu moc 
pěkné město. Po procházce už následoval návrat na hotel, sprcha a spát. Pan učitel byl však 
hóódně velkorysý a nechal nám večerku až na jedenáct hodin . Další den ráno jsme se po 
snídani v hotelu vydali na Ještěd. Viděli jsme ho už z autobusu, ale nahoře se nám zdál ještě 
větší. Nahoru i dolů jsme jeli kabinkovou lanovkou. Někteří z ní měli asi trochu strach, ale 
zvládli jsme to do jednoho!  Následovalo focení a krátká procházka po okolí. Potom jsme 
měli rozchod a čas na prohlídku centra Babylon. Shodli jsme se na tom, že je to takové malé 
městečko v budově a docela se nám tam líbilo. Už celí hladoví jsme se vrátili do restaurace, 
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která byla taky v centru Babylon. Následoval oběd. A potom? Cesta domů. Liberci jsme 
zamávali a všichni doufáme, že jsme se s ním neviděli naposled! 

 

 
Malá školní akademie 

V pátek 25. dubna se konala přehlídka recitace, zpěvu a hudby našich umělecky založených 
žáků, kterou jsme nazvali malá školní akademie. Vítězové a další úspěšní účastníci školní 
recitační soutěže předvedli svým spolužákům recitace básní i prozaických textů. Bylo vidět, 
že recitátoři věnovali přípravě velkou péči a určitě spoustu času, protože se nikdo nespletl ani 
nezapomněl text. Slyšeli jsme roztomilé básničky od těch nejmladších, řadu vtipných i 
dojemných textů od jejich starších spolužáků. Mezi tím zazněly písničky lidové, moderní, 
české i anglické, s klávesovým nebo kytarovým doprovodem. Obě představení (pro nižší a 
pak pro vyšší stupeň) uváděly žákyně osmého ročníku Martina s Markétou, které se snažily 
rozesmát publikum mnoha anekdotami. Posluchači, kterými byli žáci a učitelé, odměnili 
všechny výkony větším či menším potleskem, některé i bouřlivými ovacemi. Myslím, že celé 
dopoledne bylo velmi příjemné jak pro účinkující, tak pro posluchače. Za všechny alespoň 
jeden názor Nikoly z osmičky: Žáci, kteří se zúčastnili recitační soutěže, přednášeli text, který 
si vybrali. Měli to velice náročné. Tolik toho se museli naučit a ještě k tomu se museli 
předvést před všemi. Nedokážu si představit, jak bych se to naučila já, takže klobouk dolů, jak 
to zvládli. Tréma někdy mluví za vše, ale všem se to povedlo! Při některých vystoupeních mi 
až mráz chodil po zádech. Myslím, že každému se zalíbilo alespoň něco.  
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Kouzelnická škola 

Ve středu 30. 4. se naše škola proměnila pro 1. – 5. třídu v kouzelnickou školu, v níž jsme se 
nechali inspirovat knížkami i filmy Harryho Pottera. Ráno do školy přilétly děti na košťatech 
v kostýmech kouzelníků a kouzelnic, mohli jsme vidět i Harryho nebo Hermionu. Nejprve 
jsme se učili kouzla a čáry ve třídách a potom jsme hráli „šipkovanou“, která nás zavedla na 
víceúčelové hřiště do „Hliníku“. Tam nás čekaly různé soutěže např. hod ropuchou na cíl, 
fotbálek s košťaty, podlézání košťat, přenášení pavouků, běh v sedmimílových botách apod. 
Jednotlivá stanoviště prošli nejdříve žáci 3. – 5. ročníku, mezitím 1. a 2. třída vedla napínavý 
souboj ve Famfrpálu. Po odehrání všech zápasů se třídy vyměnily a hra vypukla nanovo. Ve 
Famfrpálu jsme neměli dostatek košťat, proto jsme nelítali ve vzduchu, ale hráli jsme jej na 
hřišti, ovšem „zlatonku“ nebylo snadné chytit ani tam. Po splnění všech úkolů čekala na děti 
sladká odměna. Všichni jsme si den pořádně užili. 

 

 
Medvědí stezka 

V sobotu 10. 5. 2014 za nádherného, slunečného počasí se uskutečnil závod „Medvědí 
stezkou“ v nedalekém Slavkově. Pro ty, kteří nevědí, co to je, tak je to závod, kde se běží 
lesem na čas a ještě se u toho plní různé disciplíny, jako např.: zdravověda, přírodověda, 
azimut, mapa, postřeh apod. Konkurence sice nebyla nějak moc velká, ale i tak jsme se 
nadřeli . Všech pět dvojic, které reprezentovaly nejen naši školu, ale i obec, postoupilo do 
krajského kola. To nás čeká 31. 5. 2014 také ve Slavkově. Tam už bude konkurence veliká, 
ale pevně věřím, že se nám bude dařit a stejně jako každý rok uspějeme. 
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Dětský den 

Dne 19. 6. pořádala devátá třída Dětský den pro děti od 1. do 4. třídy. Děti mezi sebou 
soutěžily například v lezení po laně nebo ve zdolávání dráhy v obtížnějších podmínkách. 
Mimo to si také mohly otestovat své chuťové buňky, talent v rozpoznávání věcí poslepu, 
zkusily si, že trefit se do brány nemusí být právě lehký úkol, stejně jako není snadné obléct 
svého kamaráda se zavázanýma očima. Děti si dráhu moc pochvalovaly a na nejlepší 3 dvoje 
z každé třídy čekal diplom a samozřejmě sladká odměna. Myslím si, že se tato akce moc 
vydařila a také počasí nám v rámci možností přálo.  

O den později 20. 6. pořádali deváťáci stejnou akci pro žáky 5. až 8. třídy. I přesto, že měli 
podobné úkoly, neměli to tak jednoduché. Dráha byla mnohem obtížnější. Nejen, že museli 
přejít po lano nad vodou, ale museli se také poprat s náročnými úkoly – běh s kamarádem se 
svázanými končetinami, nebo zapojit mysl a jazyk a popsat neuvěřitelné věci svému kolegovi 
tak, aby v jedné minutě poznal, o čem je řeč. Myslím, že velkým nepřítelem byla i chůze na 
chůdách nebo udržení ping-pong míčku v dost složitých podmínkách. I přes dosti ztížené 
podmínky to zvládli skvěle, ti nejlepší byli odměněni a deváťáci byli odměněni velkou 
pochvalou a potleskem. Všichni si den moc užili i přes chladnější počasí.   

 
 

Sportovní dny 

Závěr školního roku neodmyslitelně patří žákům 9. třídy. Proto si deváťáci připravili pro své 
mladší spolužáky sportovní dny. Ve středu 25. června sportovali žáci prvního stupně, ve 
čtvrtek 26. června pak žáci druhého stupně. Původně měly sportovní dny probíhat na hřišti, 
ale bohužel „lilo jako z konve“. I přes nepřízeň počasí zorganizovali deváťáci pod vedením 
pana učitele Horehledě tyto sportovní dny na výbornou. Pro žáky si připravili netradiční 
disciplíny, které probíhaly v tělocvičně, na chodbách či ve vestibulu školy. V závěru každého 
dne byli vyhlášeni a odměněni nejlepší sportovci. Sportu zdar! 
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Školní výlety 

1. třída 

Ve středu 11. 6. 2014 vyrazili prvňáčci na školní výlet do Ostravy, kde navštívili Malý svět 
techniky – pavilón U6. Protože jsou odvážní, neváhali vydat se za dobrodružstvím vlakem. 
Ráno s batůžky plnými dobrot nasedli do vlaku, který v Opavě vystřídali za dvouposchoďový 
Elefant a vystoupili v Ostravě – Svinově. To byl zážitek! Někteří poprvé jeli tramvají, ale vše 
zvládli i s přesedáním dobře a konečně se ocitli před monstrózním železným kolosem 
„Vysoké pece Vítkovice“. Dostali se tak do světa strojů, vynálezů a techniky…zkusili si jeřáb 
na lidský pohon – běhali v kruhu jako křečci, pochopili náročné odčerpávání vody z dolů, 
spřádali bavlnu, vyráběli elektřinu jízdou na kole, na soustruhu obdělávali špalíčky dřeva, 
přikládali do pece a snažili se o rozžhavení ocele, zkusili si řídit auto, navštívili kapitána 
Nema v jeho ponorce Nautilus a objevili ještě plno jiných velice zajímavých a poučných věcí. 
Strávili tady úžasné dvě hodiny, a kdybychom nemuseli odejít, určitě bychom ještě nejméně 
další dvě hodiny zůstali. Děti byli nadšené.  

 

2. třída 

V úterý 10. června 2014 proběhl výlet žáků 2. třídy. Děti jely autobusem do Bruntálu, kde 
navštívily Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Zde se seznámily s veškerou 
hasičskou technikou, prošly si technické zázemí zbrojnice. Všichni si mohli vyzkoušet, jaké to 
je sedět v zásahovém vozidle. Po krátkém občerstvení na náměstí a nákupu drobných dárků 
jsme jeli do prodejny hraček Miki FUN. Poslední zastávkou bylo letiště v Krnově, kde sídlí 
Zdravotnická záchranná služba města Krnov. Zdravotní sestra dětem ukázala sanitku a její 
zařízení. Poté se výletníků ujal pan Král spolu se svými kolegy. Dětem ukázali hangár, 
letadla, umožnili jim si všechno prohlédnout, sednout si do letadel, vyzkoušet mikrofony. Na 
letištní ploše v době naší návštěvy přistál malý letoun. Všichni jsme si tento den náramně 
užili. 
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3. a 4. třída - Hurá do Jeskyně Na Pomezí a do Pradědovy galerie!!! 

 „Už se nemůžeme dočkat, až bude čtvrtek 12. 6. 2014 – náš školní výlet“, těšili se třeťáci a 
čtvrťáci. Ranní cesta autobusem ubíhala rychle, venku za okny pozorovali krásu přírody 
Jeseníků. Zanedlouho dorazili k Jeskyni Na Pomezí. Je to národní přírodní památka, kde 
můžete navštívit během prohlídky Vstupní dóm, Ledový dóm, spatřit Římské lázně, Maják i 
šlehačkový vodopád, a také uvidět pavouky a netopýry. Prohlídka byla velmi dobrodružná, 
museli chodit úzkými cestičkami v řadě za sebou. V poledne už opět seděli v autobuse a mířili 
směrem do Jiříkova. V této malé obci se nachází krásné obrovské dřevěné sochy a díla, která 
jsou dokonce zapsána v České knize rekordů. Řezbářská Pradědova galerie u Halouzků je 
unikátní projekt profesionálního řezbáře Jiřího Halouzka, který na ploše 8 ha vystavuje více 
než 450 vyřezávaných plastik zvířat a betlém v životní velikosti, jež byl oceněn titulem 
Největší betlém na světě. Našimi průvodci byly dřevěné sochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. třída 

Náš školní výlet byl náročný, vyčerpávající, ale dobrodružný a úžasný! Vše začalo v pátek 
třináctého v 7.45 hodin, kdy jsme měli sraz na nádraží v Holasovicích. Ti pověrčivější se 
obávali kalamit a pohrom a ti, kterým pátek 13. nevadí, se jen uculovali. Hned po příchodu 
jsme zhodnotili svačiny, oblečení, ale hlavně velikost batohů. Jeli jsme vlakem do Bruntálu a 
pak autobusem do Karlové Studánky, odkud jsme se vydali na Vodopády Bíle Opavy. Dále 
jsme pokračovali autobusem do Malé Morávky, odkud jsme se museli přemístit do Karlova, 
kde jsme měli zařízený nocleh. Ráno jsme se vydali do Malé Morávky na autobus, kterým 
jsme měli dojet na Ovčárnu a pak vyšlapat až k Pradědu. Ale bohužel nám počasí nepřálo, 
proto musely paní učitelky vymyslet jiný program. Jeli jsme tedy autobusem do Bruntálu a 
tam šli na exkurzi do zámku. Ti z nás, kteří mají rádi vlastivědu a dějiny, byli spokojeni. Pak 
jsme si zašli do centra na zmrzku a pokračovali vlakem do Holasovic. I když se nám výlet 
zkrátil asi o dvě hodiny, přijeli jsme unaveni, ale nadšeni.   
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6. třída 

Program byl bohatý. Lanovka v Trojanovicích dopravila žáky na Pustevny. Pro některé to 
byla úplně první jízda a byli nadšeni. Ty krásné výhledy do údolí! Pak nás děti čekala 
čtyřkilometrová pěší cesta po hřebeni k soše Radegasta a na horu Radhošť ke kostelíku Cyrila 
a Metoděje. Hora Radhošť (1129 m) byla podle pověsti sídlem boha války, vítězství, slunce a 
hojnosti, Radegasta, a také tady působili věrozvěstové Cyril a Metoděj. Po dalších čtyřech 
kilometrech pěšky ve třicetistupňovém horku jsme se svezli lanovkou dolů k autobusu a 
pokračovali do muzea Tatra v Kopřivnici. Pak už jsme celí nedočkaví odjeli na koupaliště do 
města Příbor, kde jsme vyzkoušeli různé vodní atrakce, pochutnali si na zmrzlině a unavení, 
ale spokojení jsme se kolem sedmé večer vrátili domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. třída 

Můj největší zážitek z výletu byl v muzeu U6. Mohli jsme si tam vyzkoušet plno věcí. Nejvíc 
se mi tam líbil simulátor řízení auta a kladivo. Moc jsem si to užila a klidně bych se tam 
podívala znovu. Další zážitek byl, jak jsme byli v ZOO, tak jsme krmili malinké kačenky, 
které přišly až k nám, ale jejich matka si je hlídala. V ZOO jsem byla mnohokrát, ale pořád se 
tam ráda vracím. Výlet byl super, i když v Ostravě jsem byla asi stokrát  
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8. A + 8. B třída 

Ve středu 11. 5. 2014 se obě osmičky pod dohledem pana učitele Horehledě a paní učitelky 
Baronové vydali na školní výlet. S batohy plnými jídla jsme ráno před školou čekali na 
autobus. Jako první zastávka byla Olomouc. Měli jsme čas si projít obchodní centrum 
Šantovka. Jako další na nás čekalo Javoříčko s krásnými jeskyněmi. Z horka jsme se doslova 
z vteřiny na vteřinu ocitli v 7°C. Ti připravenější z nás měli s sebou sice mikiny, klepali jsme 
se však všichni stejně. Za prohlídku nádherných jeskyní nám to však stálo. Další a poslední 
zastávkou byli areál pod hradem Bouzov. I když tam většina z nás na jednom školním výletě 
už byla, bylo zajímavé se znovu přiučit o středověkých zbraních a hlavně o těch husitských. 
Po skončení programu jsme ještě měli čas a tak jsme si zašli to restaurace. A potom zase 
autobusem domů. 

 

 

 

9. třída 

12. – 13. 6. jsme my, devátá třída, podnikli výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Po příjezdu 
jsme se ubytovali v campu a po vydatném obědě jsme se vydali na ne zrovna krátkou cestu na 
Radhošť (cca. 6,5 km vzdálenou). Když jsme ten nekonečný konec nakonec zdolali, ti 
nejsilnější z nás pořád neměli dost, a proto se vydali k známé soše Radegasta. Ti rozumnější 
zůstali u kaple svatého Cyrila a Metoděje, odkud se kochali nádherným výhledem na široké 
okolí a doplňovali energii domácími řízečky. Do campu jsme se vrátili živí a zdraví, ale taky 
unavení a propocení. Večer jsme si opekli buřty, zazpívali, poklábosili a tím ukončili náš 
bohužel poslední, přesto úžasný a nezapomenutelný výlet. 
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Přehled zájmové činnosti ve školním roce 2013/2014 

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 

Matematický kroužek VIII. Mgr. Kateřina Baronová 

Modelářský kroužek VI. – IX. Mgr. Leon Vašinka 
Florbal II. Mgr. Ivana Kořistková 

Sportovní kroužek VI. – IX. Mgr. Petr Horehleď 

Flétna II. – VIII. Mgr. Leon Vašinka 

Kytara II. – VI. Mgr. Martina Mrkvanová 

Žárovka VI. – IX. Mgr. Ivana Vaňková 

Žárovička II. – V. Mgr. Klára Střížová 

Redakční rada - Poděs VI. – IX. Mgr. Radek Hnilica 

Střelecký kroužek VI. – IX. Zdeňka Bolíková 

Rytmika  II. – IV. Marie Černohorská 

Družináček I. – II. Marie Černohorská, Zdeňka Bolíková 
 

 

Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve škole proběhla inspekční činnost ze strany ČŠI ve dnech 20. – 22. listopadu 2013. 
Závěr inspekční zprávy: 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu s údaji uvedenými v platných dokumentech 
osvědčujících její vznik. Povinně zapisované údaje v rejstříku škol a školských zařízení jsou v 
souladu se skutečností. Ve vlastní činnosti škola dodržuje právní předpisy související s 
poskytovaným předškolním a základním vzděláváním. 

Škola splňuje zákonné podmínky při přijímání dětí k předškolnímu a základnímu vzdělávání a 
respektuje zásady rovného přístupu. 

Kvalitně zpracované školní vzdělávací programy jsou podle potřeby inovovány, jsou 
zpřístupněny veřejnosti a škola je ve své činnosti naplňuje. Vzdělávací strategie podporují 
u dětí a žáků rozvoj požadovaných klíčových kompetencí a funkčních dovedností. Realizací 
vzdělávacích programů připravuje škola děti a žáky pro úspěšný přechod na další stupeň 
vzdělávání v souladu se školským zákonem i rámcovými vzdělávacími programy. 
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Škola zajišťuje bezpečnost i ochranu zdraví dětí a žáků, podporuje jejich zdravý fyzický, 
psychický, sociální i osobnostní vývoj. Pravidelně vyhodnocuje zdravotní i bezpečnostní 
rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. 

V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání ZŠ dodržuje stanovená pravidla, pravidelně sleduje 
a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. 

Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné 
k zabezpečení školních vzdělávacích programů.  

Od minulé inspekce došlo ke změně ředitele školy. Nová ředitelka, ve spolupráci se 
zřizovatelem, promyšleným způsobem realizuje své koncepční záměry ve zlepšení 
materiálních podmínek výuky. Výrazně se posílilo zaměření na práci se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a byla zavedena logopedická náprava pro potřebné děti již v mateřské 
škole.  
 

Další kontroly: 

Ve dnech 29. a 31. října 2013 a 17. července a 8. srpna 2014 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 13. 12. 2013 uskutečnila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě v naší organizaci kontrolu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 
přípravky, používání biocidních přípravků. Zjištěné drobné nedostatky (nákup ochranných 
rukavic pro práci se žíravinami a likvidace chemikálií staršího data) byly v termínu 
odstraněny. Další část kontroly státního zdravotního dozoru byla zaměřena na pracovní 
podmínky podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, na kategorizaci prací podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky MZd č. 
432/2003 Sb.. Nedostatky nebyly zjištěny. 
 
Dne 20. 2. 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, 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, §3a zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách 
uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 
zákonů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska 
platné legislativy nebyly dodrženy vlastnosti osvětlení starých zářivkových těles a opadající 
omítka v tělocvičně. Část osvětlení byla do 31. 8. 2014 vyměněna, opadající omítka byla 
odstraněna. 
 
Dne 18. 6. 2014 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Opava kontrolu plnění 
povinností v nemocenském pojištění, důchodovém a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. 6. 2011do 31. 5. 
2014. Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky. 
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Část X. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 
 
1) Rozpočet státní – KÚ  
 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
 

Poskytnuto 
 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2013 

    

  Neinvestiční dotace celkem 11 532 000,00 11 532 000,00 
  v tom:     

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 11 532 000,00 11 532 000,00 
  z toho:     
         a) platy zaměstnanců 8 350 000,00 8 350 000,00 
         b) OON pedagogických zaměstnanců 6 000,00 6 000,00 
        c) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění)  2 840 000,00 2 829 200,96 
        d) příděl do FKSP 83 000,00 83 806,51 
        e) ONIV 253 000,00 262 992,53 

 
2) Rozpočet – Obec 
 
 Rozpočet Čerpání Zůstatek 
Základní škola 2 550 000,00 2 560 543,95                   -10 543,95 
Mateřská škola 300 000,00 340 632,16 -40 632,16 
Školní jídelna 770 000,00 767 553,84 2 446,16 
 3 620 000,00 3 668 729,95 -48 729,95 
    
Dotace na pitný režim 23 320,00 23 320,00 0,00 
Dotace na plavání 6 000,00 6 000,00 0,00 
Dotace na LVK 5 000,00 5 000,00 0,00 
Dotace na odpisy                    97 854,00 97 854,00 0,00 
    
Σ provozní prostředky 3 752 174,00  3 800 903,95 -48 729,95 
    
Nařízený odvod z odpisů 97 854,00 97 854,00 0,00 
    
    
    
Vlastní zdroje:    
ZŠ - Školní družina 23 674,00   
Mateřská škola 41 020,00   
Celkem 64 694,00   
    
 Rozpočet  

+ vlastní zdroje 
Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 573 674,00 2 560 543,95 13 130,05 
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Mateřská škola 341 020,00 340 632,16 387,84 
Školní jídelna 770 000,00 767 553,84 2 446,16 
Celkem 3 403 695,00 3 330 201,94 15 964,05 
 
3) Příspěvky – Obec Holasovice 
 
 Rozpočet Čerpání Zůstatek 
Základní škola    
Příspěvek na plavání                     24 000,00 24 000,00 0,00 
Příspěvek na LVK 7 250,00 7 250,00 0,00 
Příspěvek na učebnice 90 000,00 90 000,00 0,00 
Celkem                   121 250,00 121 250,00 0,00 
 
4) 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 
 
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 56 000,00 56 000,00 0,00 
ZŠ – nápojový automat 4 356,00 3 889,00 467,00 
ŠJ – VHČ  640 494,00 624 896,82 15 597,18 
Celkem 700 850,00 684 785,82                     16 064,18 
 
6) Rozpočet – FKSP – dle Vnitřního předpisu k FKSP 
 

Rozpočet Čerpání Zůstatek 
100 415,85 100 415,85 0,00 

Skutečnost – FKSP (účet 243) Čerpání – FKSP (účet 243) Zůstatek – FKSP (účet 243) 
110 417,88 101 830,28 8 587,60 

   
Zůstatek účtu 412 k 1.1.2013 Základní příděly za 1-12/2013 Čerpání za 1-12/2013 

17 415,85 85 649,91 89 534,25 
  Zůstatek účtu 412 k 31. 12. 2013 

  13 531,51 
Závěr:  
Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2013 bylo v průběhu roku vyrovnané, 
prostředky byly efektivně a účelně využity dle rozpočtových pravidel.  
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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 Logopedická prevence 20 000,-  20 000,- 

jiné projekty       

 
 

 
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 
CK Školní zájezdy 
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice 
Knihovna Holasovice 
Kino Holasovice 
Český svaz včelařů, základní organizace Neplachovice  
AVZO TSČ ČR, základní organizace Neplachovice  
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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 

 Gymnastika Špičková 
 Úřad práce Opava 
 KVIC Opava 
 Asociace logopedů ve školství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zpracovala dne: 15. 9. 2014       
         
 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Ivana Pavlíková 
ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
Školská rada schválila dne 29. 9. 2014 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
školní rok 2013/2014 

 
1) Charakteristika ŠD 

ŠD se nachází v budově C základní školy. Má samostatný vchod, halu a šatnu. V prvním patře 
jsou dvě herny, učebna HV a společenská místnost s TV a videem. Stravování probíhá ve 
školní jídelně v přízemí, odpoledne je v družině zajištěn pitný režim. 
V tomto školním roce navštěvovalo ŠD 60 dětí (14 z I. třídy, 20 ze II. třídy, 12 ze III. třídy, 9 
ze IV. třídy a 5 z V. 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. Odpoledne končil provoz v 16:00 hodin. 
Vybavení školní družiny je většinou nové, židle a stoly jsou v jednotlivých hernách ve třech 
velikostech, na polovině místností je koberec a odpočinkový kout s křesly a pohovkou. To vše 
umožňuje dětem vhodně zvolit místo ke svým hrám. V hernách mohou děti využívat počítače.  
Svými výtvory se děti celoročně podílely na výzdobě družiny a haly, útulnost družinových 
prostor zvýrazňuje květinová výsadba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Evaluace  ŠVP a činností v ŠD 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, rozvíjení 
vědomostí získaných ve škole vhodně zvolenými aktivitami (soutěže, společenské a 
didaktické hry, vycházky přírodou, vesnicí, pobytem na hřišti). ŠD není pokračováním 
školního vzdělávání, má svá specifika, která ji od školy odlišují. Hry a spontánní činnost 
bývají rušnější, což nelze považovat za nekázeň, ale za možnou relaxaci po soustředění se ve 
vyučování. 
Pracovali jsme podle našeho vzdělávacího programu s názvem HRAJ SI, MYSLI, 
POZNÁVEJ…Všemi činnostmi se prolínaly klíčové kompetence (tj. dlouhodobý proces – 
souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů).  

- kompetence k učení 
- kompetence k řešení problémů 
- kompetence komunikativní 
- kompetence sociální 
- kompetence interpersonální a občanské 
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- kompetence trávení volného času                                                                                 

Činností jsme každý týden rozpracovávaly podle tematických okruhů, které máme zařazeny 
v Tematickém vzdělávacím plánu „Člověk a jeho svět“. Ten je rozdělen do pěti skupin: 

- Místo kde žijeme 
- Lidé kolem nás 
- Lidé a čas 
- Rozmanitost přírody 
- Člověk a jeho zdraví 

V družině jsme vedly dva kroužky. Kroužek rytmiky navštěvovala děvčata II, III, a IV třídy, 
byl zaměřen na tanec a aerobní cvičení, probíhal vždy v pondělí pod vedením p. vych. 
Černohorské. Kroužek Družináček navštěvovaly děti I. a II. třídy, náplní byla sportovní, 
pracovně technická a výtvarná činnost, probíhal vždy ve středu pod vedením p. vych. 
Černohorské a Bolíkové.    
Pobyt dětí v družině provázela i řada režimových momentů – přechody, převlékání se, 
sebeobslužné činnosti. Snažily jsme se o to, aby tyto činnosti děti vykonávaly automaticky, 
bez stresu, ale s uvědomělou kázní. 
 
3) Personální obsazení ŠD 

Ve školní družině pracovaly dvě kvalifikované vychovatelky. 
 
 I. herna Zdeňka Bolíková    30 dětí ze II. a IV. třídy 
  podílela se na vedení střeleckého kroužku a Družináčku 
 
II. herna Marie Černohorská               30 dětí z I., III., a V. třídy 
  vychovatelka pověřena vedením ŠD 

vedoucí kroužku Rytmiky a podílela se na vedení kroužku Družináček    
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4) Spolupráce se školou a jinými subjekty 

- zúčastňovaly jsme se měsíčních a pedagogických porad 
- zorganizovaly jsme o velikonočních prázdninách celodenní výlet vlakem do Bruntálu, kde 

jsme navštívili zámek, prohlédli náměstí a navštívili hračkářství Miki fun 
- připravily jsme program na vítání občánků v Loděnici a v Neplachovicích      
- vystoupení v klubu důchodců 
- navštívily jsme knihovnu v Holasovicích 
- exkurze v moštárně v Holasovicích spojenou s ochutnávkou moštu 
- vystavovaly jsme dětské práce u příležitosti adventu na zámku, dne otevřených dveří ve 

škole a členské schůze SRŠ 
- zúčastnily jsme se přehlídky pódiových skladeb v Opavě 
- vystoupily jsme u příležitosti otevření sezóny na sportovním hřišti v Neplachovicích 
- společně jsme si prohlédli exponáty na zámku v Neplachovicích 
- zúčastnili jsme se různých střeleckých soutěží 

 
5) Dokumentace a materiální vybavení 

A) dokumentace: vedly jsme všechny potřebné dokumenty pro provoz ŠD 
 1) Přehled výchovně vzdělávací práce 
 2) Zápisní lístky 
 3) Týdenní plány 
 4) Docházkový sešit pro ranní provoz a nepravidelnou docházku 
  
B) materiální vybavení:  

1) finanční prostředky získané výběrem zápisného (390,-Kč za jedno dítě) byly 
použity na modernizaci školy. Jen nepatrná část byla uvolněna na nákup pomůcek pro 
Vv a nový koberec do herny II 

2) děkujeme SRŠ za finanční příspěvek pro oba kroužky (byly zakoupeny sportovní 
pomůcky a věci pro pracovní činnost) 
  

 
 
 
 
 
Zpracovala dne: 1. 9. 2014 
 
 
 
 
Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 
školní rok 2013/2014 

 
 

Základní údaje o mateřské škole 

Adresa školy: Kostelní 42, 747 74 Neplachovice 
Telefonní kontakt: 553 662 224, mobil 737 204 186 
E-mailová adresa: msneplachovice@seznam.cz 
Zaměstnanci mateřské školy:  Lenka Gorčicová - vedoucí učitelka 
                                                Hana Volná - učitelka 
                                                 Blanka Rychtová - školnice, výdej stravy 
 
Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace, jednotřídní s celodenním provozem od 
6.30 do 16.00 hodin. Tvoří ji 1 smíšená třída, kterou v tomto školním roce navštěvovaly děti 
od 2,5 do 7 let. Kapacita školy je 28 míst, zapsaných dětí bylo 28. Budova MŠ je stará, avšak 
s ohledem na plány s přestěhováním MŠ do ZŠ se již nepočítá s výraznějšími opravami a 
investicemi, jako je například výměna oken, vchodových dveří, fasáda a podobně. Vybavení 
MŠ nábytkem je nové, splňuje funkční a estetické požadavky; děti mají možnost učební 
pomůcky a hračky vidět, samostatně si je brát a uklízet. Byla obnovována výměna hraček a 
učebních pomůcek starších za nové. Herna je vybavena dostatkem herních koutků pro využití 
námětových her. Průběžně byla měněna estetičnost prostředí, jež byla založena obzvláště na 
výtvorech dětí. 
Školní zahrada, která těsně přiléhá k budově, poskytovala v průběhu všech ročních období 
dostatečný prostor k pohybovým aktivitám v souladu s oddechovými aktivitami dětí. 
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Výsledky vzdělávání 

I nadále jsme sledovaly individuální vývoj každého jednotlivého dítěte s ohledem na jeho 
osobnost, rodinné zázemí, věk, zdravotní stav. Pravidelným a cíleným sledováním dětí jsme 
chtěly včas zachytit případné problémy či nedostatky, se kterými bychom se uměly včas 
vypořádat, či zajistit ve spolupráci s rodiči odbornou pomoc. Pokračovaly jsme v záznamech 
individuálních pokroků dětí, které není zaměřeno na srovnávání a porovnávání dětí, ale na 
individuální pokroky každého z nich. Vzdělávání v mateřské škole bylo rozvrženo v průběhu 
celého dne, naší snahou bylo být dětem co „nejvíce na blízku“ s povzbuzením, radou. 
Rozvíjely jsme vzájemnou interakci jak mezi dětmi a učitelkami, tak interakci mezi dětmi. 
Snažily jsme se odbourávat častá žalování a po všech stránkách být dětem správným 
příkladem. Děti jsme vedly ke svobodě rozhodování a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 
V letošním školním roce se nám dařilo zařazovat řízené činnosti od ranních hodin, v průběhu 
pobytu venku, při odpoledním odpočinku. Tak jako v předešlých letech, i letos nám vysoký 
počet dětí a věková různorodost ve třídě neumožňovaly přistupovat k dětem ještě více 
individuálně. Děti však byly vedeny k práci ve skupinách (dle věku), což kladně ohodnotila 
ČŠI. Zaměřovaly jsme se také na celkový rozvoj předškoláků, obzvláště rozvíjení 
fonematického sluchu, slovního vyjadřování a zrakové percepce, k čemuž nám velkou mírou 
pomohla práce s interaktivní tabulí. Pokračovaly jsme s každodenním rituálem „ANI DEN BEZ 

POHÁDKY“ a své důležité místo pro rozvoj komunikace a správné výslovnosti měla i nadále 
pravidelná LOGOPEDICKÁ PREVENCE pod vedením ředitelky příspěvkové organizace. 
Nezapomínaly jsme ani na budování pozitivního vztahu k přírodě. Děti s oblibou vyrážely do 
blízkého přírodního okolí, které poskytuje nejen pohybové vyžití, ale zároveň skýtá dětem 
získávat hodně poznatků ze živé i neživé přírody, vede děti k přemýšlení, kladení otázek, 
vyvozování souvislostí. Při každodenních pohybových chvilkách jsme podporovaly radost 
z pohybu, která byla na dětech znát. Jednou týdně jsme děti vedly k převlékání ke cvičení, 
které dětem nedělalo problémy. Finanční příspěvky klubu rodičů nám umožnily uspořádat 
řadu originálních akcí v průběhu dnů v MŠ. Máme i nadále na paměti, že jednou 
z nejdůležitějších podmínek spokojeného života dětí v MŠ je příznivé a vstřícné klima. 
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Údaje o přijímacím řízení 

Zápis pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se konal 22. 5. 2014 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 
se zapojit kamarády do her a činností. Zákonní zástupci byli seznámeni s platnými Kritérii pro 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015. 
V letošním školním roce bylo podáno 9 žádostí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Na základě platných kritérií vydala ředitelka příspěvkové organizace 5 rozhodnutí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
 
Spoluúčast rodičů 

Vzdělávání dětí v MŠ a výchova v rodině nejsou samostatnými akty, ale mělo by jít o co 
nejtěsnější součinnost. Naším úkolem je poznat zázemí dítěte a doplňovat výchovu v rodině. 
Ne všichni rodiče v průběhu školního roku využili možnosti informovat se o prospívání jejich 
dítěte, na druhé straně vítáme a s chutí podporujeme ty rodiče, kteří mají pravidelný zájem 
informovat se o životě svého dítěte v MŠ. Rodiče měli možnost využít dostatečné množství 
akcí pořádaných jak MŠ, tak MŠ ve spolupráci s klubem rodičů, na kterých mohli poznat své 
děti ve větším kolektivu či v situacích, které nabízí prostředí MŠ. 
 

                   
 
Další vzdělávání pedagogických pracovnic 

V tomto školním roce jsme se zaměřily ne podporu logopedické prevence. 
Lenka Gorčicová 

• Vzdělávací kurz LOGOPEDICKÁ PREVENCE v rozsahu 40 hodin  
od 29. 10. 2013 do 24. 1. 2014 v Kroměříži 
 

• Vzdělávací program LOGOPEDICKÁ PREVENCE v rozsahu 80 hodin 
od 21. 3. do 26. 4. 2014 v Ostravě 
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Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 

Akce pro děti v rámci zpestření dnů v mateřské škole 
• Mikulášská nadílka 

• Čertovská diskotéka 

• Návštěva hudební skupiny Marbo v ZŠ 

• Vánoční nadílka v MŠ 

• Návštěva ZŠ – Šmoulí pohádkové představení žáků 4. Ročníku 

• Divadélko Beruška v MŠ s pohádkou Nepořádný čertík 

• Královský karneval v MŠ 

• Pejsek Korálek ve městě-2 díly preventivního programu s opavskou městskou policií 

• Návštěva muzikálového představení O pejskovi a kočičce v Kině Mír 

• Návštěva knihovny 

• Indiánský den na střelnici 

• Výlet do Bruntálu (hasičská stanice, SVČ) 

• Návštěva filmového představení v Holasovicích 

• Pohádkové dopoledne ve Velkých Heralticích 

• Návštěva dopravního hřiště ve Velkých Hošticích 

• Poslední zvonění spojené s nocováním v MŠ 

Akce pro děti a rodiče 
• Informativní schůzka 

• Podzimní překvapení pro rodiče 

• Putování se světýlkem ve spolupráci s klubem rodičů 

• Mikulášská besídka naopak 

• Eskymácký Silvestr na návsi ve spolupráci s klubem rodičů 

• Maškarní karneval ve spolupráci s klubem rodičů 

• Bruslení rodičů s dětmi organizováno klubem rodičů 

• Velikonoční ovečkové vystoupení pro rodiče 

• Stavění Májky ve spolupráci s klubem rodičů 

• Oslava svátku maminek společně s A. Dudkem 

• Tradiční rozloučení s předškoláky na střelnici ve spolupráci s klubem rodičů 

Akce pro veřejnost 
• Pravidelná vystoupení pro seniory 

• Vystoupení při otevření sportovní sezóny 

Ve spolupráci s klubem rodičů, OÚ a ostatními složkami jsme se zapojili do příprav 
• Adventu na zámku 

• Z pohádky do pohádky 
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Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce proběhla inspekční činnost ve dnech 20. – 22. listopadu 2013, pod 
vedením předškolního pedagoga Mgr. Jarmily Němečkové. Výsledky inspekce jsou uvedeny 
v INSPEKČNÍ ZPRÁVĚ Čj. ČŠIT-200/13-T 
 
Vylepšování materiálních podmínek mateřské školy 

• Zakoupení interaktivní tabule 

• Vymalování jídelny, schodištní chodby, umývárny, kanceláře 

• Zřízení logopedického koutku 

Docházka dětí za školní rok 

Počet zapsaných dětí: 28 
Průměrná docházka dětí v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014: 21 
 
 
 
 
 
  
 
Zpracovala: dne 1. 9. 2014 
 
 
 
 
 
Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka MŠ 

 
 
 

 
 


