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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2015/16

Část I.

Základní údaje o škole

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice,

okres Opava, příspěvková organizace

Adresa školy: Školní 199, 747 74 Neplachovice

IČ školy: 70985430

Telefonní kontakt: 553 662 008, 737 204 182

Adresa pro dálkový přístup:
zsneplachovice@seznam.cz

redneplachovice@seznam.cz

Webové stránky školy: www.zsneplachovice.cz

Zřizovatel školy: Obec Neplachovice

Ředitelka školy: PaedDr. Ivana Pavlíková

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Štěpánka Matějková

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Baronová

Školní metodička prevence: Mgr. Renata Schreierová

Vedoucí učitelka mateřské školy: Lenka Gorčicová

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Marie Černohorská

Složení školské rady:

1. Zákonní zástupci nezletilých žáků
Anna Camfrlová
Markéta Dobřecká

2. Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Dagmar Bumbálková
Mgr. Blažena Wertichová

3. Zástupci jmenováni zřizovatelem

Radim Serdel
Marek Stavař
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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 9 kmenovými třídami, školní družinu tvoří 3 oddělení, mateřská
škola je jednotřídní.
Školní  jídelna  vařila  v průměru  obědy  pro  594  strávníků  tří  základních  škol  a  sedmi
mateřských škol, 78 obědů pro zaměstnance škol v rámci závodního stravování a 23 obědů
pro cizí strávníky. 
Do základní školy dojíždějí žáci nejen ze spádového obvodu obcí Neplachovice, Holasovice
a Brumovice (2. stupeň ZŠ), ale také z obce Úvalno.
Hlavní prioritou školy je budování pozitivního školního klimatu:  zdravý třídní kolektiv =
pohoda ve škole. Z tohoto důvodu na počátku září organizujeme adaptační kurzy pro žáky 
6. třídy,  která se nově utváří příchodem žáků z Brumovic. K posílení pozitivního školního
klimatu  také  přispívá  pestrá  škála  zájmových  aktivit,  kterou  škola  svým  žákům  nabízí.
Vhodnými aktivitami se snažíme žákům vyplňovat  volný čas, což má pozitivní  dopad na
prevenci rizikových forem chování.  
Velká  pozornost  je  věnována  žákům  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  
I v tomto školním roce jsme poskytovali kvalitní reedukační péči individuálně integrovaným
žákům. Logopedická péče byla poskytována dětem mateřské školy a žákům 1. a 2.  třídy
základní školy. 
Ve své aktivní  činnosti  pokračuje žákovská rada -  na 1.  stupni Žárovička a na 2.  stupni
Žárovka. 
Nezapomínáme na rozvoj výuky cizích jazyků. Anglický jazyk je vyučován od 2. třídy, od 
7. třídy mají žáci druhý cizí jazyk, a to ruský jazyk, německý jazyk je vyučován formou
nepovinného předmětu.  Své jazykové dovednosti  a  znalosti  mohou žáci  rozvíjet  následně
také v zájmových kroužcích.
ICT  oblast  zdokonalujeme  dotykovými  zařízeními,  dataprojektory  ve  všech  třídách,
interaktivními tabulemi a WI-FI pokrytím celé školy.
Zlepšujeme materiální podmínky ve škole, projektem v rámci ROP jsme nově rekonstruovali
přírodovědnou učebnu a jazykovou laboratoř.  Nově je také vybavena žákovská knihovna.
Pozornost  nyní  věnujeme  pracovním  činnostem,  pořídili  jsme  keramickou  pec  a  nové
sporáky do cvičné kuchyně. Obnovu dílen chceme realizovat prostřednictvím MAS Opavsko.
Nosnou  myšlenku  charakteristiky  školy  lze  shrnout  do  následujícího  závěru:  vytvářet  ve
škole takové podmínky výchovně vzdělávacího procesu, aby rodiče žáků neměli důvod své
děti přihlásit na jinou školu.

Část II.

Přehled oborů vzdělání 

Základní vzdělávání

Školní  vzdělávací  program  pro  základní
vzdělávání Učíme se pro život 
Č.j. 171/2007 – 1 – 1 – 2
79 – 01 – C /01

Předškolní vzdělávání

Školní  vzdělávací  program  pro  předškolní
vzdělávání  V naší  školce  milé  není  nikdy
dlouhá chvíle
Č.j. 174/2011 – 1 – 1 – 3 
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Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci školy
Počet fyzických

osob
Z toho

kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční

počet

Pedagogičtí zaměstnanci 20 20 19,197

Nepedagogičtí zaměstnanci 15 15 15,072

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. 2015

Počet
zapsaných

žáků

Z toho počet
žáků nepatřících

do spádového
obvodu školy

Počet přijatých
žáků

Počet 1. tříd
k 1. 9. 2016

400 1 23 0 21 1

b) Mateřské škola
Kapacita

 školy
Počet tříd

k 1. 9. 2015
Počet

zapsaných dětí
Počet přijatých

dětí
Počet tříd

k 1. 9. 2016
Počet volných

míst

28 1 5 5 1 8

Část V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

a) Prospěch žáků na základní škole

Třída Počet žáků
Prospěli s

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

I. 21 21 0 0
II. 28 28 0 0
III. 22 21 1 0
IV. 29 23 6 0
V. 22 18 4 0

I. stupeň 122 111 11 0
VI. 26 12 14 0
VII. 28 12 15 1

VIII. 29 15 14 0
IX. B 26 9 17 0

II. stupeň 109 48 60 1

Celkem 231 159 71 1
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b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ
 

Druh oboru vzdělávání 
(§ 58 školského zákona)

Konečný stav 
rozmístění žáků

Procentuální
podíl

rozmístění žáků
Gymnázia 3

73%
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 16
Střední vzdělání s výučním listem 7 27%
Neumístěno 0 0%
Počet žáků 9. tříd celkem 26 100%

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

231 26 0,11

Část VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

I  v letošním  školním  roce  se  uskutečnila  řada  aktivit,  které  korespondují  s naším  MPP.
Vedeme naše žáky ke smysluplnému trávení volného času, to je náš hlavní nespecifický cíl.
Věnujeme se i  specifické prevenci,  v poslední době se zaměřujeme na aktuální problém –
kyberšikanu.

Ve dnech 5. a 6. října 2015 se pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje,
Mgr.  Věry  Palkové,  konala  v  Malenovicích  8.  krajská  konference  k  prevenci  rizikového
chování  u dětí  a mládeže.  Rada Moravskoslezského kraje přijala návrh preventivního
týmu na udělení „Ocenění školám s kvalitním preventivním programem“. Oceněno bylo
šest  škol,  za  každý  okres  jedna.  Za  okres  Opava  byla  vybrána  právě  naše  škola.
Děkovný  dopis  a  odměnu  převzaly  na  konferenci  paní  ředitelka,  Ivana  Pavlíková,  
a metodička prevence, Renata Schreierová (viz příloha).

Uskutečněné aktivity 

Žáci deváté třídy si převzali patronát nad svými nejmladšími spolužáky, tedy prvňáčky, byli
jejich  pomocníky,  kamarády a  oporou.  Projekt  pod názvem „Máme se“  úspěšně  proběhl,
uskutečnilo  se  několik  zdařilých  akcí,  např.  pečení  perníčků,  společné  vystoupení  ke Dni
matek apod.
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Jako  každoročně  proběhl  jednodenní  adaptační  kurz  pro  žáky  VI.  třídy  v nízkoprahovém
klubu  CARAVAN  v Krnově,  který  patří  pod  organizaci  EUROTOPIA.  Byl  to  první,  
a zároveň stmelovací, výlet šesťáků.

Zahraničního  jazykově  –  vzdělávacího  pobytu  v Anglii  se  zúčastnilo  40  žáků naší  školy.
Pečlivě naplánovaný program dal všem spoustu nových poznatků, jazykových zkušeností  
i nevšedních zážitků.

Evropský  den  jazyků  proběhl  v režii  účastníků  zahraničního  zájezdu.  Skupinky  dětí
z jednotlivých  tříd  si  připravily  prezentace,  z nichž  každá  vypovídala  o  určitém  dni
„anglického“ týdne.

Byla  zahájena  činnost  dopravního  a  turistického  kroužku  KNOT,  který  uskutečnil  řadu
víkendových výletů (turistických, cyklistických). 

Žáci  IX.  třídy  se  zúčastnili  besedy  s vězeňkyněmi  a  vězeňským  psychologem,  kterou
zrealizovala věznice ve spolupráci s Magistrátem města Opavy. Přítomny byly dvě vězeňkyně
a vězeňský psycholog. Ženy vyprávěly svůj životní příběh, nyní si odpykávají trest odnětí
svobody v souvislosti s užíváním návykových látek. Jejich vyprávění bylo velice emotivní,
chvílemi šokující. Vězeňský psycholog besedu moderoval, seznámil žáky se systémem léčby
osob závislých na návykových látkách a také poradil, kam se obrátit o pomoc. 

Zdařilý  byl  Den Charity  na  zámku  v Neplachovicích,  který  pro  děti  připravila  nezisková
organizace  Charita  Opava  pod  názvem  „Co  se  v  mládí  naučíš…“.  Žáci  se  setkali  
s  nevidomými,  dozvěděli  se,  jak pracný a zdlouhavý je výcvik vodicího  psa,  prohlédli  si
pomůcky,  které  zrakově  postiženým a  nevidomým  pomáhají  zvládat  –  pro  nás  rutinní  –
úkony. Děti se také zúčastnily mezigeneračního setkání se seniory z Denního stacionáře. Žáci
vyššího stupně si vyslechli přednášku paní Vehovské z Občanské poradny Charity Opava  
o dluhové pasti.

Žáci IV. třídy navštívili Středisko volného času Méďa Krnov, kde si vyzkoušeli jízdu na kole
na dopravním hřišti a zopakovali předpisy o dopravní kázni.

Konala se akce Pochod obcemi, kterou pořádala kulturní komise obce Holasovice. Žákovská
rada Žárovka se spolupodílela na přípravě stanovišť po trase. Pochodu se účastnili i rodiče
dětí.

Žáci VIII. a IX. tříd jsou zapojeni do školního projektu „Tak šla historie, 20. století očima
žáků“. Cílem je rozšířit  historické povědomí mládeže.  Devátá třída se opět zúčastnili  Dne
veteránů – pietního aktu na místním hřbitově k uctění památky obětem válek, dále navštívili
Památník 2. světové války v Hrabyni  a opevnění v Darkovičkách, žáci 8. třdy si prohlédli
muzeum Slezského venkova v Holasovicích. V rámci výuky dějepisu pravidelně sledují pořad
Slavné dny.  Zdařilá  byla  akce  v krnovském kině,  kde probíhala  projekce  dokumentárního
filmu  „Nicholas  Winton – Síla  lidskosti“. Dokument  obsahuje  důležité  poselství  pro naši
rozbouřenou  dobu  a  je  jedinečným vyjádřením,  jak  čelit  „společenskému  zlu“  na  osobní
úrovni  spolu  s  odsouzením  rasistických  nálad  a  předsudků.  Mnozí  si  tak  měli  možnost
uvědomit, co se dělo během II. světové války a především mohli vidět, že pokud člověk chce,
zvládne téměř nemožné. Dnes je příběh Wintona znám po celém světě. Putování do Krnova
předcházely samozřejmě besedy v obou třídách, a hlavně zhlédnutí Mináčova hraného filmu
Všichni moji blízcí.

Žáci IX. třídy se postarali o organizaci dvou diskoték –  hallowenské a valentýnské, připravili
také program na Den dětí, pomáhali při organizaci akcí v MŠ v Neplachovicích.

Také  v letošním školním roce  probíhal  projekt  SOPTÍK ve  školní  družině,  ve  spolupráci
s místními dobrovolnými hasiči. Děti I. třídy získaly základní vědomosti v požární výchově,
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zkusily  si  práci  s hadicemi,  naučily  se  vázat  uzly,  stříkaly  ze  džberovky  a  prohlédly  si
hasičskou zbrojnici v Neplachovicích. 

V rámci projektu Hasík seznámili hasiči z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje žáky druhé a šesté třídy s náročnou a zodpovědnou prací hasičů. Děti si zopakovaly
znalost důležitých telefonních čísel a vyzkoušely si i modelové situace, jak hasiče přivolat k
autonehodě nebo k požáru. Hasiči dětem ukázali svou výstroj a pracovní pomůcky. Zhlédli  
i zajímavé video, kde získali informace o tom, jak se zachovat v krizových situacích. 

Pro žáky I. – V. tříd byla připravena zajímavá hodina. Výuka o poskytování první pomoci.
Lekci vedla zdravotní sestřička, paní Sandra Plačková, a pomáhali jí žáci z 8. třídy, všechny
situace skvěle zdramatizovali. 

Zdařilé  byly  akce  konané  ve  spolupráci  s  OÚ  a  SRŠ,  hlavně  Advent  na  zámku.   Žáci
předvedli vystoupení pro veřejnost, tentokrát s názvem „Běžte ke všem čertům“, postarali se 
o část výzdoby, s učiteli přichystali vánoční dílny, měli prodejní stánek s vlastními výrobky.
Také připravili výzdobu sálu a stolů na školní ples. Žáci se podíleli na organizaci Strašidelné
stezky odvahy spolu se sdružením rodičů, předvedli program v zámeckém parku na zahájení
zámecké sezony, dále pro důchodce, také k vítání občánků.

Studenti gymnázia přednáší pro žáky základních škol o aktuálním problému – o poruchách
příjmu potravy. Projekt pod názvem HELP P3 úspěšně probíhá už několik let a naši deváťáci
se ho každoročně účastní.  Cílem přednášky je  seznámit  žáky s  obsahem pojmů anorexie,
bulimie aj., pochopit, jak nebezpečné mohou tyto nemoci být. Součástí návštěvy je i výstava
autentických fotografií L. Horkého k dané problematice.

Během Dne otevřených dveří probíhala akce Žárovky s názvem „Pojďte s námi pomáhat“.
Děti prodávaly hračky, knížky a výtěžek byl použit pro charitativní účely.

Na  komunikaci  mezi  lidmi  bylo  zaměřeno  divadelní  představení  amatérského  souboru
ČERVIEN  s  názvem  „Muž  jménem  Ove“  v kině  v Holasovicích.  Hrdina  je  osamocen,
nepotřebný  ve  světě  plném  lidí  a  hledá  východisko.  Po  představení  následovaly  besedy
s třídními kolektivy VIII. a IX. tříd o životních hodnotách, seberealizaci. 

Žáci  se  zúčastnili  zajímavé  akce  s názvem  Joy  Run.  Jednalo  se  o  šestikilometrový  běh
v Městských sadech v Opavě, který se konal na podporu handicapovaných dětí. Cílem bylo
sestavit tým a společně s handicapovanými dětmi ve sportovním vozíčku vyrazit na běžeckou
trať, aby i tyto děti mohly zažít pocit ze sportovního výkonu. Organizátoři využili peníze ze
startovného a z dobrovolných příspěvků pro nákup speciálních vozíčků právě pro tyto děti.

Účastnili  jsme se ekologických aktivit  -  Dne Země, projektu Recyklohraní,  sběru papíru,
besed o třídění  odpadů (V. a  VI.  tř.),  exkurze na čističku odpadních vod v Holasovicích,
ekologické  exkurze,  kterou  organizovala  Střední  průmyslová  škola  chemická  akademika
Heyrovského  z  Ostravy  (jako  odměna  za  druhé  místo  v  krajské  ekologické  konferenci
v Ostravě pro tři naše žákyně).

Letos jsme se opět zaměřili na kyberšikanu a její důsledky (v informatice, výchově ke zdraví,
výtvarné výchově). Znovu jsme se zapojili do projektu „Seznam se bezpečně“ (akreditovaný
MŠMT), žáci VI. třídy zhlédli  film Seznam se bezpečně,  který upozorňuje na nástrahy na
internetu,  a  diskutovali  o  něm.  Pro žáky VII.  a  VIII.  třídy  jsme zorganizovali  přednášku
„Bezpečně  na  internetu“,  kterou  pořádá  Centrum prevence  rizikové  virtuální  komunikace
Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem E-Bezpečí. Lektorka svůj výklad obohatila  
o modelové situace i skutečné kauzy z virtuálního světa.

Tradicí  se  staly  vzájemné  návštěvy  budoucích  šesťáků.  Nejdříve  přijíždějí  hosté,  tedy
brumovičtí žáci, k nám do školy a místní děti jim připraví program, dárky, provedou je po
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škole, poté jsou pozvány naše děti do školy v Brumovicích. Oba kolektivy se tak částečně
poznají už před nástupem do VI. třídy.

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, jsou zde mimo jiné důležitá telefonní
čísla a aktuality. 

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

Na plnění programu prevence se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci, všechny problémy
řešíme neodkladně. Dobrá je spolupráce pedagogických pracovníků – rychlá informovanost 
o  negativních  jevech  a  rychlé  řešení.  Poskytujeme  školské  poradenské  služby.  Naši
pedagogičtí  pracovníci  se  vzdělávají  v  oblasti  prevence  (různá  školení  KVIC,  Krajská
konference k prevenci rizikových forem chování v Malenovicích, apod.). Metodička prevence
se pravidelně účastní schůzek metodiků prevence. 

Výskyt rizikových forem chování (jen řešené případy):

Riziková forma chování Počet případů Počet žáků
Zneužití alkoholu 0 0
Zneužití ostatních drog - kouření 5 4
Agresivní, násilné chování 1 2
Šikana 0 0
Kyberšikana 1 2
Netolismus 0 0
Krádeže 0 0
Sebepoškozování 0 0
Jiné: elektronická cigareta 0 0

Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Typ kurzu
Počet zúčastněných

pedagogů/kurzů
Problematika chování žáků, prevence 7
Speciální pedagogika 5
Oborové vzdělávání 5/7
Jazykové vzdělávání 5
ICT vzdělávání 15
Výchovy 1
Sportovní a jiné vzdělávání 4
Právní povědomí, metodické poradny 4/10
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Část VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Přehled kulturních akcí  

Školní rok 2015/2016 byl opět naplněn bohatou kulturní aktivitou. Pedagogové připravili pro
žáky v oblasti kultury různorodé podněty. 

Společenské chování si žáci tříbili ve Slezském divadle v Opavě. V letošním roce všichni
žáci  kromě  žáků  9.  třídy  navštívili  muzikál  Mrazík,  který  je  ohromil  velkou  výpravou,
pěveckými a tanečními čísly, živým orchestrem. Zlatým hřebem byl herecký a pěvecký výkon
spolužačky Veroniky Varšové. Žáci 8. a 9. ročníku se pobavili u Molièrovy komedie Zdravý
nemocný.  Škola  využila  jako  každý  rok  nabídky  amatérského  divadelního  souboru
Červiven z Krnova, který předvedl žákům osmého a devátého ročníku hru na motivy knihy
Muž jménem Ove. 

Vystoupení bubenické skupiny Jumping Drums v předvánočním čase se setkalo s velkým
ohlasem všech zúčastněných - od žáků první až deváté třídy.  Pro velký zájem z řad žáků
nižšího stupně byla opět pozvána  hudební skupina Marbo. Žáci třetí a čtvrté třídy si užili
zajímavé setkání s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem. 

Školní knihovna se stala místem konání tzv.  čtenářských dílen, které mají podpořit rozvoj
čtenářské  gramotnosti  a  přivést  k pravidelné  četbě  co  největší  počet  žáků.  Dílny  byly
zavedeny nejprve ve čtvrté a sedmé třídě, pak se rozšířily do dalších tříd. Pro tento účel byly
zakoupeny nové knihy a bylo obnoveno půjčování knih žákům. Tuto službu pomohly zajistit
čtyři žákyně sedmé třídy.

Žáci nižšího stupně navštěvují v Místní knihovně v Holasovicích knihovnické lekce, mnoho
našich žáků se také zapojilo do soutěže Sbírání perel vyhlášené knihovnou. Žáci první třídy
docházeli  v druhém pololetí  do knihovny pravidelně, aby se pod vedením paní knihovnice
učili být uvědomělými čtenáři. Vyvrcholením jejich činnosti byla slavnost za účasti rodičů  
a představitelů obce nazvané Pasování na rytíře stavu čtenářského.

K rozvoji kulturního vzdělání patří cestování. Nejvýznamnější akcí tohoto školního roku
byl  podzimní  jazykově  vzdělávací  pobyt v Anglii,  konaný  v rámci  Výzvy  56.  Ledovou
Prahu navštívili žáci páté třídy. Všechny třídy podnikly na konci roku třídní výlety do různých
míst našeho kraje, případně navštívili další moravské kraje. Zájem o turistiku a poznávání
rozvíjel obnovený turistický kroužek KNOT.

Animačních programů Na křídlech okřídleného hada v Domě umění a Z ptačí perspektivy
ve Slezském muzeu v Opavě se zúčastnila 7. třída. Žáci si procvičili učivo o Lucemburcích,
připomněli si 700. výročí narození Karla IV., v muzeu zase zjistili, co si vše zapamatovali
z přírodopisu.

Žáci naší školy se nejen účastní připravených kulturních programů, ale také jsou sami tvořiví
v oblasti kultury, připravují pod vedením svých pedagogů představení pro spolužáky, rodiče
nebo veřejnost. Tím se učí zodpovědnosti za práci svou i celého kolektivu. 

Každý rok se účastní žáci 9. ročníku vzpomínkové akce na místním hřbitově konané ke Dni
válečných veteránů. Vybraní žáci přispívají do programu slavnosti svou recitací.

Pro  žáky celé  školy  pořádají  žáci  9.  ročníku  diskotéky.  Na podzim se  konala  diskotéka
hallowenská,  kde pobavili  mladší  spolužáky zábavnými soutěžemi,  další  byla  valentýnská.
Zajistili také mikulášskou nadílku pro spolužáky z nižšího stupně a pro děti z mateřské školy.
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V letošním roce se nekonala školní akademie, ale na jaře proběhl den otevřených dveří, na
jehož organizaci se velkou měrou podíleli žáci. Zajistili komentované prohlídky, tvůrčí dílny
a charitativní prodej.

V naší škole stále pracují soubory zaměřené na kulturu. Pěvecký sbor na nižším stupni měl
letos dvě vedoucí - Hanu Grigorovou a Lenku Marošovou, pěveckému sboru na vyšším stupni
se  věnuje  Leon  Vašinka,  dramatický  soubor  Bavidlo  složený  z žáků vyššího  stupně vede
Blažena  Wertichová,  dramatický  soubor  Kašpaři  složený  z žáků  nižšího  stupně  Ludmila
Volná a o kroužek rytmiky ve školní družině se stará Marie Černohorská. Výsledky své práce
předvedli  během školního  roku  mnohokrát  na  veřejnosti  Zajišťovali  kulturní  program na
Vítání  občánků  v Neplachovicích  a  Holasovicích,  na  oslavě  Dne  učitelů,  na  setkáních
důchodců v Neplachovicích a Holasovicích a zejména na  Adventu na zámku, kde byl  na
zámecké terase předveden večerní program s názvem Pojďte ke všem čertům.  Na slavnosti
zahájení zámecké sezony v parku v Neplachovicích, na slavnosti ve dvoře v Holasovicích a na
slavnosti k 70. výročí Tělovýchovné jednoty Sokol v Neplachovicích ve sportovním areálu
vystoupil  kroužek  rytmiky  a  překvapením  bylo  samostatné  číslo  tanečních  sólistek.
Zajímavou akcí bylo společné kulturní vystoupení žáků škol Mikroregionu Opavsko, které se
konalo v Brumovicích. Zúčastnili se šesťáci se svou povedenou scénkou z loňské akademie.

Oba dramatické sobory si  nacvičily  pohádky pro děti,  které  následně předvedli  ve škole
mladším  spolužákům  a  v mateřských  školách  v Neplachovicích,  Holasovicích  a Loděnici.
Další vystoupení bylo věnováno rodičům a příbuzným mladých herců. Na závěr „divadelní“
sezony  vyjely  soubory  do  Opavy,  kde  trochu  neplánovaně,  ale  o  to  úspěšněji  vystoupili
v Základní škole pro tělesně postižené na Dostojevského ulici.

Žáci se rádi předvádějí svým nejbližším, besídku pro rodiče si připravila třetí třída, pátá třída
uspořádala  dokonce  dvě  besídky -  vánoční  a  rozlučkovou.  Netradiční  akcí  bylo  společné
vystoupení žáků první a deváté třídy. V rámci projektu „Máme se“ nacvičili vtipné vystoupení
inspirované svátkem matek.

Žáci školy se i letos zapojili do výzdoby budovy místního zámku při akcích pořádaných obcí
Neplachovice.  Při  Adventu  na  zámku  vyzdobili  zámecká  zákoutí  obrázky  
i  prostorovými  pracemi  s  čertovskými  motivy  a  zajistili  vánoční  tvůrčí  dílnu.  Čtvrtou
zámeckou sezonu na zámku obohatili žáci expozicí z projektu Putování po obci Neplachovice.
Obrázky vytvářené  různými  výtvarnými  technikami  představují  významné  budovy obce  -
kostel,  zámek,  školu,  bývalou  spořitelnu,  mlýn,  kapličky.  Na  samostatném  panelu  jsou
představeni žáci, kteří se věnují dlouhodobě zajímavým a různorodým koníčkům a dosáhli
pozoruhodných  úspěchů.  Výtvarné  práce  žáků  zdobí  samozřejmě  i  prostory  školy,  jsou
pravidelně  tematicky  obměňovány.  Členové  výtvarného  kroužku  a  další  výtvarně  zruční
zájemci se zúčastnili dvoudenního výtvarného plenéru v Kajlovci.

Všechny akce, které škola pořádá nebo kterých se žáci účastní, jsou pravidelně zveřejňovány
na webových stránkách i s foto nebo video dokumentací. 

Účast na olympiádách a soutěžích

1) Sportovní soutěže

a) Závody na in-line bruslích a koloběžkách
 1. místo: Šimon Hloušek, Adéla Malá, Vendula Bokischová  
 2. místo: Smíšená štafeta – A. Malá, V. Bolík, Š. Hloušek  
 3. místo: Viktor Bolík  

b) Memoriál Mirko Fišera (Atletický víceboj) - 8. místo

9



c) Halová kopaná
 3. místo (celkem 5 družstev)

d)  Florbal
 okrskové kolo, 6. – 7. třída: 2 x 4 místo
 okrskové kolo, 8. – 9. třída: 5. místo

e)  Šplh
mladší žáci – 7. místo (16 družstev)
starší žáci – 13. místo (18 družstev)
2. místo – Matěj Šišma, jednotlivci (celkem 70 závodníků)

f)  Vybíjená
  okrskové kolo, 4. – 5. třída: 4. místo

2) Olympiády a školní soutěže

a) Anglický jazyk
Natálie Hájková – účast v okresním kole kategorie A1
Jiří Heczko – účast v okresním kole kategorie B 1

b) Český jazyk
Tereza Barošová – účast v okresním kole 

c) Dějepis
Veronika Varšová – účast v okresním kole
Hana Hrušková – účast v okresním kole

d) Matematika
Adam Dehner, Ondřej Černohorský, Adam Kelle – 3.místo v okresní soutěži Sudoku
Lucie Rychtová, Markéta Szotkowská, Jan Tyll  - 6. místo v okresní soutěži Sudoku
Jiří Heczko, Veronika Rumplová, Hana Tenglerová – 7. místo v okresní soutěži 
Sudoku
Natálie Hájková – účast v okresním kole matematické olympiády
Natálie Hájková -  účast v okresním kole Pythagoriády

e) Přírodopis
2. místo na Badatelské konferenci v Ostravě pod záštitou MSK

3. Umělecké soutěže

a) recitace – školní kolo
0. kategorie – I. místo Jakub Čech
1. Kategorie – I. místo Teo Bumbálek
2. Kategorie – I. místo Sára Malchárková
3. Kategorie – I. místo Barbora Bolíková
4. Kategorie – I. místo Kateřina Kramná

b) výtvarné soutěže
Kreslím, kreslíš, kreslíme   - 2. místo Barbora Bolíková   
Veselý Mikuláš – účast 3. a 4. třídy

 Svět techniky očima dětí  - účast výtvarného kroužku
 Velikonoční tvoření s OC Breda a Weinstein  - účast výtvarného kroužku

Maskot elektrárny Dlouhé Stráně  - účast výtvarného kroužku
  Ovoce do škol  - účast výtvarného kroužku

4. Různé

Lucie Rychtová – 1. místo v krajském kole soutěže „Medvědí stezkou“
Adam Kelle , Jan Tyll – 5. místo v krajském soutěže „ Medvědí stezkou“

10



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, sběr papíru
 diskuze s odborníky: dopravní výchova, příslušníci Policie a hasičských sborů, dentální 

hygienici, myslivci, …
 návštěvy muzea (Slezské muzeum), divadla, knihovny, kulturních památek, historických 

památek, trvalých i dočasných expozic
 účast na soutěžích: ekologická konference, olympiáda (Z, D, ČJ), medvědí stezka, 

sportovní akce, klokan, sudoku, …
 rozvoj vzdělání pedagogických pracovníků (školení, workshopy)
 exkurze – Hrabyně, Darkovičky, Rejvíz, Síla lidskosti – Nicholas Winton, Den jazyků
 Dopravní výchova
 tvorba školních projektů - monitorování bioindikátorů v řece Opavě, sbírka pro 

Handicapované, Pomáháme zvířatům, Máme se, Soptík, …
 školní výlety – Praha, Brno, Ostrava, Zlaté Hory, Podhradí, Jeseníky, …
 výlety turistického kroužku – Jeseníky (Vysoká Hole, Jelení studánka), Bruntál

(Venušina sopka, Uhlířský vrch), Běh pro handicapované, Rejvíz, Hraniční vrch, Hradec 
nad Moravicí, Nový Dvůr, Cvilín, …

ICT vzdělávání

V letošním školním roce jsme dokončili nastavení bezdrátového zasíťování učeben prvního 
a druhého stupně. Dále jsme v tomto školním roce zakoupili PC stanice do heren ve školní
družině.

Naše škola dokončila projekt EU, kde získala pro pedagogické pracovníky tablety Apple Ipad
Air a pedagogičtí pracovníci prošli kompletním školením pro práci s touto technikou.

Naše  škola  je  od  1.  9.  2015 připojena  na  síť  přes  poskytovatele  BENET BRUMOVICE
s rychlostí připojení 30Mbit/s s agregací 1:1. Poskytovatel instaloval nové zařízení na budovu
školy v placeném vysílacím pásmu.

Celkem se na naší škole zúčastnilo výuky počítačů 78 žáků. Žáci IV., V. a VI. třídy měli  
1 hodinu týdně povinný předmět Informatika. Výuky ve IV. třídě se účastnilo celkem 29 žáků.
Výuky v V.  třídě  se  účastnilo  celkem 22 žáků.  Výuka v těchto  třídách byla  zaměřena  na
seznámení se základními komponenty počítače, obsluhu počítače, základní vyhledávání dat,
základní  elektronickou poštu,  znalost  klávesnice,  textový editor  Microsoft  Word, program
Malování a na práci s Google Apps. Výuky v VI. třídě se účastnilo celkem 27 žáků, kteří se
soustředili  na  psaní  daného  textu  a  vkládání  grafických  objektů  do  souboru  a  rozvíjení
dovedností s programy sady Microsoft Office. 
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Samozřejmostí  je,  že  žáci  od  IV.  třídy  mají  vytvořenu  svoji  internetovou  adresu  a  umí
základní operace s touto internetovou službou, dále základní ovládání PC stanice a základních
programů. Všichni žáci se seznámili s obsluhou softwaru ATF, který je zaměřen na výuku
psaní všemi deseti prsty, a začali se vzdělávat a procvičovat.

Počítačová  učebna  naší  školy  byla  využita  i  zájmovými  útvary.  Žáci  pod  vedením Mgr.
Ludmily  Volné  zde  připravovali  školní  časopis  Poděs  a  články  publikované  na  školních
webových stránkách.  I  nadále  probíhal  počítačový  kroužek Programování,  který  vedl  pan
Roman Antala.  

Dopravní výchova

Teoretická část dopravní výchovy
I ve  školním roce 2015/2016 se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy. Její
teoretická  část  proběhla  během  šestnácti  vyučovacích  hodin  (viz  tabulka).  Veškeré  nové
informace o pravidlech silničního provozu jsme se snažili  opírat  o zkušenosti žáků. Tento
způsob vedení dopravní výchovy se u nich setkal s velmi kladnou odezvou. K tématu měli
rozhodně co říci. Neobešli jsme se také bez pracovních listů, názorných dopravních značek 
a  zkušebních  testů.  Velkou  oporou  nám  byla  práce  s  tablety,  které  umožnily  simulovat
komplikované situace na křižovatkách.
V průběhu školního roku žáky navštívila paní Lenka Gajdošová ze Střediska volného času
Méďa v Krnově, aby si s dětmi popovídala o jejich zkušenostech s jízdou na kole a seznámila
je s nejčastějšími nástrahami, které na ně na silnici číhají.

Praktická část dopravní výchovy
Trénink, který přibližuje podmínky jízdy na silnici, absolvovali žáci na dětském dopravním
hřišti v Krnově. Během něj vyšlo najevo, že žáci ovládají pravidla silničního provozu, ale
neumí je aplikovat v praxi. Bylo jim tedy vštěpováno pravidlo „rychlost není výhodou“. Žáci
byli nabádáni, aby jezdili raději pomaleji, díky čemuž dosáhnou přesnější jízdy. Pravidelné
cvičení přinášelo dobré výsledky. 

Závěrečné zkoušky
17. června žáci absolvovali pod dohledem paní Lenky Gajdošové a zástupců Městské policie
Krnov závěrečné zkoušky. Skládaly se z části teoretické a praktické.
Velká úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách potvrdila, že výuka dopravní výchovy v ZŠ
a  MŠ  Neplachovice  má  své  opodstatnění.  Z třiadvaceti  přítomných  žáků  získalo  průkaz
cyklisty dvacet z nich. Tvrzení o smysluplnosti a kvalitách výuky opakovaně potvrdila i paní
Lenka Gajdošová, podle níž se výuce dopravní výchovy věnujeme v míře, která nebývá na
dalších základních školách obvyklá.  Toto tvrzení  nás nejen těší,  ale také motivuje k další
práci.

Další zajímavé aktivity školy:

Máme se…!

Máme nový projekt.  Prvňáci  mají  deváťáky,  deváťáci  mají  prvňáky,  mají  jeden druhého  
a mají se skvěle! Těchto pár slov by úplně stačilo jako charakteristika toho, čemu se hrdě říká
projekt. Letošní žáci deváté třídy se rozhodli, že si vezmou patronát nad svými nejmladšími
spolužáky, budou jim pomocníky, velkými kamarády a oporou. Už první školní den to začalo
fungovat. Skupinky deváťáků si vyvolávaly své prvňáčky, kteří nastupovali plni očekávání
před své patrony a před celou nastoupenou školu. Vizitky se jmény, které postupně získávali
všichni zúčastnění, dodávaly celé akci slavnostní ráz. Malé dárečky zas prvňáčky potěšily…
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Společným odchodem do první třídy to však zdaleka nekončí. O tom, jak se máme teď a jak
se budeme mít dál, ještě určitě něco uslyšíte. Takže – mějte se!

Ivana Vaňková, třídní učitelka IX. třídy

 

Projekt „Cizí jazyky pro život“

Naše  škola  se  zapojila  do  výzvy  č.  56  Operačního  programu  Vzdělávání  pro
konkurenceschopnost (OP VK), která je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání,
v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1
patří mj. podpora realizace kutikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky
cizích  jazyků  a  v  cizích  jazycích.  Výzva  č.  56  je  blíže  zaměřena  na  rozvoj  čtenářství  
a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných 
a  technických  oborů.  Uvedené  podporované  aktivity  byly  MŠMT  vymezeny  do  šablon
klíčových aktivit. V rámci této výzvy realizujeme projekt pod názvem Cizí jazyky pro život,
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1303. Celková výše dotace činí 758 311 Kč. Zapojili jsme se do
následujících šablon klíčových aktivit:

1.  Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2.  Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3.  Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných 

předmětů a technických předmětů v zahraničí
4.  Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky

Ad 1) V rámci této šablony budou Čtenářské dílny zavedeny do vzdělávacího oboru Český
jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské
gramotnosti; dále si pedagogové rozšíří, popř. získají odborné kompetence pro realizaci této
aktivity. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských
dílen, a to nákupem knih pro žáky v hodnotě cca 55 000 Kč.
Ad 2) Zahraničního jazykového kurzu pro učitele v Anglii se zúčastní jeden pedagog naší
školy.
Ad 3)  Stínování  (shadowing)  pro  pedagogy  cizích  jazyků  a  přírodovědných  předmětů  se
zúčastní dva pedagogové. Tento pobyt bude rovněž v Anglii.
Ad 4) Zahraničního jazykově – vzdělávacího pobytu se zúčastní 40 žáků naší školy. Žáci byli
vybráni  na základě  výsledků,  které  dosahují  v  hodinách anglického jazyka.  Z  projektu  je
žákům  hrazena  doprava,  ubytovací  a  stravovací  služby  v  anglických  rodinách  na  
8 kalendářních dnů včetně cesty, jazyková výuka anglického jazyka v rozsahu 9 hodin včetně
výukových materiálů, pojištění léčebných výloh, zavazadel a pojištění stornopoplatků. Žáky
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budou doprovázet 4 zaměstnanci školy, po celou dobu pobytu máme k dispozici průvodce.
Vzdělávací pobyt se uskuteční v Londýně od 10. – 17. 10. 2015.

PaedDr. Ivana Pavlíková

Adaptační kurz šesté třídy

Dne 3. 9. 2015 jsme se se šestou třídou vydali na první společný a zároveň stmelovací výlet.
Naším cílem bylo volnočasové centrum EUROTOPIA v Krnově. Zde pro nás měli instruktoři
připravené  zábavné  úkoly,  jejichž  cílem  bylo  se  vzájemně  poznat.  Prvním  úkolem  byla
obchodní  pavučina,  kde jsme se všichni  představili.  Následovaly  hry na rozvoj  motoriky,
kreativity i logického myšlení. Počasí nám přálo a den nám hezky utekl.

Mgr. Radek Hnilica

Závody v OC Breda byly úspěšné

Ve středu 16. 9. 2015 se 12 našich žáků vydalo do Opavy vyzkoušet si své dovednosti na
kolečkových  bruslích  a  koloběžkách.  Tento  netradiční  závod  pořádali  již  poněkolikáté
Sportovní kurzy Opava na skvělém povrchu v podzemních garážích obchodního centra Breda.
V silné  konkurenci  jsme  se  rozhodně  neztratili  a  celkem jsme  si  zajistili  8  medailových
umístění.  Kategorie závodu bruslí i  koloběžek byly rozděleny po ročnících.  Hned v druhé
kategorii se představil Jakub Malý, který dojel na 3. místě. Dále si pro 1. místa dojeli Šimon
Hloušek a Adéla Malá. Na 4. místě se umístila ve své kategorii Vendula Bokischová, ale díky
tomu,  že se ještě zvlášť vyhlašovala kategorie neregistrovaných závodníků, mohla se také
radovat  z  1.  místa.  Na  další  trati  se  představila  Veronika  Antalová,  která  skončila  
12., Karolína Fiedlerová dojela na 13. místě a Nikoleta Badayová dorazila do cíle 16. Další
medailovou radost přinesl závod Viktora Bolíka, který skončil 3. a také velmi pěkné umístění
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Patricie  Heinzké,  která  se  umístila  5.  Skvělých  výsledků  ale  stále  ještě  nebylo  dost  
a v poslední kategorii si 3. místo připsala Hana Tenglerová. Třešničkou na dortu pak byla
skvělá jízda našich dvou smíšených štafet, které v konkurenci 14 družstev dorazily do cíle na
2.  a 7. místě.  V 1.  štafetě  závodila  Adéla Malá,  Viktor Bolík a Šimon Hloušek, ve 2.  se
představil Jakub Malý, Vendula Bokischová a Veronika Antalová. Obsazeny jsme měli také
dvě kategorie závodu na koloběžkách. Vojtěchu Karáskovi se ve své kategorii příliš nedařilo,
zato Pavla Podlovská zvládla závod skvěle a cílovou čárou projela jako 1. Všem našim žákům
děkujeme za nasazení v závodech a skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Jakub Machel

eTwinning také na naší škole

Také  naše  škola  se  zapojila  do  eTwinningu.  Žáci  čtvrtého  a  pátého  ročníku  mohou
navštěvovat kroužek „Projektová angličtina“, který je zaměřen na spolupráci se zahraničními
školami.  Páťáci  již  využili  možnost  zasoutěžit  si  k  10.  výročí  eTwinningu.  V  letošním
školním roce na nás čeká projekt „At school“.
Co je to eTwinning?
V současné době je zapojeno 143 686 škol. Jedná se o bezpečný a bezplatný portál, který je
určen pro projektovou spolupráci škol v Evropě.
Jaký má eTwinning přínos pro žáky?
Zdokonalí se v cizím jazyce, objeví spoustu nových ICT nástrojů a zjistí, že internet není jen
o sociálních sítích. Naučí se efektivně pracovat ve skupině, lépe komunikovat. A především
zažijí spoustu legrace při vymýšlení a plnění úkolů.
Je eTwinning bezpečný?
Ano,  vše  probíhá  pouze  virtuálně  přes  pracovní  plochu  Twinspace  a  hlavně  je  vše  pod
dohledem učitele.
Mohu jako rodič vidět práci na projektu?
Ano, návštěvník má možnost shlédnout pracovní plochu Twinspace a podívat se na jednotlivé
úkoly. Určitě tuto možnost zpřístupníme i na stránkách školy.
Kde se dočtu více? 
www.etwinning.net

Mgr. Klára Střížová

Beseda s vězeňkyněmi a s vězeňským psychologem

Věznice v Opavě ve spolupráci s Magistrátem města Opavy realizuje besedy pro žáky IX. tříd
zaměřené na prevenci užívání návykových látek. Ve čtvrtek 24. září se naši deváťáci s třídní
učitelkou  Ivanou  Vaňkovou  a  metodičkou  prevence  Renatou  Schreierovou  vypravili  do
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Opavy, do prostor magistrátu na Krnovské ulici. Přítomny byly dvě vězeňkyně a vězeňský
psycholog.  Ženy vyprávěly  svůj  životní  příběh,  nyní  si  odpykávají  trest  odnětí  svobody  
v souvislosti s užíváním návykových látek. Jejich vyprávění bylo velice emotivní, chvílemi
šokující.  Vězeňský psycholog  besedu  moderoval,  seznámil  žáky se  systémem léčby osob
závislých na návykových látkách a také poradil, kam se obrátit o pomoc. Po přestávce měli
žáci možnost anonymně vhodit svůj dotaz do připravené krabice a vězeňkyně i psycholog na
ně odpovídali. Důležitá byla i poslední část programu, už bez přítomnosti odsouzených žen 
a  psychologa,  kdy  jsme  s  žáky  rozebírali  celou  besedu  pomocí  otázek  připravených
psychologem. Emoce byly silné, docházelo nám, kam až nezdravá závislost  může člověka
dovést. Určitě nám všem ještě dlouho bude toto setkání „ležet v hlavě“. A snad budou pro
většinu z nás tyto životní příběhy dostatečně varující a podnětem pro přemýšlení.

Mgr. Renata Schreierová

Projekt Medvědí ministezka

Tak jsme to zvládli! Projekt, který jsme připravovali od počátku školního roku, vyvrcholil  
v sobotu 3. října 2015 v zámeckém parku. Závod pro děti a jejich rodiče či prarodiče Medvědí
ministezkou má již tradici,  konal se letos již pošesté.  Vždy ho připravují  žáci  naší školy,
zejména ti, kteří mají zkušenosti z opravdové soutěže Medvědí stezkou. Do přípravy se ale
zapojili všichni žáci od páté třídy, protože namalovali pro malé závodníky krásné diplomy,
jeden hezčí než druhý. Deváťáci si vzali za úkol vyrobit pro každého účastníka malý dáreček
– papírový větrník.
Sedmáci a deváťáci, kteří se přihlásili za rozhodčí, si rozdělili tyto disciplíny:
 Co kolem nás roste? (přiřazení plodu k větvičce)
 Odpoutej se od země. (přechod „lajny“ s pomocným lanem)
 Buď zdráv! (pojmenování orgánů latinskými názvy, práce s injekční stříkačkou)
 Hbité prstíky. (sestavení obrázku, uvázání kravaty)
 Vydej se do světa. (poznání kopců našeho okolí a otázky na téma Maroko a Mongolsko – 

na téma cestopisné přednášky)
 Dvakrát měř a jednou řež! (odhad vzdálenosti, váhy, určení severu na buzole, hod 

kriketovým míčkem)
 Pomáháme si. (přihrávání míče po slalomové dráze)
 Věříš svým smyslům? (poznávání předmětů podle sluchu, hmatu, sluchu, čichu)
 Kvíz (úkoly na obrázcích na stromech, vybírání správné odpovědi ze tří možností a 

sestavení tajenky)
Jsme rádi, že se můžeme spolehnout na pomoc dalších u některých náročnějších činností.
Např.  u  lana  dělali  záchranu  silní  chlapi  –  středoškoláci  Matěj  s  Pavlem,  z  „těžkého“
zeměpisného učiva zkoušely chytré bývalé žákyně Veronika s Markétou, trvalou spolehlivou
součástí závodu je zdravotnické stanoviště sestřičky Sandry Plačkové. Drobné ceny zakoupila
TJ  Sokol  Neplachovice  a  kulturní  komise  obecního  úřadu  se  postarala  o  občerstvení
návštěvníků  i  nás  organizátorů.  Náš  závod  se  již  podruhé  stal  součástí  akce  Zakončení
zámecké  sezony na  zámku v  Neplachovicích.  Po pečlivé  přípravě  jela  celá  akce  jako na
drátku, vydařilo se i počasí, které vytáhlo do krásného prostředí zámeckého parku přes stovku
soutěžících! Všichni si celou akci náležitě užili. Žáci – rozhodčí se vžili do role zkoušejících,
závodníci – děti se bavily u úkolů a závodníci – rodiče se vrátili na chvíli do školních let.  

                 Mgr. Blažena Wertichová
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Ocenění za preventivní aktivity

Ve dnech 5. a 6. října 2015 se pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr.  Věry  Palkové  konala  v  Malenovicích  8.  krajská  konference  k  prevenci  rizikového
chování u dětí a mládeže. Rada Moravskoslezského kraje přijala návrh preventivního týmu na
udělení „Ocenění školám s kvalitním preventivním programem“. Oceněno bylo šest škol, za
každý okres jedna. Za okres Opava byla vybrána právě naše škola. Děkovný dopis a odměnu
převzaly  na  konferenci  paní  ředitelka  Ivana  Pavlíková  a  metodička  prevence  Renata
Schreierová.

Mgr. Renata Schreierová

Den Charity Opava

Zapsat, změřit, přečíst – pro většinu z nás jsou to naprosto běžné činnosti, které vykonáváme
zcela automaticky. Pro některé však tak samozřejmé nejsou. Právě o tom se mohli ve středu 
7. října přesvědčit naši žáci. Na zámku v Neplachovicích nezisková organizace Charita Opava
přichystala akci „Co se v mládí naučíš…“. V jejím rámci se žáci setkali s nevidomými, kteří
jim  vyprávěli  o  překážkách,  jež  musí  každý  den  překonávat.  Dozvěděli  se,  jak  pracný  
a  zdlouhavý  je  výcvik  vodicího  psa.  Prohlédli  si  pomůcky,  které  zrakově  postiženým  
a nevidomým pomáhají zvládat – pro nás rutinní – úkony. A aby se do jejich role vcítili  
s plným nasazením, dostali možnost nasadit si brýle, které simulovaly různé zrakové vady.
Děti  se  také  zúčastnily  mezigeneračního  setkání  se  seniory  z  Denního  stacionáře,  kteří
dokázali nabourat vžitý předsudek, že pokročilý věk je překážkou životu naplněnému koníčky
a sportem. Žáci vyššího stupně si vyslechli přednášku paní Vehovské z Občanské poradny
Charity Opava o dluhové pasti, která číhá na každém rohu. Co nám tedy dalo toto dopoledne
strávené  na  zámku v  Neplachovicích?  Především dávku ohleduplnosti  a  pokory.  A za  to
Charitě Opava děkujeme.

Mgr. Ludmila Volná

Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky

Dlouho plánovaný a všemi očekávaný.  Zájezd do Anglie! V sobotu 10. října se autobus se 40
dětmi od páté do deváté třídy vydal na cestu přes Německo, Belgii a Francii do Anglie, do
Londýna.  Během  šesti  jazykově  –  poznávacích  dnů  měli  účastníci  velmi  napilno  
a  nepromarnili  ani  minutku.  Pečlivě  naplánovaný  program  dal  všem  spoustu  nových
poznatků, jazykových zkušeností i nevšedních zážitků. Ráno byly děti z hostitelských rodin
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přiváženy  na  smluvené  místo  a  pak  to  začalo!  Dopoledne  výuka  angličtiny  se  třemi
zkušenými učiteli  – „only English,  please“ (pouze anglicky,  prosím),  odpoledne výlety za
poznáním. Londýnské památky, muzea, významné budovy, plavba po Temži, jízda metrem,
výhled z London Eye (londýnského kola) na celé město – to vše si všichni promítali před
spaním po dobré, typicky anglické večeři ve svých náhradních rodinách. Děti poznávaly nejen
hlavní město, ale i vzdálenější destinace jako přístav Portsmouth, kouzelné lázeňské městečko
Brighton, letní sídlo královské rodiny Windsor… Spousta fotek, spousta zážitků, poznávání
prostředí  jiné  země,  nakupování.  Celé  by  se  to  však  neobešlo  bez  perfektní  organizace
cestovní kanceláře, dohledu dospěláků, bezvadné paní průvodkyni… Takže zase někdy příště,
někde jinde… 

Mgr. Ivana Vaňková

První výlet turistického kroužku se vydařil

V sobotu 24. 10. jsme s turistickým kroužkem podnikli první společnou víkendovou akci,
kterou  byl  cyklovýlet  na  nedalekou  Cvilínskou  rozhlednu.  V chladnějším,  ale  slunečném
sobotním ránu, se nás sjelo celkem čtrnáct. Mimo žáků naší školy se výletu také zúčastnili
rodiče  Adély Malé,  kterým patří  velké  poděkování  za  spolupráci  a  výpomoc  během celé
vyjížďky a  na  trasu  se  s  námi  vydal  i  pan  učitel  Radek  Hnilica,  který  pomáhal  s  celou
organizací.  Během  sobotního  dopoledne  jsme  urazili  celkem  32  km,  které  nás  protáhly
krásami  cyklostezky  vedoucí  kolem  Petrova  rybníka  až  na  rozhlednu,  kde  nás  čekala
přestávka  a  také  překrásné  rozhledy.  Zpáteční  cesta  do  Neplachovic  vedla  příjemným
podzimním  lesem  kolem  zříceniny  Šelenburk  a  přes  Úvalno.  Náš  první  výlet  se  i  díky
skvělému počasí  vydařil  a  nezbývá než  doufat,  že  naše další  akce  proběhnou ve stejném
duchu a za větší účasti žáků našeho kroužku.

Mgr. Jakub Machel

18

http://www.zsneplachovice.cz/prvni-vylet-turistickeho-krouzku-se-vydaril/


Pouštění draků

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Ve středu 4. 11. 2015 se osmáci vydali do
MŠ v Neplachovicích, aby pomohli dětem ze školky s pouštěním draků. Počasí bylo přímo
ukázkové – sluníčko, vítr,  teplo – co víc si přát! Draci létali  vysoko, sem tam potřeboval
některý trošku poopravit  – osmáci  to zvládli  na výbornou. Děti  ze školky jim na oplátku
věnovaly  draka  namalovaného  na  papíře  se  šňůrou  plnou  bonbónů.  Těšíme  se  na  další
společnou akci.

Mgr. Renata Schreierová

Činnostní učení v 5. třídě

Vypravování?  To přeci  není  žádná  věda.  Páťáci  si  tento  slohový útvar  zažili  činnostním
učením.  Vše  začalo  rozdělením  do  pracovních  skupin,  tentokráte  podle  barev  ponožek.
Úryvek z knihy „Medvídek Pú – Jak se staví dům pro Ijáčka“, jsme si společně přečetli a také
jednotlivé  skupiny  zdramatizovaly.  Žáci  dále  pracovali  s textem  a  rozhodovali  se  
o  pravdivosti  jednotlivých  výroků.  Jak tento  příběh pokračoval?  To se  žáci  dozvěděli  po
přečtení celé kapitoly. Všichni jsme byli překvapeni závěrem, o kterém jsme si pak povídali.
Společně jsme sestavili osnovu tohoto příběhu, na které jsme si ukázali, jak je vypravování
napínavé a rozzuzlení zápletky může být i zábavné. Také se žáci vžili do role stěn Ijáčkova
domu a vyjadřovali pocity, které se jim honily hlavou. Nakonec jsme se pokusili vžít se do
role Ijáčka, který přišel o své bydlení. Jak se cítil? Jak mu bylo? Na všechny tyhle otázky
jsme si  odpověděli  a  vše  si  zaznačili.  Děti  pracovaly  velmi  aktivně,  celý  den  je  zaujal  
a jednotlivé aktivity plnily s nadšením.

Mgr. Klára Střížová
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Podzimní sběr papíru s Žárovkou

Letos  v listopadu padaly nejen teplotní  rekordy,  ale  i  rekordy ve sběru papíru,  kdy se do
obrovského  přistaveného  kontejneru  jen  stěží  vešlo  již  zmiňované  rekordní  množství  –
neuvěřitelných 5000kg !!! Již tradiční akci perfektně zorganizovala žákovská rada Žárovka,
která  nezapomněla  opravdu na  nic  –  od  propagace,  přes  samotný  sběr  až  po  zajišťování
odměn pro nejlepší sběrače. No a kdo jsou ti nejlepší? Rozdělili jsme je na chlapce a dívky.
Na prvním místě v kategorii dívek se umístily Barbora a Eliška Lukášovy (491kg papíru!!!),
na  druhém místě  pak skončila  Vanesa  Dušková (225kg) a  pomyslnou  bronzovou medaili
získala Lucie Cekotová (209kg). Ani chlapci se nenechali zahanbit. Na nejvyšší příčku dosáhl
Patrik Snášel (366kg), druhý v pořadí Miroslav Vašica nasbíral 289kg a na třetím místě jim
směle konkuroval Viktor Matýsek a jeho 170 nasbíraných kilogramů. Ale to není vše… Byla
vyhlášena  i  speciální  kategorie  o  nejpečlivějšího  účastníka  sběru,  kterým  se  stal  Lukáš
Warisch.  Žárovka  blahopřeje  výhercům,  ale  zároveň  by  chtěla  moc  poděkovat  všem
sběračům, kteří přispěli k tomuto rekordu.

Vaše Žárovka

Den jazyků 2015

Nezvyklé  datum  16.  11.  letošního  Dne  jazyků  mělo  svůj  důvod.  Byl  jím  jazykově  –
vzdělávací pobyt, který absolvovalo 40 našich žáků v Londýně v době od 10. 10. do 17. 10.
Právě těchto 40 „Angličanů“ se v pondělí 16. 11. snažilo přiblížit již zmiňovaný pobyt těm,
kteří to štěstí neměli. Skupinky dětí z jednotlivých tříd si připravily prezentace, z nichž každá
vypovídala  o určitém dni  „anglického“ týdne.  A tak se přihlížející  mohli  dozvědět  něco  
o Londýně a jeho památkách, o přístavu Portsmoutha malebném městečku Brighton, mohli
virtuálně navštívit letní a víkendové sídlo královské rodiny Windsor… Jejich pozornost pak
prověřily  otázky  na  konci  každé  prezentace.  Tak  aspoň  na  chvíli  mohli  být  všichni  na
jazykovém pobytu s námi.

Mgr. Ivana Vaňková

3. místo na turnaji v halové kopané

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 hájili barvy školy naši fotbalisti na okrskovém finále Halové kopané
v Opavě. Turnaj  byl  určen žákům narozeným v letech 2002 – 2004, takže mimo šestáků  
a  sedmáků  se  mohli  turnaje  zúčastnit  také  mladší  osmáci.  Do  branky  našeho  výběru  se
postavil Honza Michalec, mezi hráči v poli se pak prostřídali Antonín Polok, Denis Varyš,
František Foltýn, Petr Daníšek, Matěj Šišma, Jakub Kramný, Filip Karli, Tomáš Kubíček a
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David  Plačko,  který  byl  zároveň  se  4  trefami  naším  nejlepším  střelcem.  Nejen  našim
výkonům hodně ublížilo, že pro tento turnaj byla vybrána hala na Tyršově stadionu, ve které
je klasický halový povrch nahrazen tartanem pro atletické disciplíny a ten míčovým sportům
příliš nepřeje. Naši žáci do turnaje vstoupili úspěšně a zvítězili 2:1 nad ZŠ Boženy Němcové,
další dvě porážky se ZŠ Otická 1:4 a se ZŠ Slavkov 1:5 nás ale připravily o postupové naděje.
Závěrečná remíza 1:1 proti ZŠ Vítkov nám nakonec zajistila slušné 3. místo v této nelehké
skupině a žákům patří poděkování za bojovnost a nasazení ve všech zápasech.

Mgr. Jakub Machel

Soptík ve školní družině

Také v letošním školním roce projekt SOPTÍK bude ve školní družině probíhat ve spolupráci
s místními dobrovolnými hasiči. Děti l. třídy získají základní vědomosti v požární výchově,
zkusí si práci s hadicemi,  naučí se vázat uzly,  budou stříkat ze džberovky a prohlédnou si
hasičskou zbrojnici v Neplachovicích. Mnozí z nich pak své znalosti uplatní v soutěžní hře
Plamen. První návštěva proběhla 16. 11. 2015, kdy starosta hasičů pan Čech děti seznámil  
s hasičskou historií a provedl je zbrojnicí. Už se všichni těší na další setkání.

Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka

Výšlap do Nového Dvora

Plánované zdolání hřebenového přechodu v Jeseníkách muselo být z důvodu velmi chladného
počasí  přeloženo  na  jaro,  ale  mladí  turisté  nezůstali  sedět  doma  a  vydali  se  alespoň
prošlápnout  blízké okolí.  Do mrazivého sobotního rána 28.  11.  2015 nás vyrazilo  celkem
jedenáct,  naši  skupinku krom dětí  doplnil  také  student  opavské zdravotnické  školy,  který
mimo spolupráce při dozoru nad žáky splnil také roli zdravotníka. Naše trasa vedla od školy
ke kostelu v Neplachovicích, kde jsme se napojili na žlutou turistickou značku vedoucí až
k našemu cíli do Nového Dvora. Převážná část trasy vedla lesními pěšinkami nebo polními
cestami  a  během cesty  jsme  narazili  na  mnoho  zajímavých  míst.  Za  poutním místem na
Štemplovci došlo k prozkoumání pevnosti z řady opavské obranné linie, po cestě se nám také
v dálce na chvíli odkryl zasněžený Praděd společně s Velkou kotlinou. Kolem přírodní nádrže
v Novém  Dvoře  jsme  se  dostali  k místní  restauraci,  která  však  byla  k našemu  zděšení
uzavřená.  Vytoužený oběd se nakonec konal až ve Stěbořicích,  kde jsme si pochutnali  na
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specialitách místního pivovaru. Po vydatném jídle nás čekala svižná cesta domů a zasloužený
odpočinek.  Druhý  výlet  našeho  turistického  kroužku  se  opět  vydařil  a  doufám,  že  do
plánovaného prosincového Hradce nad Moravicí se vydáme ve větším počtu.

Mgr. Jakub Machel

Svět techniky očima dětí

Ve středu 2. 12. 2015 výtvarný kroužek s počtem 48 dětí vyrazil pro inspiraci do Velkého
světa  techniky  v Ostravě.  Prošli  jsme  výstavní  prostory  a  viděli  jsme  naučný  film  
o  dinosaurech,  abychom načerpali  dostatek  námětů  pro  výtvarnou  tvorbu  v soutěži  „Svět
techniky  očima  dětí“.  Soutěž  byla  vyhlášena  v září  a  součástí  přihlášky  do  soutěže  byla
zdarma prohlídka technických exponátů. Následně žáci v hodinách výtvarného kroužku tvoří
prostorová  dílka  nebo  kreslí  či  malují  vše,  co  v Ostravě  viděli  a  co  s tématem  techniky
souvisí. Výtvarné práce budou předány během ledna 2016 na recepci Velkého světa techniky,
kde  bude  z veškerých  prací  všech  účastníků  Moravskoslezského  kraje  vytvořena  výstava.
Následně proběhne hlasování návštěvníků o nejlepší žákovské výtvory, které budou oceněny.
Takže držme našim malým i větším umělcům palce pro štěstí.

Mgr. Dagmar Bumbálková

Advent na zámku

„Běžte ke všem čertům!“ slyšíme občas, když už má někdo všeho dost. Ale pozval vás už 
někdo ke všem čertům? Právě toto jsme udělali my, když jsme připravili vystoupení 
k Adventu na zámku. Inspirovaní datem 5. prosince jsme jej nazvali „Pojďte ke všem 
čertům“. Po setmění se vyrojili na zámeckou terasu malí čertíci i větší čertice, samá čertova 
kvítka, a před početným publikem zpívali, povídali, přednášeli, dokonce i tančili, zkrátka, šili 
s nimi všichni čerti. A co čert nechtěl, střídali češtinu s angličtinou, francouzštinou, němčinou
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a ruštinou, chlubili se různými kroužky, zájezdem do Anglie a barevnou školou. Mluvili 
o pekle nebo o naší škole? Čert aby se v tom vyznal!

Advent na zámku ovšem začal už dávno před setměním. Zámek se skvěl výzdobou v něžné
bílé barvě (letošní trend) s červenými doplňky (což je tradiční vánoční barva, ale také barva
pekelných plamenů). Prostory určené pro naši školu byly zaplněny obrázky a figurami čertů
v různých podobách, u stolů tvůrčích dílen si příchozí děti vyrobily další čertíky jako záložky
do knihy nebo zápichy do květináče i další výrobky. Kdo se rozběhl po dalších místnostech,
mohl  si  nakoupit  vánoční  ozdůbky  či  dárečky,  dát  si  něco  dobrého  nebo  jen  nasávat
předvánoční atmosféru.

Nakonec bych chtěla pochválit  všechny vystupující,  malující,  prodávající,  zkrátka všechny
děti,  které  se  podílely  na  akci  Advent  na  zámku,  protože  všechny  přispěly  k všeobecné
pohodě a dobré náladě.  I když často o nich říkáme,  že to jsou kvítka z čertovy zahrádky,
předvedené  výsledky  jejich  práce  mluvily  za  vše.  Samozřejmě  děkuji  svým kolegům,  se
kterými tvoříme sehraný tým, našemu spolehlivému zvukaři Matěji Hlouškovi, pracovníkům
obecního úřadu, členům kulturní komise a dalším, jejichž společná činnost tvoří Advent na
zámku.

                                                                                                          Mgr. Blažena Wertichová

Bruslení s Žárovkou podruhé

Ti, kteří si v pátek 18. 12. večer vzali brusle a vydali se za deštivého počasí na zimní stadion
do  Krnova,  určitě  neprohloupili.  Vědí  totiž,  že  s Žárovkou  si  vždy užijí  spoustu  zábavy.
Patnáct bruslařů od 6. až po 9. třídu se vyřádilo na ledové ploše, která skýtala prostor pro ty
zkušené  i  pro  začátečníky.  Užili  si  i  procházku  večerním městem,  i  když  jim  čvachtalo
v botách… Příjemně strávený večer jistě všem zvedl náladu.

Mgr. Ivana Vaňková
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Prosincový výlet na Hradec

Krásné a slunečné počasí přálo sobotnímu výletu, který jsme v prosinci absolvovali s naším
turistickým kroužkem KNOT. Na nádraží v Holasovicích se sešlo 14 žáků a cestou v Opavě
jsme ještě přibrali pana učitele Radka Hnilicu a zdravotníka Davida Mýlka, který už s námi
absolvoval výlet do Nového Dvora. V Hradci nad Moravicí jsme se před výstupem na zámek
prošli krásně připravenými vánočními trhy. Po venkovní prohlídce Červeného i Bílého zámku
jsme kolem Bílé  věže a  Medvědí skály vystoupali  na Bezručovu vyhlídku,  kde nás čekal
zasloužený  odpočinek  a  krátká  svačinka.  Přes  Doubravu,  Včelí  hrad  a  Bukovinu  jsme
zalesněnou  turistickou  stezkou  došli  až  do  Žimrovic.  V  areálu  Dobré  Pohody  jsme  si
pochutnali  na  výborném  obědě.  Závěrečná  trasa  na  nádraží  nás  provedla  Mariánskými
loukami  a  znovu  hradeckými  vánočními  trhy,  kde  jsme  si  dali  krátký  rozchod  a  někteří
z našich  žáků  se  hned  zapojili  do  vánočních  aktivit.  Příjemně  unaveni  po  necelých  15
kilometrech chůze jsme se vraceli zpět domů a už jsme pomalu spřádali plány na další výlet,
který nás s největší pravděpodobností zavede do okolí Uhlířského vrchu u Bruntálu.

 Mgr. Jakub Machel

Čertů se nebáli…

Středeční  odpoledne  nebylo  vůbec  strašidelné.  Ba naopak.  Ve středu 6.  1.  2016 jsme  se
vypravili s některými čertíky a čerticemi z naší školy do hasičské zbrojnice, kde už na nás
čekali… Setkání důchodců z Neplachovic bylo tady. Paní Čechová nás za všechny důchodce
z Neplachovic srdečně přivítala a pak už to bylo na nás. Zazpívali jsme písničky čertovské,
ale i zimní. A protože jsme po čertech vzdělaní, zazněly songy v angličtině, francouzštině  
i  v  ruštině.  Zarecitovali  jsme  o  tom,  jak  se  v  naší  škole  všichni  máme  a  kolik  kroužků
navštěvovat  stíháme.  A nechyběl  ani  tanec.  Publikum jsme roztleskali.  A co víc  si  přát?
Všechny ještě čekala sladká odměna – a na oplátku se každý čertík představil a vypověděl,
odkud vlastně je. To Vám bylo v sále ticho!

A i když venku mrzlo, až praštělo, při cestě domů, nám bylo dobře. Hřálo nás u srdce, že jsme
babičkám a dědečkům udělali alespoň malou radost.
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Mgr. Hana Grigorová

Lyžařský kurz na Karlově

Od 11. 1. do 15. 1. 2016 jsme si s našimi žáky užili týden plný lyžování ve SKI areálu Karlov
pod Pradědem. K lyžařskému výcviku jsme využili  část  sjezdovky Kazmarka a především
modrou sjezdovku na Myšáku, kde jezdí dvousedačková lanovka. Hned v pondělí začal na
upravené  svahy připadat  čerstvý  sníh  a  lyžařské  podmínky byly  naprosto  ideální.  Během
týdne se naučilo  lyže  bezpečně ovládat  všech 17 začátečníků  a  zbylých  9 lyžařů  poctivě
zlepšovalo  své  naučené  dovednosti.  Lyžařský  kurz  jsme  si  zpestřili  návštěvou  aquaparku
v Bruntále, večerním lyžováním a před středeční večeří jsme ještě stihli postavit nefalšované
neplachovické sněhuláky. Lyžák na Karlově proběhl v pohodové atmosféře, a když v pátek
dorazil k našemu penzionu Zámeček autobus, ani se nechtělo věřit, že nám lyžařský týden tak
rychle utekl.

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Radek Hnilica, Bc. Jan Schreier

Výlet na Uhlířský vrch

I přes mrazivé počasí jsme se v sobotu 23. 1. vydali s naším turistickým kroužkem na výlet po
okolí Bruntálu. Naše malá sobotní skupinka v krásném zimním dni našlapala skoro 19 km 
a i díky atraktivnosti  trasy nám cesta ubíhala neobvykle rychle.  Našim prvním cílem byla
Lipová  alej  vedoucí  na  Uhlířský  vrch,  kde  stojí  poutní  kostel  a  hlavně  se  zde  nachází
nejmladší  vyhaslá sopka v našem okolí a velké množství ztuhlých lávových proudů. Další
zastávka nás čekala na Venušině sopce, kde jsme narazili na velký vyhaslý kráter a také boční
krátery s lávovými jeskyněmi. Po důkladné prohlídce vrcholu jsme celí hladoví pospíchali do
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Bruntálu na zasloužený oběd. Zasněžený výlet se nakonec vydařil, a i když v průběhu dne
vystřídalo sluníčko husté sněžení, mělo počasí svoje krásné zimní kouzlo.

Mgr. Jakub Machel

Pátá třída a Ledová Praha

Páťáci i letos využili možnost navštívit během víkendu naše hlavní město. Vše začalo brzkým
vstáváním a dlouhou cestou přímým vlakem z Opavy. Po příjezdu jsme se nedočkavě vydali
do Klementina, kde nám velmi milá paní průvodkyně objasnila využití historické knihovny 
a měření rekordních teplot. Po zdolání mnoha schodů jsme se ocitli na vrcholu Astronomické
věže,  odkud jsme měli  Prahu jako na  dlani.  Nutno podotknout,  že  ten  výhled  stál  za to.
Nakonec jsme získali pochvalu za velmi slušné chování. Odtud jsme se metrem přesunuli do
Muzea Policie České republiky. Hned při vstupu do areálu jsme zhlédli historická policejní
vozidla.  U  vchodu  nás  přivítali  policisté  a  stážnici  z dob  minulých.  Dokonce  jsme  byli
předvedeni  na četnickou stanici,  kde jsme byli  zadrženi  jako potulná tlupa z Neplachovic.
V další části jsme si mohli zopakovat naše získané vědomosti z dopravní výchovy. I na výletě
jsme využili práci ve skupině a byli za svou práci odměněni v podobě logických hlavolamů.
Nejvíce jsme se těšili na ukázku zásahové jednotky, která se konala v místním kinosále. Se
zatajeným dechem jsme sledovali  zásah při  bankovním přepadení  nebo prodeji  drog. Plní
dojmů jsme se metrem a tramvají přesunuli do Mořského světa v Holešovicích. Obdivovali
jsme  nevšední  zbarvení,  velikosti  ale  i  zajímavé  tvary  ryb.  Následovalo  krmení  ptactva  
z  náplavky  Vltavy,  procházka  přes  Karlův  most  a  poslední  Muzeum pražských  pověstí  
a strašidel. Strašidelná ulička nás naštěstí moc nevyděsila, takže jsme se všichni mohli vydat
do  obchodního  centra  Palladium.  Konečně  nás  čekala  odměna  v podobě  návštěvy
Mc’Donaldu  nebo  pro  naše  účastníky  spíše  Marmelády.  Poslední  kapesné  se  utratilo
v hračkářství a unaveni, ale spokojeni jsme se vydali na nádraží, kde na nás čekalo Pendolino.
V Opavě si nás vyzvedli rodiče a my jim nadšeně vyprávěli jeden zážitek za druhým.

Děkuji  za  společnost  paní  Rychtové  a  za  skvělou  navigaci  panu učiteli  Hnilicovi.  Velké
poděkování patří i samotným dětem za skvěle zvládnutý výlet a  vzorné chování 

                                                                                  Mgr. Klára Střížová a páťáci
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Filmový týden

Tak! A zase jeden týden za námi! Tentokrát ten filmový, kdy se žáci V. až IX. třídy alespoň
stylem  oblékání  převtělili  do  oblíbených  filmových  postav.  V pondělí  si  to  užila  hlavně
děvčata,  která  se  shodla  na tom,  že  móda  z filmu  Rebelové  měla  opravdu něco do sebe.
Nejméně  námahy dal  všem úterní  film Slunce,  seno a  pár  facek.  Co si  budeme povídat.
Montérky a zástěra se zcela určitě nachází v každé domácnosti. I středa ve znamení Dívky na
koštěti  se docela  povedla.  No a se školou ve Springfieldu  jste  si  tu  naši  mohli  splést  ve
čtvrtek,  kdy  ji  ovládla  populární  rodinka  Simpsonů.  Hodnotící  komise  složená  ze  členů
Žárovky pečlivě hodnotila, bodovala a došla k tomuto závěru. Nejlepší byli šesťáci, pomyslné
stříbro získali páťáci a třetí  příčku obsadili sedmáci. No a odměna? Nečekaně… Návštěva
filmového představení. Věříme, že si to všichni užili a ještě v kině užijou!!!

Mgr. Ivana Vaňková
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Kde? Co? Kdo?

V úterý 9. 2. k nám přijeli na besedu HASIČI. Pan Martin Randýsek a pan Tomáš Dietrich –
hasiči  z Hasičského  záchranného  sboru  Moravskoslezského  kraje.  Seznámili  druháčky  a
šesťáky  s  náročnou  a  zodpovědnou  prací  hasičů.  Děti  si  zopakovaly  znalost  důležitých
telefonních čísel a vyzkoušely si i modelové situace, jak hasiče přivolat k autonehodě nebo k
požáru.  Hasiči  dětem ukázali  svou výstroj  a  pracovní  pomůcky.  Zhlédli  jsme  i  zajímavé
video, kde jsme získali informace o tom, jak se zachovat v krizových situacích. Poslechli si
rozdíly mezi varovnou a zkušební sirénou.
A jak se beseda líbila dětem?
„Líbilo se mi všechno. Už vím, že nemám hasit olej vodou.“ (Terezka Slaninová, 2. třída)
„Budu si pamatovat i číslo na městskou policii – 156.“ (Kuba Čech, 2. třída)
„Viděli jsme i video, jak hořel dům. A že máme dát polštář z okna, aby hasiči věděli, že tam
někdo je.“ (Matěj Bilík, 2. třída)
„Zajímavé bylo video, jak se paní podařilo uhasit chemickou látku.“ (Anežka Bajtková, 2.
třída)
Děkujeme hasičům za zajímavou besedu a také za pozvání na hasičskou stanici  v Opavě.
Určitě se za nimi vypravíme, protože ŠTĚSTÍ PŘEJE  PŘIPRAVENÝM!!!

Mgr. Hana Grigorová

Pomáháme zvířatům

Ve školním roce 2015/2016 proběhl projekt „Pomáháme zvířatům“. V září a říjnu děti sbíraly
ve svém okolí kaštany a žaludy, které přinesly v listopadu k panu Frankovi. V každé třídě byli
nejlepší sběrači oceněni a všichni zúčastnění dostali malou odměnu. Do projektu se aktivně
zapojilo 28 žáků, kteří přinesli 348 kg kaštanů a 128 kg žaludů. Kaštany byly odvezeny do
Býkova, kde se staly pochoutkou daňků, a žaludy obohatily jídelníček našich srnců a srnek.
Součástí projektu se stala beseda s myslivcem. V pondělí 1. 2. 2016 pan Radomír Frank děti
seznámil  s postupy  myslivců  při  přikrmování  zvěře,  s různými  typy  krmelců  a  vhodnými
druhy příkrmů. Poutavé vyprávění doplňovaly fotografie.
Žáci 1. třídy se ve čtvrtek 4. 2. 2016 zašli podívat do Heinzkeho lesíka na krmelec, který
slouží jako zásobárna potravy pro zvířata z našeho okolí. V pátek si ho namalovali a obrázky
si vystavili ve třídě.

Mgr. Ivana Kořistková

Šest statečných

V pondělí 22. 2. čekala na děti 1. – 5. tříd zajímavá hodina! Výuka o poskytování  PRVNÍ
 POMOCI. Na  návštěvu  k  nám  zavítalo  ŠEST   STATEČNÝCH. Usměvavá  zdravotní
sestřička – paní Sandra Plačková a naši starší kamarádi z 8. třídy – Natka, Verča, Hanka,
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Lucka a David. Dozvěděli jsme se, jak reagovat a postupovat, když se spustí kamarádovi krev
z nosu.  Co všechno máme udělat,  pokud někdo omdlí  nebo má alergii.  Dostalo se nám  
i vysvětlení, jak pomoci při epileptickém záchvatu nebo cukrovce. A jak si máme počínat,
když  někomu  zaskočí  bonbon nebo jiné  sousto  v  ústech.  Osmáci  všechny situace  skvěle
zdramatizovali.  Ukázali  nám,  co  se  dělat  nemá  a  naopak,  co  je  správné.  Na  závěr  jsme
předvedli i my, co všechno jsme si zapamatovali. Nechyběla ani křížovka s tajenkou. Teď už
víme, že naše rychlé a rozhodné jednání může zachránit i lidský život.
Touto cestou chceme poděkovat paní Plačkové a našim osmákům.

Mgr. Hana Grigorová

Rozhledna na Hraničním vrchu

V neděli  28.  2.  jsme  se  s turistickým kroužkem vydali  z Třemešné  ve  Slezsku  do  Města
Albrechtic, s cílem navštívit celoročně přístupnou rozhlednu na Hraničním vrchu, která byla
zbudována ze dvou starých televizních věží a pro veřejnost otevřena v roce 2011. I přes ne
úplně příznivé počasí se nás nakonec sešlo 24 a výlet,  kromě tradičních turistů, podpořili  
i někteří rodiče. V Třemešné ve Slezsku jsme se na chvíli zastavili u úzkokolejné trati, která
spojuje Třemešnou s Osoblahou, a vyrazili na asi 7 km dlouhou lesní cestu k rozhledně. I přes
nízkou oblačnost byly z rozhledny poměrně slušné výhledy a stavební řešení působí velmi
zajímavým dojmem. Z Města Albrechtic jsme se přesunuli do Krnova, prošli jsme se centrem
a zastávka na zasloužený oběd proběhla až ve Skrochovicích v pohostinství U Čápa.

            Mgr. Jakub Machel
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Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského

I  v letošním školním roce  se naši  prvňáčci  rozhodli  zúročit  svou píli  a  odhodlání  během
projektu Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského, který se již druhým rokem koná
pod záštitou  Místní  knihovny Pavla  Křížkovského.  Jeho cílem je  seznámit  děti  zábavnou
formou s prostředím knihovny a umožnit jim nahlédnout do tajů světa krásné literatury.  A
protože  naši  prvňáčci  nezahálí,  mají  první  z celkem  čtyř  setkání  za  sebou.  Navzdory
uplakanému a nevlídnému počasí je v pondělí 29. února s úsměvem přivítala paní knihovnice
Helena Dehnerová. Děti si od ní poslechly pohádku Šípková Růženka. Poté byly rozděleny do
dvou skupin, aby předvedly, jak pozorně vyprávění naslouchaly. Nutno podotknout, že velmi
pečlivě,  jelikož bez sebemenších problémů seřadily přidělené obrázky tak,  aby podle nich
bylo možné celou pohádku převyprávět. Poté se přesunuly do místnosti v prvním patře, kde
mohly  dát  prostor  své  fantazii  a  vytvořit  k ní  ilustraci.  Děti  použily  veškeré  pomůcky  –
pastelky, fixy i třpytky. Aby ne. Vždyť právě tyto obrázky se stanou součástí originální knihy,
která bude malým čtenářům předána při slavnostním ceremoniálu v závěru tohoto projektu.
Není divu, že po celou dobu všichni pracovali  s velkým nasazením. Za odměnu si  potom
mohli postavit hrad pro princeznu a jejího prince. Stejně jako pohádka samotná bylo i toto
dopoledne  v holasovické  knihově  poutavé  a  zábavné.  Všechny  děti  se  již  těší  na  příští
návštěvu.  A my,  kteří  máme první  setkání  s písmeny,  slabikami  a  slovy dávno za sebou,
budeme našim prvňáčkům na jejich cestě ke čtenářství držet palce.

Mgr. Ivana Kořistková

Školní turnaj ve stolním tenise

Ve čtvrtek 10. března proběhl v tělocvičně naší školy turnaj ve stolním tenise. Své síly přišlo
změřit celkem 21 hráčů a k vidění bylo 38 zápasů. V základních skupinách žáci sehráli vždy
po jednom setu do 11, po postupu ze skupin se hrálo vyřazovacím systémem, který se hrál na
dva vítězné sety do 11.
Hráči  byli  rozdělení  do  4  samostatných  kategorií,  ve  kterých  si  zahrál  každý s každým,  
a následně ještě svedli vyřazovací část o umístění. Kategorii děvčat ovládla Natálie Hájková,
za  ní  se  umístila  Lucie  Cekotová  a  Klára  Cekotová.  Další  skupina  byla  složená  z žáků
5. třídy, ve které jasně dominoval Ondřej Lubeník, následoval Šimon Hloušek a Patrik Snášel.
Další dvě skupiny se týkaly chlapců vyššího stupně a vznikla tak skupina 6. třídy a 7. + 8.
třídy.  V prvně  jmenované  skupině  byl  nejlepším  hráčem  František  Chlopčík,  další  místa
obsadili Tomáš Schreier a Antonín Polok. Asi nejkrásnější utkání celého turnaje se odehrálo
ve finále skupiny 7. a 8. třídy, ve kterém po třech setech porazil Denis Varyš Jana Michalce 
a mohl se tak radovat z prvního místa. Na 3. pozici se umístil Martin Stromský.
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Všem žákům, kteří se turnaje zúčastnili, děkuji za krásné a bojovné výkony a těším se na další
kolo, které bychom chtěli uskutečnit ještě v tomto školním roce.

 Mgr. Jakub Machel

Den otevřených dveří – 22. 3. 2016

V úterý 22. 3. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. První dvě vyučovací hodiny
mohli rodiče, prarodiče a další příbuzní navštívit výuku ve třídách. Dle očekávání byl větší
zájem  „podívat  se  do  hodin“  na  prvním  stupni.  V 10  a  11  hodin  proběhly  první  dvě
komentované prohlídky školy. Role průvodkyň se skvěle zhostily žákyně 7. třídy – Barbora
Bolíková, Jana Myslikovjanová, Vladimíra Šafaříková, Denisa Štefková, Natálie Schreierová
a Valérie Kořistková. Během celého dne žáci 8. třídy zajišťovali ve vestibulu školy přivítání
všech návštěvníků  Dne otevřených  dveří.  Velmi  úspěšná  byla  akce  Žárovky pod názvem
„Pojďte s námi pomáhat“. Výtěžek této charitativní akce půjde na pomoc postiženým dětem.
Ve 13.30 se  školní  jídelna  zaplnila  příbuznými  našich  žáků,  kteří  zde  zhlédli  vystoupení
pěveckých sborů a dramatického kroužku. Pro návštěvníky bylo ve školní jídelně připraveno
také  malé  občerstvení.  Ve 14 a  15  hodin  následovaly  další  dvě  komentované  prohlídky  
a současně od 14 hodin probíhaly velikonoční dílny pro naše nejmenší návštěvníky.  V 16
hodin se dveře naší školy uzavřely.
Byli jsme mile potěšeni velkým zájmem rodičů, prarodičů, ale i ostatních občanů obce, nejen
o prohlídku školy,  ale  také o kulturní  vystoupení  našich dětí.  Děkuji  všem návštěvníkům
školy,  kteří  si  našli  čas  a  do  školy  zavítali.  Dále  děkuji  žákům,  pedagogům a  správním
zaměstnancům, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu tohoto dne.

PaedDr. Ivana Pavlíková

Děkujeme, že jste s námi pomáhali…

Během  „Dne  otevřených  dveří“  se  na  naší  škole  otvíraly  nejen  dveře,  ale  hlavně  srdce
návštěvníků, kteří podpořili naši malou charitativní akci. Spousta z nich si odnesla  mnoho 
dojmů z prohlídky školy,  také však drobnost  v podobě knížky,  omalovánky,  hračky,  které
byly k zakoupení v našem improvizovaném obchůdku ve školní hale. Takto získané peníze
poslouží  dobré  věci.  Pomůžou  nemocným dětem.  Žárovka by tak  chtěla  poděkovat  všem
otevřeným srdcím, ale i těm, kteří nám věci do obchůdku přinesli a dobré věci tak přispěli.

Mgr. Ivana Vaňková

31

http://www.zsneplachovice.cz/dekujeme-ze-jste-s-nami-pomahali/
http://www.zsneplachovice.cz/den-otevrenych-dveri-22-3-2016-3/


Zasněžený Rejvíz

V neděli 20. března 2016 jsme si s turistickým kroužkem vychutnali zřejmě poslední nádech
zimy v letošním roce. Přestože to kolem vypadá, že si konečně jaro našlo tu správnou cestu,
v Jeseníkách zima stále ještě neřekla své poslední slovo a po dlouhé ranní cestě a brzkém
vstávání  nás přivítal  zmrzlý Rejvíz s vrstvou sněhu nejméně po kolena.  Naše první kroky
vedly k nedalekému Mechovému jezírku, nacházející se v Rašeliništi, které se kolem Rejvízu
rozprostírá. Po krátké pauze u zamrzlé vodní hladiny jsme se vydali na náročný pochod, který
měl svůj cíl v městě Jeseník. Červená turistická stezka nás vedla zasněženou, zmrzlou a místy
neprošlapanou cestou kolem chlapeckých kamenů, přes rozhlednu na Zlatém Chlumu až na
Čertovy  kameny,  kde  jsme  si  dali  krátkou,  ale  vítanou  přestávku.  Ti,  kteří  ještě  stihli
zmobilizovat své poslední síly, vystoupali na krásnou a řetězy jištěnou vyhlídku na Čertových
kamenech. Vzhledem k nepříliš příznivému dopravnímu spojení jsme museli stihnout autobus
z Jeseníku už ve 3 hodiny, a tak jsme po krátkém odpočinku vyrazili na závěrečný 4,5 km
dlouhý  sestup  na  jesenické  autobusové  nádraží.  Před  odjezdem jsme  ještě  stihli  navštívit
Penny market, a když jsme se konečně usadili v autobuse, netrvalo příliš dlouho a začaly se
nám  zavírat  unavené  oči.  I  přes  velkou  náročnost  a  obtížnost  terénu  se  výlet  vydařil  
a zasněženou malebnou krajinu jsme si užili se vším všudy. Děkuji všem 20 účastníkům za
krásnou nedělní túru a těším se na dubnové pokračování.

Mgr. Jakub Machel
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Badatelská konference pro základní školy

V  rámci  našeho  přírodovědného  kroužku  jsme  se  s  žákyněmi  Lucií  Cekotovou,  Hanou
Hruškovou a Veronikou Varšovou zabývali kvalitou vody Heraltického potoka. Cílem našeho
bádání  bylo  zjistit,  zda  má  souvislost  kvalita  vody s  druhovou diverzitou,  u  níž  jsme  se
zaměřili  na plankton.  Vzhledem k tomu,  že naše škola disponuje kvalitní  technikou,  bylo
možné vše přenést do počítače a výsledky práce prezentovat formou výukového materiálu
(nástěnný plakát).
Přibližně  před  měsícem  jsme  byli  osloveni,  zda  se  nechceme  zúčastnit  osmého  ročníku
ekologické konference, která se koná pod záštitou Moravskoslezského kraje. Nabídku jsme
přijali  a  22.  3.  se  vydali  obhajovat  naši  práci  na  Střední  průmyslovou  školu  chemickou
akademika Heyrovského do Ostravy. V konkurenci osmnácti základních škol a gymnázií se
naše práce umístila na krásném druhém místě. Tímto bych také rád děvčatům poděkoval za
skvěle odvedenou práci a popřál mnoho štěstí v dalších soutěžích.
                                                                                                                      Mgr. Radek Hnilica

Velice  ráda  se  ke  gratulaci  přidávám.  Děkuji  nejen  Lucii  Cekotové,  Haně  Hruškové  
a Veronice Varšové za skvělou reprezentaci školy, ale také panu učiteli Radku Hnilicovi za
neutuchající nadšení a příkladné pedagogické vedení.

PaedDr. Ivana Pavlíková

Školička – setkání předškoláků

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice organizuje pro budoucí prvňáčky motivačně
adaptační kurzy pod názvem Školička – setkání předškoláků. Setkání proběhnou v budově
základní školy vždy od 16:00 do 17:30 hodin. Děti si s sebou vezmou přezůvky, svačinku  
a pití.
Termíny a témata setkání:
26. 4. 2016 – Krteček a jeho kamarádi
3. 5. 2016 – Pejsek a kočička
10. 5. 2016 – Putování s dinosaury
Při pravidelných setkáních děti poznají prostředí školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní
družinu, vyzkouší si práci v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají budoucí paní
učitelku. Budou rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. třídy, aby  v září byl
pro ně nástup do školy jednodušší a vše bylo pro ně snadnější. Poslední setkání bude také
informativní o potřebách pro budoucí prvňáčky. Těšíme se na setkání s vámi.

PaedDr. Ivana Pavlíková
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Plavání s Žárovkou

Ano,  zase  ta  Žárovka… A tentokrát  plavala  s dalšími  24  plavci  od  páté  do  deváté  třídy
v Bruntále v oblíbeném wellness centru u zubaté žáby.  V poloprázdném bazénu se všichni
dokonale vyřádili, užili si i procházku na nádraží a cestu vlakem, která neuvěřitelně rychle
utekla. No jo, když se sejde dobrá parta, tak čas běží jako bláznivý. Takže chystejte kola,
protože Žárovka nebude dlouho zahálet!

Mgr. Ivana Vaňková

Velikonoční výlet školní družiny

Jak se už stalo tradicí v naší školní družině, i letos jsem pro děti uspořádala o velikonočním
volnu výlet. Tentokrát jsme vyrazili autobusem do Fun Parku Žirafa v Ostravě. Přidaly se k
nám i děti MŠ v Neplachovicích. Celkem jelo 43 dětí, z toho ze školní družiny 25 prvňáčků a
druháků. V „Žirafě“ jsme měli  připravený uzavřený prostor, kde jsme si odložili  věci.  Po
nezbytném poučení se děti mohly vyřádit na nafukovacích skluzavkách, na trampolínách, ve
skákacím hradě, byly tam bazénky plné míčků, malé kolotoče na vlastní pohon a plno dalších
atrakcí. Některé děti zaujalo 9D kino, kde zhlédly 3 krátké filmy. Na děti tam sněžilo, pršelo,
dokonce filmy provázely vůně a pachy. Sedačky se s nimi nakláněly na všechny strany – ještě
že byly připoutány pásy! A protože toho pohybu bylo opravdu hodně a vlastní pití docházelo,
každé dítě dostalo jedno pití ze ŠD. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Opavě v cukrárně,
kde děti utratily za dobrotky všechno, co jim doma na útratu dali! Výlet se dětem líbil, domů
odcházely plné zážitků. Ještě chci poděkovat paní Janě Moslerové a paní Janě Čechové za
pomoc během celého výletu.

Marie Černohorská
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Proužkovaný den na 1. stupni

Přicházející jarní dny jsme si zpestřili dalším barevným dnem. Tentokrát byl úkol jasný, najít
ve skříni cokoli, co má proužky jakýmkoliv směrem. Kreativitě se meze nekladly, proto není
divu,  že  někteří  přišli  oblečeni  v proužcích  od  hlavy až  k patě.  Ve třetí  třídě  se  objevil  
i pruhovaný maskot v podobě zvířete. Myslím si, že se tento den Žárovičce povedl, protože se
to  na  prvním  stupni  hemžilo  samými  proužky  a  nejen  děti  se  bavily  při  pohledu  na
nejodvážnější kousky pruhovaného oblečení.

Mgr. Klára Střížová

Pohádkový den

Žárovička  si  připravila  pro  své  spolužáky  celodenní  program  na  téma  pohádky.  Na
pravidelných  setkáních  žákovské  rady  děti  vymýšlely  pracovní  listy,  hry  a  aktivity  pro
jednotlivé třídy. Výsledkem bylo projektové učení napříč všemi předměty a všemi ročníky 
1. stupně. Vše se nám podařilo nachystat v naprostém utajení. Překvapeni byli nejen ostatní
žáci,  ale  i  učitelé.  Velký  potlesk  patří  pro  zástupce  Žárovičky,  kteří  se  nebáli  a  hrdě
předstoupili před své spolužáky a předvedli své učitelské schopnosti. Velké poděkování patří
všem dětem, protože se v tento den chovaly velmi slušně a úžasně pracovaly.
A jak se nám tento den povedl? Ptali jsme se:
Paní učitelky Kořistkové: „ Já jsem nadšená. Děti to bavilo. Bylo to výborně nachystané.“
Paní učitelky Grigorové: „ Byla jsem překvapená, jak skvěle tento den probíhal. Budu ráda za
další podobné aktivity ze strany Žárovičky.“
Paní učitelky Baronové: „ Bylo to fajn, líbilo se mi to.“
Katky Quisové: „Nejvíc se mi líbila angličtina, kde jsme překládali pohádku. Byl to takový
oddechový den.“
Isabelky Odstrčilové: „Líbilo se mi to a chtěla bych to zopakovat.“
Barči Ortové: „Bavilo mě to, dobrá práce od žákovské rady.“
Radka Lubeníka: „Dobrý nápad a zábava.“
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Míši Pompa: „Pohádkový den byl skvělý.“
Žárovička a Mgr. Klára Střížová

Přiletěl k nám Dudek…

V pátek 15. 4. 2016 jsme prožili velice netradiční dopoledne. Třeťáci a čtvrťáci malovali  
s  ilustrátorem  dětských  knížek  Adolfem  Dudkem.  Adolf  Dudek  strhl  svou  energičností  
a elánem všechny děti ve třídě, ukázal jim, že kreslit  či malovat je snadné, že to zvládne
každý, jen musí chtít. Samozřejmě měl s sebou i svého maskota – plyšového ptáčka dudka
chocholatého. Po této show následovala autogramiáda a malování dětí na obličej nebo ruce.
Pan Dudek byl velice příjemný, uměl upoutat, strhnout, zkrátka užili jsme si to! Těšíme se za
rok na viděnou!
Pan malíř domů nespěchal a po svém vystoupení zůstal s třeťáky o něco déle, ukázal nám
kouzla  a  domaloval  nám obrázek  do  třídy.  Pan  Dudek  nám věnoval  jeden  vypsaný  fix  
a  třeťáci  zaimprovizovali  a  připravili  „fixe“  pohřeb.  Napsali  smuteční  řeč,  vyrobili  vše
potřebné, pak natrhali květiny a šli ven dokončit pohřeb… Děti byly úžasné, spontánní.

Mgr. Dagmar Bumbálková

Den Země

Den Země je den věnovaný naší planetě. Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí. Svátek byl vyhlášen v Americe v roce 1969. V roce
1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

I naši žáci se zapojují do aktivit souvisejících s tímto svátkem. Žáci VIII. třídy se v pátek 22.
4. vypravili na krátkou exkurzi na čističku odpadních vod v Holasovicích. Přesvědčili se na
vlastní oči, že po vyčištění je voda, která odtéká do řeky Opavy,  opravdu průzračná a po
převaření prý také pitná. Po prohlídce čističky jsme se vydali do Grundů a teprve tady začala
ta správná ekologická akce. Sbírali jsme a sbírali a výsledkem bylo pět plných pytlů odpadků.
Ani se nechce věřit, kolik toho našim spoluobčanům „vypadne“ z kapes a tašek. A to jsme
sbírali na hodně malém úseku. Foto ukáže víc.

                                                                                                                    Mgr. R. Schreierová
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Běželi jsme pro handicapované děti

V sobotu 23. dubna jsme se s naší školou zúčastnili velice zajímavé akce s názvem Joy Run.
Jednalo  se  o  6  km  běh  v Městských  sadech  v  Opavě,  který  se  konal  na  podporu
handicapovaných dětí. Prvním cílem akce bylo sestavit tým a společně s handicapovanými
dětmi ve sportovním vozíčku vyrazit na běžeckou trať, aby i tyto děti mohly zažít pocit ze
sportovního výkonu. Dále pak organizátoři využili peníze ze startovného a z dobrovolných
příspěvků pro nákup speciálních vozíčků právě pro tyto děti.

Akce svou myšlenkou byla zajímavá od samotného začátku a ještě hezčí bylo to, že nápad
zajet  závod podpořit  přišel  od  našich  žáků,  konkrétně  Lucky Rychtové.  Se žáky jsme se
dohodli, že závod pojmeme jako alternativu k dubnovému výletu a účast 18 žáků, kteří si jeli
v sobotu dobrovolně zaběhat a podpořit dobrou věc, byla úžasná. Společně s panem učitelem
Hnilicou jsme sestavili  20 členný tým a závod jsme absolvovali společně se dvěma dětmi
Alžbětkou a Verčou a přispěli částkou 2000 Kč pro nákup nové techniky. Tímto bych chtěl
poděkovat  všem rodičům a  žákům,  kteří  k této  částce  přispěli.  Finančně  se  na  této  akci
podílelo i SRŠ, které uhradilo dopravu na akci.

V krásném  sobotním  dopoledni  se  nám  podařilo  udělat  hned  několik  věcí,  které  můžou
člověka  zahřát  u  srdíčka.  Ti,  kteří  se  zúčastnili,  udělali  něco  pro  své  zdraví  a  v zeleni
Městských sadů v Opavě se pořádně rozhýbali na šesti kilometrové trati, finančně podpořili
nemocné  děti  a  hlavně  jim aktivně  dopřáli  pohyb,  vykouzlili  úsměv  na  rtech  a  pomohli
absolvovat závod, který není pro každého úplnou samozřejmostí.

Mgr. Jakub Machel
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Exkurze pro vítěze ekologické konference

Ve dnech 3. – 5. května jsme se s žákyněmi Lucií Cekotovou, Hanou Hruškovou a Veronikou
Varšovou  vydali  na  ekologickou  exkurzi,  kterou  organizovala  Střední  průmyslová  škola
chemická  akademika  Heyrovského  z  Ostravy.  Exkurze  byla  odměnou  za  druhé  místo  
v krajské ekologické konferenci konané na již zmíněné škole. V rámci exkurze jsme navštívili
mnoho  zajímavých  míst,  mezi  které  patřilo  Arboretum v  Novém Dvoře,  Lávový  proud  
u  Meziny,  Venušinu  sopku,  jeskyně  Na  Pomezí,  Priessnitzovy  lázně  v  Jeseníku,  Velké
mechové jezírko u obce Rejvíz nebo Skály pod Bleskovcem v blízkosti Rejvízu. Účastníci
exkurze  byli  hned  na  začátku  rozděleni  do  družstev  podle  jednotlivých  škol  a  v  těchto
družstvech následně plnili úkoly, které se vztahovaly k navštíveným lokalitám. Chtěl bych
poděkovat děvčatům za ukázkovou reprezentaci naší školy a hlavně vyučujícím SPŠCH za
obohacující zážitky.

Mgr. Radek Hnilica

Kašpaři a jejich letošní předpremiéra

Žáci druhé a třetí třídy byli  ve středu 4. května velmi pozornými posluchači. Říkáte si, že
právě toto je ve škole jejich denní chleba? To sice ano. Ale tentokrát nestála v centru jejich
zájmu  paní  učitelka,  ale  členové  dramatického  kroužku  1.  stupně  –  Kašpaři.  Navzdory
nervozitě se rozhodli poprvé předvést výsledek svého několikaměsíčního úsilí.  Před očima
publika  rozehráli  pohádku  inspirovanou  knihou  Z deníku  kocoura  Modroočka.  Diváci
navštívili svět tohoto mourovatého hrdiny a při té příležitosti s ním prošli cestu plnou poznání,
radostí,  nástrah i úskalí.  Vzhledem k tomu, že Modroočko zmoudřel a dobro zvítězilo nad
zlem,  můžeme  s hrdostí  konstatovat,  že  se  předpremiéra  vydařila.  Mnohokrát  děkujeme
publiku za podporu a povzbuzující potlesk a těšíme se na naši letošní divadelní štaci. Proto
máme pro místní mateřské školy vzkaz. Komedianti jedou!

Mgr. Ludmila Volná
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Atletický čtyřboj na ZŠ Šrámkova

Ve středu 4. 5. 2016 jsme vyjeli reprezentovat naši školu na Atletickém čtyřboji,  který se
konal v Opavě na ZŠ Šrámkova. Do závodu naše škola vyslala 2 družstva, a to mladších  
a starších chlapců. Závodníci mezi sebou soutěžili ve čtyřech disciplínách, mladší žáci měli na
programu běh na 60 metrů, hod kriketovým míčkem, běh na 800 metrů a jako 4. disciplínu
volili mezi skokem dalekým a skokem vysokým. Starší žáci měli složení disciplín obdobné,
jen vytrvalostní běh byl prodloužen na 1000 m a k míčku přibyla alternativa vrh koulí.
Naši školu reprezentoval mezi mladšími žáky Viktor Bolík, Martin Voženílek, David Plačko,
Filip Karli a Jan Michalec, v kategorii starších žáků startoval Lukáš Kele, Jan Zips, Adam
Dehner a Petr Sekanina. Naši žáci soutěžili  proti žákům ze ZŠ Vrchní, ZŠ Šrámkova, ZŠ
Stěbořice a ZŠ Oldřišov. Celkové umístění družstev nebylo příliš příznivé, mladší chlapci se
umístili na 3. místě a starší chlapci skončili 5., nakonec z 6 startujících, protože ZŠ Vrchní
zapojila do závodu i družstvo B. Mezi jednotlivci se nám ale dařilo podstatně lépe. Lukáš
Kele vyhrál ve své kategorii vrh koulí s výkonem 10,10 m, Filip Karli si výkonem 135 cm
vyskočil pro 2. místo ve skoku vysokém a také se umístil 2. v hodu míčkem. Nejvíce se dařilo
Davidu Plačkovi, který zvítězil ve skoku dalekém, v běhu na 60 m skončil 3., v běhu na 800 
a v hodu míčkem se umístil 2. a stejná příčka mu připadla také v celkovém součtu bodů mezi
20 závodníky. Rozhodující však byl celkový počet bodů celého družstva, který na první místa
nestačil. Žákům i přesto děkuji za reprezentaci školy a za velmi slušné sportovní výkony.

Mgr. Jakub Machel

Maminky slavily…

Maminka,  máma,  mamka,  mamča… Všichni  ji  máme,  je nám oporou, zázemím,  jistotou  
a pocitem bezpečí. Nejen Den matek je příležitostí, jak ji potěšit, rozesmát, říct jí, že ji máme
rádi. V neděli 8. 5. se o to pokusili prvňáci a deváťáci v rámci projektu „Máme se…“. Kino
v Holasovicích  se  ve  14  hodin  naplnilo  maminkami,  tatínky  a  všemi,  kteří  se  přišli  na
společné vystoupení obou tříd podívat. Pohádky střídaly taneční vystoupení, zpěv, nechyběla
ani módní přehlídka. Nápadité zpracování vystoupení vyvolalo úsměv publika a kytička pro
maminku na závěr spustila nejednu slzičku. Tak proč maminku neodměnit častěji? A nemusí
to být právě vystoupení v kině. Vždyť život se skládá z každodenních maličkostí a záleží na
nás, jak si ho poskládáme.

Mgr. Ivana Vaňková
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Bezpečně na internetu

Nebezpečí,  která  na  nás  číhají  ve  virtuálním  světě,  je  celá  řada.  Umíme  se  bezpečně
pohybovat  na  internetu?  Známe  obsah pojmů kyberšikana,  kybergrooming,  kyberstalking,
sexting ap.?  Jak si  máme chránit  své osobní údaje na internetu a jaká další  rizika přináší
internetové  prostředí?  Na tyto  otázky odpovídala  žákům VII.  a  VIII.  třídy  celé  středeční
dopoledne, 12. května, lektorka z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity
Palackého v Olomouci.  Svůj  výklad obohatila  o modelové  situace i  skutečné kauzy,  které
představila pomocí prezentací a videonahrávek. Předala žákům brožury s důležitými kontakty,
pokud  my  měli  nějaký  problém  a  potřebovali  se  zeptat  odborníků  (bezplatné  tel.  linky,
webové  stránky).  Projekt  Centra  se  nazývá  E-Bezpečí.  Je  možné  se  podívat  na  jejich
internetový portál  www.e-bezpeci.cz, kde děti  i  rodiče získají  řadu informací  o rizikovém
chování spojeném s používáním internetu a mobilních telefonů. Také je možné poslat dotaz
na online poradnu – www.napisnam.cz.
Slovníček pojmů:
kyberšikana – různé formy šikany v rámci online komunikace, např. vydírání, vyhrožování,
ponižování, zesměšňování oběti
kybergrooming – komunikace s neznámými uživateli internetu směřující k vylákání oběti na
osobní schůzku
kyberstalking  –  zneužívání  internetu,  mobilních  telefonů  k opakovanému,  stupňovanému
obtěžování
spam a hoax – nevyžádané, podvodné, poplašné nebo jinak nebezpečné zprávy
sexting – sdílení sexuálně laděného obsahu

                                                                             Mgr. Renata Schreierová, metodička prevence

Věřte, že i paní učitelky si vedly zápisník o škole v přírodě

Není škola jako škola. Dovolte, abychom parafrázovali klasika: „Škola! Co je škola?“ Lavice,
zvonění, úkoly? Ne nezbytně. V týdnu od 9. do 13. května jsme se zúčastnili školy v přírodě,
takže jsme se bez výše zmíněných atributů obešli.  O výuku jsme však ochuzeni rozhodně
nebyli. Jste zvědaví, jak to v takové netradiční škole chodí?  Tak čtěte dál.
Den první
Útočištěm se nám i letos stalo středisko MAYA v Rožmitálu, obklopené nádhernými lesy  
a loukami. Možná očekáváte, že budou tyto řádky zmiňovat obavy dětí z neznámého. Jásot 
a výskání při příjezdu dokazují, že opak je pravdou. Provolávání jmen vedoucích, kteří děti
provázejí celým pobytem, to pak definitivně stvrzuje. K radostnému příjezdu patří i tradiční
slavnostní oběd – řízek. Vzhledem k tomu, že Jezevec (vedoucí všech vedoucích z loňského
pobytu, pozn. red.) se nedostavil a Ježek (vedoucí všech vedoucích z nynějšího pobytu, pozn.
red.) respektoval naše řízkové území, všichni se letos do sytosti najedli. Pak nezbývalo než se
ubytovat, vybalit, povléct postele a hurá ven. Krásné počasí bylo součástí naší objednávky,
korespondovalo tedy i s tématem celého pobytu – Doba ledová: Obleva. Děti se předháněly ve
snaze ulovit mamuta, tygra, vačičáky. Usilovně lepily odlamující se kry a snažily se na nich
udržet co nejvíce svých spolubojovníků. Takže si nezřídka lezly nejen po zádech, ale i po
hlavách.
Den druhý

40

http://www.zsneplachovice.cz/verte-ze-i-pani-ucitelky-si-vedly-zapisnik-o-skole-v-prirode/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.zsneplachovice.cz/bezpecne-na-internetu/


Škola v přírodě je sama o sobě plná nepřeberného množství zážitků. Je pochopitelné, že jeden
by mohl  snadno vytlačit  z paměti  druhý.  Proto  si  naši  žáci  začali  psát  zápisník  o  svých
úspěších i klopýtnutích. Je pravda, že už po prvním dnu některým papír nestačil. Protože bez
výuky by škola v přírodě školou nebyla,  vrhli  jsme se na opakování  vlastivědného učiva,
konkrétně českých dějin. Následně jsme si za běhu prolouskali vyjmenovaná slova a při výuce
angličtiny zopakovali slovní zásobu související s jarem. To vše mimo učebnu, formou hry na
zlatohorských  loukách.  Odpolední  program  byl  plně  v rukou  vedoucích  jednotlivých
soutěžních  týmů.  Žáci  si  např.  vyzkoušeli,  jaké to  je  sbalit  v minimálním čase maximum
imaginárních osobních věcí a zachránit se tak před velkou vodou.

Den třetí
Ve středu někteří z žáků díky své důmyslnosti vyzráli na budíček. Vstali s předstihem, dobře
se oblékli,  a  tudíž  rozcvičku  zvládli  levou  zadní  a  v relativním  pohodlí.  Bude-li  to  tak
pokračovat,  může  se  příští  rok  stát,  že  je  napadne  vyhnat  z postele  taky  paní  učitelky.
Obraťme tedy raději rychle list! Na tento den byl naplánován výlet do Zlatých Hor. V duchu
podstaty pobytu  v přírodě – po svých.  Zde si  děti  nakoupily to  nejdůležitější  pro přežití.
Cukrárna a hračkářství se následně musely vážně zamyslet nad množstvím svých skladových
zásob.  Část  odpoledního  programu  naplánovaly  paní  učitelky.  Připravily  si  pro  žáky
překvapení.  Říká se,  že nejkrásnější  pohled na svět  je z koňského hřbetu.  Proč ho žákům
nedopřát?  Svezli  se  úplně  všichni,  včetně  ani  ne  dvouletého  Filípka,  nejmladšího  
a nejroztomilejšího účastníka zájezdu. Pak se žáci spolu se svými vedoucími přesunuli do lesa
a na louku, aby zde pro svůj tým vybojovali další cenné body.  Večer odborná porota (paní
učitelky,  pozn.  red.)  rozhodovala,  který  z tanců  jednotlivých  soutěžních  družstev  nejvíce
odpovídá zadaným parametrům.  Překvapení toho dne nebrala konce. Pro dobrovolníky byla
připravena večerní stezka odvahy.  Bylo třeba mít  pro strach uděláno, vládnout odvahou a
bojovým duchem, takže paní učitelky …….. ustrnuly na startovní čáře.
Den čtvrtý
Ve čtvrtek jsme se vrátili k pracovnímu rozvrhu. Po záznamu do deníku, jsme se věnovali
přírodovědě.  Seznamovali  jsme se s ekosystémem louka.  Podnětů kolem nás bylo  víc  než
dost. A tak jsme si místo listování v učebnici natrhali jednotlivé luční trávy, byliny i plevele.
Povídali  si  o  tom,  jací  živočichové  na  louce  žijí  a  k čemu  je  vlastně  louka  prospěšná.
V matematice proti sobě stanula čtyřčlenná smíšená družstva, aby se poměřila v počtářských
dovednostech. Odpolední program byl věnován soutěži, v níž mohli žáci popustit uzdu své
kreativitě.  Pohádku Doba ledová  měli  ztvárnit  v lese  pomocí  přírodních  materiálů.  Celou
expozici potom doplnit o průvodní slovo. Odborná porota (paní učitelky, poz. red.) byla bez
nadsázky  z nápaditosti  žáků  v příjemném  šoku.  Vybrat  vítěze  bylo  téměř  nemožné.  Vše
příjemné končí.  Malí  i  velcí  si  tuto pravdu neradi  připouštějí.  My jsme se tyto  myšlenky
snažili zahnat diskotékou – veselou a náležitě hlučnou. Zabralo to jen na chvíli. Když došlo na
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vyhlašování  vítězného družstva a následné loučení,  dojetí  se neubránil  nikdo z nás – děti,
vedoucí ani paní učitelky.
Den pátý
Sbalit, uklidit, odevzdat povlečení. Taková je náplň posledního dne většiny pobytů. Tento byl
však přece jen v něčem odlišný. Provázelo jej krásné loučení, nekonečná objetí a opakování
slibu, či snad přání, že se zde příští rok sejdeme zase. Proto bychom chtěli tyto řádky věnovat
poděkování rodičům, že svým dětem umožnili prožít tento krásný týden. Dále paní ředitelce,
že  nad  touto  akcí  převzala  záštitu.  A  v neposlední  řadě  paním  učitelkám,  které  děti
doprovázely.  Nesmíme  a  také  nechceme  zapomenout  na  všechny  zaměstnance  Střediska
MAYA,  kteří  o  nás  nejen  pečovali,  ale  také  nás  cílevědomě  vedli  k týmové  práci  
a překonávání sebe sama.

                                   Mg. Ludmila Volná, Mgr. Klára Střížová, Mgr. Michaela Špičáková

Žáci z Brumovic u nás na návštěvě

Ve středu 25. 5. byli páťáci nervózní a nedočkaví zároveň. Není divu, těšili se na své nové
spolužáky,  ale také se trošku obávali,  zda si budou rozumět.  Čekání se vyplatilo a po půl
deváté se počáteční obavy začaly vytrácet. Ukázka školy byla samozřejmostí, pravdou je, že
žáci  z Brumovic  byli  překvapeni  prostory  a  množstvím  dveří,  které  naše  škola  ukrývá.
Postupně  nahlédli  do  všech  učeben,  nakonec  jsme  útočiště  našli  v  žákovské  knihovně.
Představení  bylo  rychle  za námi  a  už teď můžeme prozradit  budoucím vyučujícím,  že to
rozhodně nebudou mít  jednoduché se zapamatováním všech jmen.  Předávání  vlastnoručně
vyrobených dárků bylo milé a někdy ostýchavé. Poté na děti čekalo překvapení v podobě
svačinky ve školní jídelně. Velká pochvala patří paním kuchařkám, protože muffiny byly dle
dětí  famózní.  Ve třídě  už byly  nachystány tablety.  Rozdělení  do dvojic  proběhlo pomocí
aplikace a pak už hurá do zadaného úkolu. Jaké máš oblíbené jídlo? Jak trávíš volný čas? Jaké
je  tvé  oblíbené  místo?  Jaké  jsou  tvé  koníčky?  Na  všechny  tyhle  otázky  se  žáci  snažili
odpovědět  obrázkem,  který  tvořili  v aplikaci  Pic  Collage.  Následné hádání  co  je  čí,  bylo
legrační a již bez ostychu. Zjistili jsme, že jednoznačně nejoblíbenější jídlo této třídy bude
řízek. A že to bude sportovní třída, jistě potěší pana učitele Machela, který má ke sportu také
velmi blízko. Následoval přesun do tělocvičny, kde si v družstvech vyzkoušeli štafetový běh
s velmi  zajímavými  překážkami  a  následně  vybíjenou.  A  protože  se  kluci  velmi  rychle
skamarádili, společný oběd se již konal v duchu jedné třídy.
Tak ahoj v září,  zaznívalo při  loučení.  Určitě  ale mohu prozradit,  že se uvidíme mnohem
dříve,  protože  jsme  rádi  přijali  pozvání  přijet  budoucí  spolužáky navštívit.   Proto  páťáci,
zkontrolujte vybavenost svého kola, oprašte znalosti z dopravní výchovy a můžeme vyrazit do
Brumovic. Ráda bych budoucím šesťákům popřála, aby jim jejich nadšení vydrželo a po další
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čtyři  roky  byli  super  kolektiv  a  táhli  za  jeden  provaz  v dobrém  i  zlém.  A  panu  učiteli
Machelovi třídu, se kterou bude zažívat jen příjemné starosti.

Mgr. Klára Střížová

Jelo se s Žárovkou na kole do Krnova…

Další  z tradičních  akcí  Žárovky  proběhla  v sobotu  dopoledne  na  cyklostezce  mezi
Holasovicemi a Krnovem. Dvanáct odhodlaných cyklistů  vyrazilo  za krásného slunečného
počasí o půl deváté. S malými občerstvovacími zastávkami uběhla cesta tam velmi příjemně,
jelikož cyklostezka byla až na tři projíždějící cyklisty v protisměru po celou dobu cyklistů
prázdná. Sladká odměna v cukrárně Oáza v Krnově, procházka po náměstí a cesta zpět uběhly
ještě rychleji, i když cyklistický provoz značně zhoustl. Po příjemně stráveném dopoledni se
všichni shodli na tom, že podobných akcí není nikdy dost.

Mgr. Ivana Vaňková

Medvědí stezkou 2016

V květnu pravidelně začíná „medvědí“ sezona, tj. období soutěží mládeže v přírodě s názvem
Medvědí stezkou. Závodníci z naší školy  mají bohaté zkušenosti, vždyť závodí již několik let
a dosáhli mnoha úspěchů i na republikové úrovni. Asi proto měli pocit, že se nemusí nějak
zvlášť  připravovat,  přece  si  to  pamatují  všechno  z loňska!   A  tak  jsme  vyjeli  v sobotu  
7.  května  do  Slavkova,  kde se konalo  regionální  kolo  této  soutěže.  Naši  deváťáci,  Lucie
Rychtová  a  Natálie  Michalcová,  Honza  Tyll  a  Adam  Kele  a  bývalé  žákyně  Veronika
Schreierová a Markéta Heczková neměli  téměř konkurenci, přesto se u některých disciplín
zapotili. Po zjištění počtu trestných minut uznali, že by před dalším kolem měli věnovat více
času přípravě.
Krajského  kola  Medvědí  stezky  v Kunčicích  pod  Ondřejníkem  v sobotu  28.  května  se
zúčastnilo  48  hlídek  ze  čtyř  okresů  Moravskoslezského  kraje.  V  horském  terénu  plnily
dvoučlenné  hlídky  úkoly  ze  znalosti  rostlin  a  stromů,  živočichů,  vlastivědy,  vázání  uzlů,
zdravovědy, praktické první pomoci, hodů na cíl, postřehu, šifry, součinnosti hlídky, práce  
s mapou, zdolávání lanových překážek, azimutového úseku, jízdy na koloběžkách a dalších
disciplín. Trať, která měřila více než 4 km, se i přes svou náročnost všem líbila. Až po závodě
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si mohli  všichni účastníci  užít  výhledy na Lysou horu, Velký Javorník, Radhošť, Velkou  
a  Malou  Stolovou  horu,  Nořičí  horu,  masív  Ondřejníku  a  blízké  okolí  Kunčic  pod
Ondřejníkem.
A jak dopadli naši závodníci? Adam Kele s Honzou Tyllem byli ze svého pátého místa trochu
zklamaní,  úspěšné  byly  dorostenky  Markéta  Heczková  s Veronikou  Schreierovou,  které
obsadily  druhé  místo.  Nejbohatší  zážitky  si  přivezla  Lucka  Rychtová.  Tu  neočekávaně
opustila její „dvojice“, takže to vypadalo, že Lucka má po závodě. V Kunčicích ale utvořila
dvojici se stejně opuštěným Kubou z Ostravy, společně závod vyhráli s úžasným výsledkem
(žádné trestné minuty). Lucka si téměř v cíli zvrtla kotník, ale bolest vyvážila zlatá medaile.
Děkuji  všem  závodníkům  za  reprezentaci,  blahopřeji  medailistům  a  přeji  krásné  zážitky
v republikovém kole, které se bude konat 17. – 19. června v Blatné v jižních Čechách.

Mgr. Blažena Wertichová

Výlet turistického kroužku

V neděli 29. 5. jsme v rámci květnového turistického výšlapu zamířili do Jeseníků, konkrétně
na hřebenový přechod z motorestu Skřítek na Ovčárnu. Celá trasa měřila asi 11,5 km a během
cesty jsme mohli obdivovat skalní útvary Ztracené kameny a vrchol Pecný. Až do poloviny
trasy,  která  byla  přibližně  na  odpočívadle  Jelení  studánka,  nás  provázelo  krásné  slunečné
počasí,  do druhé části  trasy se bohužel  viditelnost  zhoršila  a  pláně vrcholu  Vysoká  hole,
Petrovy kameny i vysílač na Pradědu nám zůstaly utajeny v mlze. Po cestě zpět jsme ještě
navštívili restauraci Praděd, kde nás čekalo zasloužené občerstvení.
Žáků turistického kroužku se nakonec výletu zúčastnilo pouze 9, proto bych chtěl poděkovat
všem  rodičům,  učitelům  a  dalším  dospělým  výletníkům,  že  s  námi  na  výšlap  vyrazili  
a doplnili tak potřebnou kapacitu objednaného autobusu.

Mgr. Jakub Machel
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Děti ve škole i ve školce oslavily svůj svátek

Slavit se začalo už v pondělí 30. 5., kdy se v režii deváťáků uskutečnil již tradiční závod pro
žáky II. stupně. Po nočním lijáku byla trať docela mokrá, ale hřejivé sluníčko vše napravilo.
Závodní  dvojice startovaly každé tři  minuty ze školního hřiště.  Po vyznačené trase,  která
vedla  přes  „Hliník“,  nahoru  po  schodech  kolem  firmy  pana  Barana,  do  Grundů  a  přes
zámecký  park  zpět  ke  škole,  plnily  dvojice  úkoly,  které  si  pro  ně  deváťáci  přichystali.
Soutěžící se museli vypořádat s různými skoky, hody a zapeklitými otázkami. Plně využívali 
i  své smysly,  když ochutnávali  netradiční kombinace jídel,  poznávali  hmatem předměty…
Nechyběla ani dávka adrenalinu při překonávání lanové lávky nad Herličkou.
Následující den si zkrácenou trasu s podobnými úkoly proběhly i mladší děti. Všichni statečně
bojovali, ale stupně vítězů mohou obsadit pouze tři. Sladké odměny však čekaly na každého 
a školní den dětí si určitě všichni užili.
Ve středu se deváťáci vydali do mateřské školy. Připravili novou trať, která vedla přes vesnici
až na víceúčelové  hřiště.  Děti  plnily úkoly na stanovištích u myšky,  u žabky,  u zajíčka,  
u ježka… Proč zrovna tato zvířátka? Jsou to přece krtečkovi kamarádi a ve školce se letošní
školní  rok nese ve znamení  tohoto  oblíbeného pohádkového hrdiny.  Děti  se ho nakonec  
i dočkaly – do převleku krtka se statečně nasoukal nejvyšší deváťák a jásot nebral konce.
Takže milí deváťáci, díky za tyto krásné tři dny, kdy jste udělali radost nejen třídní učitelce,
ale i dvěma stovkám dětí.

Mgr. Ivana Vaňková

Hráli jsme tu i tam, tak proč nezahrát i vám?

Rok  s rokem  se  sešel,  takže  Bavidlo  a  Kašpaři,  dramatické  soubory  při  ZŠ  a  MŠ
Neplachovice,  vyrazili  na divadelní štaci. Radost a veselí  přivezli  jako praví kočovníci do
mateřské školy v Loděnici,  v Neplachovicích i v Holasovicích.  Před očima malých diváků
rozehráli  příběh  o  krkolomné  cestě  Kocourka  Modroočka  jeho  velkým  malým  světem.
V pohádce O sviňáčkovi ukázali, kam člověka může dovést pýcha a marnivost. Herci ze sebe
vydali maximum. Komediantstvím nešetřili. Vždyť na tuto chvíli se pečlivě připravovali celý
školní rok. A ne zbytečně! Smích a potlesk jim byl zaslouženou odměnou. Chtěli bychom na
tomto místě  mnohokrát  poděkovat paním učitelkám a jejich žáčkům za vřelé  přijetí.  Rádi
přijedeme zase. A co teď?  Budeme hrát dál! Vždyť do konce školního roku zbývá skoro celý
měsíc. Třeba se právě s vámi potkáme ve středu 15. června v 16:00 hodin v kulturní místnosti
v Neplachovicích, kde se opět postavíme na divadelní prkna.  Jistě prominete, že se budeme
v závěru tohoto článku opakovat, ale je to silnější než my: „Komedianti jedou!“
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Mgr. Ludmila Volná

Kašpaři a Bavidlo jsou k nezastavení!

Již jsme vás informovali o několika vystoupeních dramatických souborů naší základní školy.
Představení, které se odehrálo ve středu 15. června v kulturní místnosti v Neplachovicích, se
však od předchozích lišilo.  A to navzdory tomu,  že herecké obsazení zůstalo nezměněno  
a improvizované pódium se nijak nelišilo od těch předchozích.  O hledišti se toto tvrdit nedá.
Zasedli v něm totiž rodiče, prarodiče, tety, strýcové a další přátelé našich herců, což s sebou
pochopitelně  nese  větší  míru  nervozity  a  touhy  po  úspěchu.  Kašpaři  a  Bavidlo  se  tedy
vybičovali  k maximálnímu  výkonu.  Velký  potlesk  svědčí  o  tom,  že  jejich  snaha  nebyla
zbytečná. Proto děkujeme všem, kteří přišli naše malé komedianty podpořit, za jejich přízeň 
a pochvalná slova.

Mgr. Ludmila Volná

Divadla není nikdy dost, děláme ho pro radost!

Bavidlo a Kašpaři jsou v letošním školním roce k neutahání. Zřejmě se řídí heslem, které jste
si mohli přečíst v titulku tohoto článku. Tentokrát zamířili do základní školy na Havlíčkově
ulici v Opavě, která se specializuje na pomoc žákům se zrakovým postižením a s vadami řeči.
Odehráli zde pohádky Kocourek Modroočko a O sviňáčkovi. Musíme přiznat – nepovažujte
to  za  vychloubání  –  že  potleskem  byli  herci  zaskočeni.  Avšak  mile!  Na  opakovanou
děkovačku si každý herec rychle a rád zvykne. Proto bychom chtěli moc poděkovat zdejším
žákům i pedagogům za vřelé  přijetí.  Na jejich otázku, zda příští  rok zase přijedeme,  rádi
odpovíme již nyní. Ano! S radostí! Dovolte, abychom slova díků věnovali i paní Michaele
Kramné za to, že nám ochotně, trpělivě a s úsměvem převážela kulisy a rekvizity ve chvílích,
kdy nám počasí nepřálo. Naše štace je u konce, ale my se již teď těšíme na další,  jelikož
divadla není nikdy dost, vždyť ho děláme pro radost! Především pro tu vaši!

Mgr. Ludmila Volná

Deváťáci navštívili Hrabyni a Darkovičky

Co mají tahle dvě místa společného? Šla tudy historie, a to ta nedávná. Historie druhé světové
války.  2.  června  se  o  tom  mohli  přesvědčit  naši  deváťáci,  když  vyslechli  přednášku  
o holocaustu, prohlédli si expozice v Památníku II. světové války v Hrabyni a se zájmem si
poslechli  výklad  průvodce  o  tom,  jak  vojáci  naší  armády  bránili  pohraničí  v opevnění
v Darkovičkách. Nabyté vědomosti pak prokazovali ve speciálních pracovních listech, které
obdrželi v památníku v Hrabyni. Velký úspěch měl i výstup na vyhlídku, která je za pěkného
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počasí zpřístupněna. Celá exkurze tak doplnila informace,  které si žáci osvojili v hodinách
dějepisu.

Mgr. Ivana Vaňková

Výtvarný plenér 5. 6. – 7. 6. 2016

Uplynul rok a zase se všichni nadšenci výtvarného umění z naší školy sešli v neděli 5. června
na  nádraží  v  Holasovicích,  aby příjemně  strávili  3  dny malováním a  tvořením v kempu  
v Kajlovci. Odjeli jsme vlakem (náhradní autobusovou dopravou, abychom byli přesní) do
Opavy,  a pak jsme pokračovali  až na nádraží  v Hradci  nad Moravicí.  Odtud jsme museli
pešky, ale to nám nevadilo, protože jsme věděli, že se tam jinak nedostaneme. Jelo nás 24,
holky i kluci ze 3. až 9. třídy. Ubytovali jsme se v chatě a hned jsme se dali do prvního úkolu.
Zatím jsme kreslili tužkou, uhlem nebo fixy. Po večeři jsme odběhli do lesa, abychom tvořili
z  přírodnin,  téma znělo „Symbol  lesa“.  Někteří  dělali  Matku Zemi,  jiní  vytvořili  přírodní
altánky, kluci dělali obraz v pohybu. Zdařilo se nám to. Druhý den jsme dopoledne tvořili  
v kempu, protože bylo po dešti, ale po obědě jsme vyrazili na zámek Hradec nad Moravicí.
Malovali  jsme anilínovými barvami bílou vodárenskou věž a detaily zábradlí,  zídek apod.
Občerstvili jsme se zmrzlinou a sladkostmi. Hradci jsme si načrtli řeku Moravici, most a pár
domů. Všem vytrávilo, a tak jsme pelášili na večeři. Ale ani potom jsme nezaháleli. Křídami
jsme  kreslili  na  asfalt  v  kempu.  Zbyteček  volného  času  jsme  trávili  na  průlezkách  
a houpačkách. Třetí  den ráno jsme ještě kreslili  v areálu kempu „pohlednici z Kajlovce“  
a pomalu jsme se chystali na zpáteční cestu. Tentokrát jsme jeli autobusem (s přestupem v
Opavě) a vlakem do Holasovic. Nikomu se nechtělo domů, vezli jsme si hromadu obrázků,
fotek, dobré nálady i dalšího výtvarného nadšení, ale i únavy. Bylo to strašně fajn. Musíme
všechny účastníky pochválit za nadšení a píli, kterou se nebáli projevit.

Mgr. Dagmar Bumbálková, Mgr. Štěpánka Matějková

Rytmika

Ve  školní  družině  i  letos  mohly  děvčata  1.  –  5.  třídy  navštěvovat  kroužek  rytmiky.
Nacvičovaly jsme správné držení  těla,  různé krokové variace,  rozvíjely smysl  pro rytmus.
Tančily jsme v Opavě, vystoupily pro seniory v Neplachovicích i na Dni učitelů ve škole.
Blížící se konec školního roku je pro děvčata z tohoto kroužku vždycky náročnější. V okolí se
s blížícím létem organizují různé kulturní akce, na kterých vystupují děti MŠ a ZŠ. Letos jsme
s děvčaty nacvičily tanec kočky, který jsme kromě již zmíněných akcí předvedly také 11. 6.
na otvírání zámecké sezóny v Neplachovicích, 18. 6. na pivních slavnostech v Holasovicích 
a  19.  6.  na akci  Sokola Neplachovice.  I  když se jednalo vždy o víkend,  děvčata  přijela  
a zatančila. Odměnou jim byly různé pochutiny a hlavně velký potlesk diváků.

Černohorská Marie
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Čtenářské dílny

Pokud by během pátečního dopoledne procházel náhodný návštěvník kolem ztichlé knihovny,
určitě  by  si  myslel,  že  za  zavřenými  dveřmi  je  prázdná  místnost.  Ovšem  kdyby  mohl
prohlédnout dveřmi, zjistil by, že knihovna je zaplněná do posledního místečka. Na židlích,
ale i na zemi sedí nebo polehávají  žáci a tiše čtou. Čte i paní učitelka.  V knihovně právě
probíhá dílna čtení.

Proč dílna a proč čtení? V dílně se pracuje – v dílně čtení pracují všichni žáci, nikdo nemá
šanci  se „ulít“.  A čtení  je základ všeho – učení,  porozumění  textu,  zlepšování  pravopisu,
rozvíjení  fantazie,  rozšiřování  slovní zásoby,  výstižného vyjadřování.  Aby měli  žáci  práci
usnadněnou, mohou si donést knihu dle vlastního výběru. Dvacet minut se tiše čte a pak se
povídá  nebo  píše.  Žáci  mají  určený  úkol,  např.  popsat  postavu,  prostředí,  vztahy  mezi
postavami nebo napsat postavě dopis. Nakonec společně hodnotí svou práci. Takto probíhaly
čtenářské dílny ve čtvrté, šesté a sedmé třídě, připojili se i páťáci. Určitě budeme pokračovat
v dílnách čtení i příští rok, naším cílem je přivést k pravidelné četbě co největší počet žáků.

                                                                                                             Mgr. Blažena Wertichová

Závěrečná akce Žárovičky

Poslední akce tohoto školního roku byla Pevnost Boyard,  která se uskutečnila na školním
hřišti.  Družstva  postupně  navštívila  celkem  10  stanovišť,  na  kterých  žáci  plnili  silové,
vědomostní, kreativní ale i odvážné úkoly.  Vždyť sáhnout do krabice, ve které je ve slizu
ukrytý klíč, potřebuje nutnou dávku odvahy. A co teprve hádanky, které zamotaly nejednu
hlavu. Udělat 50 dřepů také nelze bez fyzické kondičky. Své si našli i kreativci, kteří museli
podle návodu ztvárnit téměř až umělecká díla. Za každý úkol, který splnili, získali klíče, které
následně vyměnili za indicie. Ty je měli dovést k tajence, která obsahovala pouze jedno slovo.
Nutno podotknout, že se všechna družstva závěrečného úkolu zhostila výborně a proto na ně
čekala při vyhodnocení sladká tečka na závěr. Všem účastníkům děkujeme za jejich nasazení
a příjemně strávené dopoledne.

Mgr. Klára Střížová
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Výlet s Žárovkou aneb výlet za odměnu

Po celý školní rok žáci  z Žárovky a Žárovičky vymýšleli soutěže, aktivity či projektové dny
pro své spolužáky. Odměnou za jejich celoroční práci byl výlet do HEIparku v Tošovicích.
Přidali s k nim z každé třídy dva žáci, kteří si tento výlet zasloužili za jiné školní aktivity.
V pátek 24. června se před školou sešlo 44 těšících se dětí, které autobus převezl na místo
určení. Po krátké instruktáži se všichni nadšeně vydali na bobovou dráhu. Dětské fantazii se
meze  nekladou,  o  tom  jsme  se  přesvědčili  na  trampolínách.  Bungee  Trampolína  byla
pomyslnou třešničkou na dortu. Kdo našel odvahu, mohl vyzkoušet zkrocení býka, stačilo na
něj vyskočit a pokusit se udržet co nejdéle. Jízda na pneumatikách (summer tubing) byla další
adrenalinová atrakce, kterou jsme si nenechali ujít. Starší žáci využili i možnost zastřílet si na
terč. Počasí nám opravdu přálo a po dvou hodinách skotačení na různých atrakcích někteří
využili  možnost  jít  se  zchladit  do  vodní  nádrže,  která  je  taktéž  součástí  areálu.  U školy
vystupovalo  44  usmívajících  se  a  spokojených  dětí,  protože  tento  výlet  se  jednoznačně
vydařil.

Mgr. Klára Střížová

Školní olympijské závody

Závěrečné dny před vysvědčením se nesly ve znamení sportu. Na naší škole totiž proběhly
Olympijské dny pro nižší a vyšší stupeň, ve kterých si žáci mohli porovnat své schopnosti ve
sportovním sedmiboji. Na žáky postupně čekaly disciplíny běh na 60 metrů, hod kriketovým
míčkem, trojskok snožmo z místa,  skok daleký, skákání přes švihadlo, hod medicinbalem  
a vytrvalostní běh. Žáci byli rozděleni do kategorií první a druhá třída, třetí třída soutěžila se
čtvrtou a na vyšším stupni se sportovně utkali páťáci se šesťáky a sedmá třída proti osmé. Pro
nejlepší sportovce byly přichystány sladké odměny a hlavně olympijské medaile, které mají
v tak silné konkurenci určitě velkou cenu. Naši nejlepší sportovci jsou uvedeni v následující
tabulce,  velké  poděkování  patří  ještě  deváťákům  a  všem  učitelům,  kteří  se  podíleli  na
organizaci vydařených olympijských závodů.

Mgr. Jakub Machel

Přehled zájmové činnosti ve školním roce 2015/2016
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Název Třída Vyučující

Pěvecký sbor  I I. – V.
Mgr. Hana Grigorová
Mgr. Lenka Marošová

Pěvecký sbor  II VI. – IX. Mgr. Leon Vašinka

Výtvarný kroužek II. – VIII. Mgr. Dagmar Bumbálková

Francouzský jazyk od III. třídy Mgr. Dagmar Bumbálková

Angličtina hrou I. Mgr. Hana Grigorová

Anglický jazyk III. – IV. Mgr. Klára Střížová

Projektová angličtina IV. – V. Mgr. Klára Střížová

Povídej si se mnou I. Mgr. Ivana Kořistková

Povídej si se mnou II. Mgr. Klára Střížová

Přírodovědný kroužek VI. – IX. Mgr. Radek Hnilica

Bavidlo VI. – IX. Mgr. Blažena Wertichová

Dramatický kroužek I. – V. Mgr. Ludmila Volná

Matematický kroužek VIII. Mgr. Kateřina Baronová

Cvičení z matematiky IX. Mgr. Štěpánka Matějková

Modelářský kroužek VI. – IX. Mgr. Leon Vašinka

Flétna II. – IX. Mgr. Leon Vašinka

Žárovka VI. – IX. Mgr. Ivana Vaňková

Žárovička II. – V. Mgr. Klára Střížová

Redakční rada - Poděs VI. – IX. Mgr. Ludmila Volná

Rytmika II. – IV. Marie Černohorská

Družináček I. – II. Marie Černohorská, Zdeňka Bolíková

KNOT VI. – IX. Mgr. Jakub Machel

Přehled mimoškolní zájmové činnosti

Název Třída Vedení kroužku
Počítačový kroužek VII. – IX. Roman Antala

Rybářský kroužek I. – IX. Luděk Pater

Gymnastika I. – V. Lenka Šebelová

Gymnastika I. – III. Drahomíra Špičková

Soutěžní florbal VI. – IX. FIT Sports Club

Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
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Ve škole neproběhla inspekční činnost ze strany ČŠI.

Další kontroly:

Dne 15.  9.  2015 uskutečnila  Krajská hygienická stanice  Moravskoslezského  kraje  se
sídlem  v Ostravě v naší  organizaci  kontrolu,  jejímž  předmětem  bylo  plnění  povinností
stanovených  v zákoně č.  258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného zdraví  a  o  změně  některých
souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  vyhlášce  č.  410/2005  Sb.,  
o  hygienických  požadavcích  na  prostory  a  provoz  zařízení  a  provozoven  pro  výchovu  
a vzdělávání  dětí  a mladistvých,  ve znění  pozdějších předpisů.  Státní  zdravotní  dozor  byl
zaměřen na povolení navýšení kapacity školní družiny ze 75 na 90 žáků.

Další kontrola KHS byla provedena 23. 2. 2016 ve školní jídelně. Bez nedostatků.

Ve dnech 28. 4. a 16. 6. 2016 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 11. 5. 2016 uskutečnil Zemský archiv v Opavě kontrolu spisovny naší organizace. Při
kontrole nebyla shledána žádná negativní zjištění.

Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015

1) Rozpočet státní – KÚ 

Účelový
znak

Ukazatel Poskytnuto
Skutečně
použito 

k 31. 12. 2015

 Neinvestiční dotace celkem 12 686 551,00 12 686 551,00
 v tom:   

33353 Přímé náklady na vzdělávání -NIV celkem 12 303 000,00 12 303 000,00
 z toho:   
        a) platy zaměstnanců 8 889 000,00 8 889 000,00
        b) OON pedagogických zaměstnanců 3 000,00 3 000,00
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       c) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění) 3 023 000,00 3 013 753,27
       d) příděl do FKSP 90 000,00 88 999,54
       e) ONIV 298 000,00 308 247,19

33052 Rozvojový program Zvýšení platů ped.prac. RgŠ  celkem 321 400,00 321 400,00
z toho:
       a) platy zaměstnanců 238 074,00 238 074,00
       b) ostatní (pojistné + FKSP) 83 326,00 83 326,00

33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ  celkem 62 151,00 62 151,00
z toho:
       a) platy zaměstnanců 46 038,00 46 038,00
       b) ostatní (pojistné + FKSP) 16 113,00 16 113,00

2) Rozpočet – Obec
Rozpočet Čerpání Zůstatek

Základní škola 2 730 000,00 2 478 509,55                   251 490,45
Mateřská škola 330 000,00 360 070,38 -30 070,38
Školní jídelna 805 000,00 796 768,16 8 231,84

3 865 000,00 3 635 348,09 229 651,91

Dotace na pitný režim 26 000,00 26 000,00 0,00
Dotace na LVK 11 000,00 11 000,00 0,00

Σ provozní prostředky 3 902 000,00 3 672 348,09 229 651,91
Investiční prostředky 0,00 0,00 0,00
Dotace na odpisy 89 013,00
Nařízený odvod z odpisů 89 013,00
Vlastní zdroje:
ZŠ - Školní družina 30 750,00
Mateřská škola 52 935,00
Celkem 83 685,00

Rozpočet 
+ vlastní zdroje

Čerpání Zůstatek

Základní škola 2 760 750,00 2 478 509,55 282 240,45
Mateřská škola 382 935,00 360 070,38 22 864,62
Školní jídelna 805 000,00 796 768,16 8 231,84
Celkem 3 948 685,00 3 635 348,09 313 336,91

3) Příspěvky– SRŠ Neplachovice
Rozpočet Čerpání Zůstatek

Základní škola
0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00

4) Příspěvky– Obec Holasovice
Rozpočet Čerpání Zůstatek

Základní škola
Příspěvek na iPady 100 000,00 100 000,00 0,00
Příspěvek na LVK 5 000,00 5 000,00 0,00
Příspěvek na činnost 5 000,00 5 000,00 0,00
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modelářského kroužku

Celkem 110 000,00 110 000,00 0,00

5) Příspěvky– Obec Brumovice
Rozpočet Čerpání Zůstatek

Základní škola
Příspěvek na LVK 7 000,00 7 000,00 0,00
Celkem 7 000,00 7 000,00 0,00

6) Zdroje získané VHČ: a) Příjmy z pronájmu tělocvičny a nápojového automatu - VHČ
b) Příjmy z VHČ ŠJ – cizí strávníci, akce

Skutečné výnosy Skutečné náklady Rozdíl - ZISK
ZŠ - tělocvična 50 425,00 50 425,00 0,00
ZŠ – nápojový automat 3 600,00 3 318,00 388,00
ZŠ – PC učebna 3 200,00 2 483,20
ŠJ – VHČ 568 233,00 529 411,10 3 171,86
Celkem 625 458,00 585 637,30 39 820,70

7) Rozpočet – FKSP – dle Vnitřního předpisu k FKSP
Rozpočet Čerpání Zůstatek

105 389,44 105 389,44 0,00
Skutečnost – FKSP (účet 243) Čerpání – FKSP (účet 243) Zůstatek – FKSP (účet 243)

114 825,90 100 621,09 14 204,81

Zůstatek účtu 412 k 1.1.2015 Základní příděly za 1-12/2015 Čerpání za 1-12/2015
17 389,44 92 991,66 88 559,01

Zůstatek účtu 412  k 31.12.2015

21 822,09

Závěr: 
Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2015 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
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Název projektu
Finanční prostředky v Kč

celkem využité

Projekty MŠMT a EU Cizí jazyky pro život 758 311 758 311

Obec Holasovice Dotace - iPady 100 000 100 000

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 a VOŠ Opava
Slezské gymnázium Opava - HELP
Plavecká škola Opava
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice
Knihovna Holasovice
Kino Holasovice
Český svaz včelařů, základní organizace Neplachovice 
AVZO TSČ ČR, základní organizace Neplachovice 
Sbor dobrovolných hasičů 
TJ Sokol Neplachovice
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Neplachovice 
Klub rodičů MŠ
Sdružení rodičů školy

PPP Opava, SPC Opava
MMO
Policie ČR
Obecní dům Opava – OKO
Eurotopia

 Gymnastika Špičková
 FIT Sports Club
 Úřad práce Opava
 KVIC Opava
 Asociace logopedů ve školství

Zpracovala dne: 30. 9. 2016
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PaedDr. Ivana Pavlíková
ředitelka školy

Školská rada schválila dne 6. 10. 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
školní rok 2015/2016

1. ŠVP a jeho cíle, tematické okruhy

Ve  dnech  školního  vyučování  tvoří  školní  družina  mezistupeň  mezi  výukou  ve  škole  
a výchovou v rodině. Má svá specifika, která je odlišují od školního vyučování. Během roku
jsme vycházeli  z  cílů  vzdělávací  soustavy,  které  máme  rozpracované v  ŠVP ŠD. Během
pobytu v ŠD jsme rozvíjeli osobnost žáků, podněcovali je k tvořivému myšlení, logickému
uvažování.  Učili  jsme  je  respektovat  práci  a  úspěchy  kamarádů,  upevňovali  jsme  jejich
fyzické zdraví, vedli k toleranci a ohleduplnosti, ke vzájemné snášenlivosti (potlačovali jsme
agresivitu, vulgarismy, posměch apod.). Uplatňovali jsme zásady demokracie – nejenže mají
svá práva, ale i povinnosti. Rozvíjeli jsme schopnosti sebeobsluhy – v tomto ohledu je i u této
věkové skupiny stále co zlepšovat a upevňovat. 
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Součástí  ŠVP  je  tematický  vzdělávací  plán,  ve  kterém  máme  na  každý  měsíc  vytýčené
tematické  okruhy,  které  členíme  do  čtyř  témat.  Tato  témata  jsme  pak  během  roku
rozpracovávali do týdenních plánů. 

2. Rozdělení činnosti v ŠD

Provoz ve  školní  družině  byl  rozdělen  na  ranní  a  odpolední.  Ráno děti  relaxovaly,  hrály
drobné hry, popř. se ještě připravovaly na vyučování. Odpoledne se střídaly činnosti klidové,
rekreační, zájmové a příprava na vyučování. Ta probíhala formou didaktických her, kdy děti
rozvíjely a prohlubovaly vědomosti nabyté ve škole. Obrázky a výrobky, které děti vyráběly
během zájmových činností, jsme využili pro výzdobu haly, chodeb a heren ŠD. V klidových
činnostech  děti  odpočívaly  po  vyučování,  kreslily,  hrály drobné hry –  upevňovaly se tak
kamarádské  vztahy.  V rekreační  části  jsme chodili  na vycházky-  pozorovali  jsme přírodu,
sledovali jsme práci na zahrádkách, poznávali jsme květiny podle ročního období, zaměřili
jsme se na rozvoj vědomostí v oblasti dopravní bezpečnosti.

Pobyt v ŠD provází řada režimových momentů. Snažili jsme se tyto relativně neproduktivní
činnosti urychlit a zkrátit. Děti by je měly vykonávat v klidu a s uvědomělou kázní. 
Během činnosti docházely některé děti do různých kroužků, které pracovaly ve škole. Přímo
v družině pracovaly dva kroužky: 
 Jako už mnoho let kroužek rytmiky pod vedením paní vychovatelky Marie Černohorské.

Letos  jej  navštěvovalo  11  děvčat  1.  -  5.  třídy  a  nacvičily  tanec  Kočky,  se  kterým
vystupovaly  v okolních  obcích  při  různých  příležitostech  a  v Opavě  na  přehlídce
pohybových skladeb.

 Druhý kroužek Družináček navštěvovaly děti 2. třídy a měl náplň sportovní pod vedením
paní vychovatelky Černohorské a estetickou pod vedením paní vychovatelky Bolíkové.
Výrobky a výkresy byly vystavovány v herně a v hale ŠD.

3. Pedagogicko - organizační opatření

 Provoz ŠD byl zajišťován od 6:30 do 8:00 hodin, odpoledne po ukončení vyučování do
16:00 hodin. Odpoledne mnohdy docházely i děti II. stupně.

 Vychovatelky  navštěvovaly  měsíční  a  pedagogické  porady  ve  škole.  Podílely  se  na
organizaci různých školních akcí.

 O  velikonočních  prázdninách  jsme  letos  vyrazili  na  výlet  autobusem  společně  s  MŠ
Neplachovice. Navštívili jsme FUN PARK ŽIRAFA v Ostravě, kde si děti dosyta užily
různých dětských atrakcí. Na zpáteční cestě jsme utráceli v cukrárně. 

 Reprezentovali jsme ŠD na akcích v okolí školy – vítání občánků, vystoupení pro seniory
v Neplachovicích i v Holasovicích, akce Sokola Neplachovice, zahájení zámecké sezóny
v Neplachovicích.

 Vystoupili jsme ve škole u příležitosti oslavy Dne učitelů.
 Během  celého  roku  probíhal  v družině  projekt  –  SOPTÍK.  Navštívili  jsme  hasičárnu

v Neplachovicích, kde jsme se seznámili s požární technikou, stříkali vodou ze džberovky
i  z hydrantu,  učili  jsme se vázat  záchranné uzly a  poznávat  topografické  značky.  Vše
probíhalo ve spolupráci s SDH v Neplachovicích.

4. Personální obsazení ŠD

Ve školní družině pracovaly tři kvalifikované vychovatelky.
vedoucí vychovatelka       Marie Černohorská
 herna II. 25 dětí 1. a 3. třídy
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vychovatelka Zdeňka Bolíková
herna I. 24 dětí 2. a 3. třídy

vychovatelka Mgr. Lenka Marošová
herna III. 26 dětí 4. a 5. třídy

5. Spolupráce se školou a jinými subjekty

 Během roku jsme spolupracovali s třídními učitelkami při řešení výchovných problémů.
 Podíleli jsme se na přípravě akcí k různým příležitostem.
 Spolupracovali jsme s místními spolky – hasiči, sportovci, kulturní komise obou obcí.

6. Dokumentace a materiální vybavení ŠD

a) dokumentace
V každé herně jsme vedli tyto dokumenty: 
 přihláška do školní družiny
 Přehled výchovně vzdělávací práce
 Týdenní plány
 Přehled pracovní doby
 Záznam o ranním provozu                     
                                                                             
b) materiální vybavení
Finanční prostředky získané jako poplatek od rodičů jsme částečně investovali do her, hraček,
a sportovních potřeb.

V Neplachovicích 1. 9. 2016

                                                                                            

Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
školní rok 2015/2016

Charakteristika mateřské školy

Jsme  jednotřídní  mateřská  škola,  která  v letošním  školním  roce  zajišťovala  předškolní
vzdělávání pro děti ve věku od 2 do 7 let. Jsme součástí příspěvkové organizace s celodenním
provozem od 6.30 do 16.00 hodin. Kapacita MŠ je 28 míst, k 1. 9. 2016 bylo zapsáno 24 dětí.
Ze strany zřizovatele je zájem o přemístění MŠ do budovy ZŠ.  Je pochopitelné, že z tohoto
důvodu zřizovatel neplánuje náročnější opravy budovy.           
Interiér MŠ je vybavený moderním nábytkem, který umožňuje rozvíjet u dětí samostatnost při
výběru a úklidu nejen hraček. Vybavení splňuje rovněž zdravotní a estetické požadavky.
Výměna hraček a učebních pomůcek probíhala průběžně dle potřeby po celý školní rok. Hrací
koutky byly rovněž uspořádány a doplňovány tak, aby se v nich děti cítily příjemně, bezpečně
a využívaly je k námětovým hrám a odpočinkovým činnostem. Na estetizaci prostor MŠ se
podílely svými výtvory děti, pod vedením učitelek. Výtvarné práce byly rovněž obměňovány
průběžně, obzvláště v návaznosti na integrované bloky.        
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K budově mateřské školy neodmyslitelně patří školní zahrada. Je dostatečně využívána během
celého  roku.  Svou  přiměřenou  velikostí  umožňuje  dostatečný  přehled  nad  dětmi  a  je
využívána pro spontánní i řízené činnosti. 

Výsledky vzdělávání

Předškolní dítě po třetím roce překračuje hranice svého nejbližšího rodinného okruhu a touží
po  společnosti  ostatních  dětí.  Z tohoto  důvodu  jsme  se  zaměřily  na  rozvíjení  důležitých
vlastností  ke  vztahu  k druhým  dětem.  Postupně  jsme  se  zaměřovaly  na  rozvíjení  pro-
sociálních vlastností.  Děti  v tomto období vnímají  daleko více jedno druhé než své okolí,
čehož jsme průběžně využívaly.  Rozvíjením intelektové  a  citové  oblasti  jsme „budovaly“
základy přátelství. Pro děti úzkostlivější, či s jinými rysy osobnosti, které jim odloučení od
rodiny ztěžují,  jsme  hledaly  jiné  socializační  postupy.  MŠ je  silnou  stránkou co  se  týká
zkušeností a znalostí, jak vést k osvojení návyků hygieny, oblékání, udržování pořádku apod.
Dbaly jsme, abychom nepromeškaly vytváření návyků jako je např. pravidelné čištění zubů,
umývání rukou po WC a po pobytu venku, užívání zdvořilostních frází a pozdravu, milého
slova pro ostatní. Využívaly jsme v kladném smyslu toho, že děti chtějí dělat to, co ostatní  
a už chápou, co se dělat má a co nemá. Posilovaly jsme nesobeckost a vedly děti tak, aby
braly na vědomí a přijímaly práva a zájmy ostatních kamarádů. Za důležité a užitečné jsme
považovaly  zaměřit  se  na  povzbuzování  při  tvořivých  činnostech.  Mnoho  dětí  nemělo
zafixovaný správných úchop psacího náčiní. Nenásilně jsme cvičily schopnost dítěte přijmout
nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej. V dnešní době se vytrácí „číst dětem knížky“,
proto jsme ani letos nezapomínaly na každodenní rituál před odpoledním odpočinkem „ani
den  bez  pohádky“.  Tento  čas  v denním  režimu  jsme  využívaly  k  rozvíjení  logopedické
prevence  a  hudebních  aktivit.  Rozvíjely  jsme  schopnost  vnímat  celky  i  podrobnosti,  věci
skládat a rozkládat; z kousků skládat obrazce; „dívat se věcem na kloub“. Z našeho pohledu,
obzvláště  předškoláci,  neměli  problémy  se  zrakovým  vnímáním,  avšak  problém  dělala
mnohým sluchová analýza a syntéza.
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Údaje o přijímacím řízení

Zápis pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se konal 7. dubna 2016 a byl  tradičně
spojený se dnem otevřených dveří  v mateřské škole.  Pro následující  školní rok 2016/2017
bylo podáno 5 žádostí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Na
základě platných kritérií vydala ředitelka příspěvkové organizace 5 rozhodnutí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.

Spoluúčast rodičů

Rodiče  byli  a  jsou  nejdůležitějším  učitelem  svého  dítěte.  Většina  dětí  však  tráví
v předškolním zařízení  podstatnou  část  svého  času,  proto  je  důležité,  aby  mezi  rodinou  
a  mateřskou  školou  fungovala  vzájemná  spolupráce,  založená  na  vzájemné  důvěře,
otevřenosti a toleranci. V naší MŠ funguje přímá forma spolupráce:

 pomoc rodičů při pořádání akcí pro děti
 hravé odpoledne pro děti a rodiče
 půjčování hraček, knih
 individuální rozhovory o dětech
 pomoc při opravách hraček

nepřímá forma spolupráce:
 nástěnky
 webové stránky

Z hlediska  dětí  jsme  uplatňovali  a  rozvíjeli  jejich  úctu  a  kladný  vztah  k rodičům  
i prostřednictvím třídního vzdělávacího programu MŠ.                

Další vzdělávání pedagogických pracovnic

V letošním  školním  roce  jsme  se  chtěly  v rámci  DVPP  zaměřit  na  prohloubení  znalostí
k posouzení  školní  zralosti;  principů  individuálního  přístupu  učitele  k osobnosti  dítěte
s ohledem na jeho věkové zvláštnosti  a riziky zařazení dětí  méně než tříletých do MŠ; na
problematiku nekázně dětí.

Martina Glösslová, JAK SI PORADIT S NEKÁZNÍ ŽÁKŮ 
Mgr. M. Mikulková, 28. 5. 2016 v Opavě

Lenka Gorčicová, POSOUZENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI-ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Mgr. L. Bínová, 3. 2. 2016 v Ostravě
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Aktivita a prezentace školy na veřejnosti

Akce pro děti v     rámci zpestření dnů v     mateřské škole:

 návštěva hudební skupiny Marbo
 návštěva Kina Mír s programem pro předškoláky Krejčík Honza II.
 divadélko Beruška s pohádkou Krtek a myška
 Zdravá pětka v MŠ
 drakiáda s žáky VIII. ročníku ZŠ
 Halloween v MŠ
 pečení perníků a tvoření čertovských pochutin
 mikulášská nadílka
 vánoční dopoledne u stromečku
 sněhulákový maškarní ples
 návštěva loutkového divadla-pohádka Pejsek a kočička
 výlet do zábavného centra ŽIRAFA
 návštěva Slezského divadla v Opavě BROUČCI
 výlet do ZOO Ostrava
 šipkovaná „hledáme krtka“ - oslava dne dětí s žáky IX. ročníku ZŠ
 „Co nám říkají stromy“-filmová projekce v MŠ
 pěší výlet do MŠ Loděnice, vystoupení A. Dudka
 návštěva knihovny v Holasovicích
 návštěva kolotočů

Akce pro děti a rodiče:

 informativní schůzka
 cyklistické odpoledne pro děti s rodiči
 broučkové vystoupení pro rodiče
 mrazíkovské vánoční vystoupení pro rodiče
 velikonočně laděné odpoledne pro děti a rodiče
 vystoupení pro maminky v lidovém rytmu

Akce pro veřejnost:

 vystoupení pro seniory
 vystoupení u příležitosti 70. let trvání Sokolu
 vystoupení pro jubilanty

Akce ve spolupráci s     klubem rodičů:

 lampiónový průvod USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
 silvestr v pyžamech
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 maškarní mrazíkový karneval
 stavění májky
 z pohádky do pohádky
 rozloučení s předškoláky

Spolupráce se ZŠ Neplachovice

V loňském školním roce se nám podařilo v mnohem větší míře „vytěžit“ ze spolupráce se
základní školou. Proto chceme i příští rok obohatit spolupráci o další akce, ať již z naší strany,
či  podnětu základní  školy.  V rámci  této spolupráce  nás  navštívili  s paní  učitelkou Ivanou
Kořistkovou prvňáčci, se kterými jsme „slavnostně“ rozkrojili dort věnovaný klubem rodičů
za broučkové vystoupení; žáci VIII. ročníku s paní učitelkou Renatou Schreierovou ochotně
pomohli a zapojili se při organizaci drakiády; žáci IX. ročníku s paní učitelkou I. Vaňkovou
pomohli  při  konání  mikulášské  besídky  a  šipkované  „s  hledáním  krtečka“.  Ocenili  jsme
vystoupení dramatického kroužku pod vedením p. učitelky Blaženy Wertichové a Ludmily
Volné.

Spolupráce s MŠ Loděnice

Společný den v Loděnici  na  vystoupení  pana  A.  Dudka.  Děti  měly  možnost  poznat  nové
kamarády, prostředí a hračky MŠ Loděnice

Další spolupráce probíhala a bude probíhat se:

 zřizovatelem
 ŠJ naší příspěvkové organizace
 místními hasiči
 dětskou lékařkou MUDr. E. Čechovou
 místními podnikateli
 kulturní komisí Neplachovice
 PPP
 MŠ Holasovice
 panem V. Schreierem
 místními seniory

Praxe

V průběhu  měsíce  května  absolvovala  v naší  mateřské  škole  po  dobu  10  pracovních  dnů
souvislou pedagogickou praxi studentka prvního ročníku SPgŠ Veronika Schreierová.

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti

V tomto  školním  roce  neproběhla  v naší  mateřské  škole  inspekční  činnost  ČŠI.  Rovněž
neproběhla kontrolní činnost KHS Ostrava, pracoviště Opava.

Vylepšování materiálních podmínek mateřské školy
 2 ks iPad Air
 zakoupení barevné tiskárny
 zakoupení magnetické tabule do šatny
 zakoupení nerezových obalů na várnicové vložky
 realizace elektronického zabezpečení vstupních dveří

Docházka dětí za školní rok
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Počet zapsaných dětí:  24  
Průměrná docházka dětí v období od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016:   20,5

 
Zpracovala: dne 1. 9. 2016

Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka MŠ
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