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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2016/17

Část I.

Základní údaje o škole

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice,

okres Opava, příspěvková organizace

Sídlo školy: Školní 199, 747 74 Neplachovice

IČ školy: 70985430

Telefonní kontakt: 553 662 008, 737 204 182

Adresa pro dálkový přístup:
zsneplachovice@seznam.cz

redneplachovice@seznam.cz

Webové stránky školy: www.zsneplachovice.cz

Zřizovatel školy: Obec Neplachovice

Ředitelka školy: PaedDr. Ivana Pavlíková

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Štěpánka Matějková

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. Ivana Kořistková
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  580  strávníků  tří  základních  škol  a  sedmi
mateřských škol, 70 obědů pro zaměstnance škol v rámci závodního stravování a 21 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. Obec Neplachovice získala díky práci s žáky v naší škole
tzv. Bílou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku. Takto oceněná obec prokazuje zapojení dětí a 
mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. 
Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně,
vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých 
lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost 
dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě bydliště.
Velká  pozornost  je  věnována  žákům  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  
I v tomto školním roce jsme poskytovali kvalitní reedukační péči individuálně integrovaným
žákům a pedagogickou intervenci žákům s přiznaným druhým stupněm podpůrných opatření.
Logopedická péče byla poskytována dětem mateřské školy a žákům 1. a 2. třídy základní
školy.  V rámci  projektu  Podpora  společného  vzdělávání  na  ZŠ  a  MŠ Neplachovice byla
žákům ohrožených školním neúspěchem poskytnuta péče formou pravidelného doučování, a
to na 1. i 2. stupni školy. Rovněž byla podpořena čtenářská gramotnost realizací pravidelných
Čtenářských klubů.
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, během hlavních prázdnin jsme zmodernizovali
nevyhovující  šatny  pro  žáky,  projektem  v rámci  ROP  jsme  nově  rekonstruovali
přírodovědnou učebnu a jazykovou laboratoř.  Nově je také vybavena žákovská knihovna.
Pozornost  nadále  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. 
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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. 188/2017 – 1 – 1 – 3 

Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci školy
Počet fyzických

osob
Z toho

kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční
počet*  

Pedagogičtí zaměstnanci 20 20 19,636

Nepedagogičtí zaměstnanci 15 15  15,963

                                                * včetně ESF a doplňkové činnosti podle P1-04 k 30. 6. 2017 

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. 2016

Počet
zapsaných

žáků

Z toho počet
žáků nepatřících

do spádového
obvodu školy

Počet přijatých
žáků

Počet 1. tříd
k 1. 9. 2017

400 1 31 4 23 1

b) Mateřské škola
Kapacita

 školy
Počet tříd

k 1. 9. 2016
Počet

zapsaných dětí
Počet přijatých

dětí
Počet tříd

k 1. 9. 2017
Počet volných

míst

28 1 8 8 1 3
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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. 22 22 0 0
III. 30 23 7 0
IV. 24 20 4 0
V. 29 19 10 0

I. stupeň 126 105 21 0
VI. 32 20 12 0
VII. 27 12 15 0

VIII. 26 13 13 0
IX. B 29 15 14 0

II. stupeň 114 60 54 0

Celkem 240 165 75 0

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ
 

Druh oboru vzdělávání 
(§ 58 školského zákona)

Konečný stav 
rozmístění žáků

Procentuální
podíl

rozmístění žáků
Gymnázia 4

76%
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 18
Střední vzdělání s výučním listem 7 24%
Neumístěno 0 0%
Počet žáků 9. tříd celkem 29 100%

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

2/z 240 15 0,06
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Část VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program je vypracován na každý školní rok. Jsou v něm vytýčeny cíle
nespecifické (utváření optimálního klimatu ve škole, výchova ke zdravému životnímu stylu).
Daří se nám zapojit děti a jejich rodiče do volnočasových aktivit. O tom svědčí účast našich
žáků  na  kulturních  vystoupeních  pro  veřejnost,  v  soutěžích,  olympiádách,  kroužcích,  na
divadelních  představeních,  na  besídkách  pro  rodiče,  víkendových  výletech,  ekologických
aktivitách.

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

Uskutečněné aktivity 
Adaptační program pro VI. třídu - proběhl letos poprvé v prostorách místní střelnice za vedení
zkušených lektorek ze sdružení Eurotopia v Opavě.

Kurz dopravní výchovy pro IV. třídu – praktické i teoretické dovednosti a získání průkazu
cyklisty.

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Krnově.

Patronát žáků IX. třídy nad prvňáčky pod názvem Máme se…! (pomoc při  organizaci  na
začátku školního roku, asistence na akci Slavnost slabikářů, Dnu dětí apod.).

Zapojení do projektu eTwinning – portál slouží k projektovému vyučování mezi partnerskými
školami v Evropě. 

Evropský den jazyků – tentokrát návštěva rodilého Australana A. Velasqueze žijícího u nás.
Celá prezentace proběhla v angličtině a tématem byla  samozřejmě Austrálie  – zajímavosti
z tohoto pro nás tajemného kontinentu. Pro velký úspěch se v prosinci konala další beseda,
tentokrát pro IX. tř. na téma Vánoce v Austrálii.

MTB cross – závod na horských kolech okolo Stříbrného jezera.

Divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě – pro žáky během školního roku. Tradicí
se stala představení studentů Střední pedagogické školy v Krnově – letos žáci VI. – VIII. tříd
zavítali do Krnova na představení „Uzly a pavouci“. V Loutkovém divadle v Opavě žáci VI.
třídy  zhlédli  představení  v angličtině  –  Andersenovy  pohádky,  na  deváťáky  pak  čekalo
představení Jindřich VIII. – předvedla divadelní společnost z Brna.

Medvědí  ministezka  v neplachovickém  zámku,  žáci  vyšších  ročníků  připravili  soutěže
mladším dětem.

Projekt V. třídy – Domov - místo, kde žiji

Bohatá  činnost  žákovské  rady  Žárovky  a  Žárovičky  (sběr  papíru,  Mikuláš  s Žárovičkou,
plavání s Žárovkou, vítání jara, soutěž O nejlépe vybavené pouzdro, Aprílový týden apod.).

Víkendové  akce  turistického  kroužku  KNOT  (Bruntál,  Ježník,  vánoční  trhy  v Olomouci,
Šelenburk, Otická sopka, Lysá hora).
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Projektový den Cesta kolem světa – Evropa, ve IV. třídě – poznávání kultury jiných zemí.

Akce ke svátku Halloween – projektový den na 1. stupni, diskotéka – IX. třída připravila
program pro nižší stupeň a diskotéku pro starší žáky.

Ekologické aktivity: sázení stromků v Opavě s neziskovou organizací Sázíme stromy; po celý
školní  rok  probíhal  projekt  RECYKLOHRANÍ,  kdy  žáci  sbírali  víčka  od  PET lahví  pro
rehabilitační  ústav  v Hrabyni;  proběhla  beseda  s myslivcem v rámci  projektu  „Pomáháme
zvířatům“ pro žáky I. – III. třídy, prezentace badatelských projektů na konferenci v Ostravě,
exkurze v Technických službách v Opavě – třídění odpadů – pro II. a III. třídu.

V rámci projektu Hasík seznámili hasiči z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje žáky II. a VI. třídy s náročnou a zodpovědnou prací hasičů. Hasiči dětem ukázali svou
výstroj a pracovní pomůcky. Zhlédli i zajímavé video, kde získali informace o tom, jak se
zachovat v krizových situacích. 

Spolupráce  s Policií  ČR  –  Policejní  pohádky  –  pracovnice  skupiny  tisku  a  prevence
představila dětem z MŠ, I. a II. třídy některé příběhy z knížky a seznámila je s prací policie.

Pěvecká a  výtvarná soutěž – pořádala nezisková organizace  Eurotopia,  žákyně  naší  školy
získala 3. místo ve výtvarné části soutěže.

Vánoční besídky s bohatým programem pro rodiče.

Zdařilé  byly  akce konané ve spolupráci  s  OÚ a SRŠ: Advent  na zámku - žáci  předvedli
vystoupení  pro  veřejnost,  tentokrát  s  názvem  „Mrazík  po  našemu“,  postarali  se  o  část
výzdoby, s učiteli přichystali vánoční dílny, měli prodejní stánek s vlastními výrobky. Také
připravili výzdobu sálu na školní ples. Žáci předvedli program pro veřejnost na školním hřišti
k 40. výročí založení školy a k 760. výročí založení obce Neplachovice.  Dále se účastnili
vystoupení pro důchodce, také k vítání občánků. 

Účast  žáků  v televizní  soutěži  –  pětičlenný  tým  žáků  natáčela  v soutěži  Česká  televize,
natáčení probíhalo v Malém světě techniky U6 v Ostravě.

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 
a prohlédly si hasičskou zbrojnici v Neplachovicích, měly možnost vyzkoušet si i praktické
věci – vázání uzlů, pořadová cvičení, hašení ap. 

Ledová Praha – tato akce se stává tradicí – letos se vydali do hlavního města žáci IV. a VI.
třídy.

Den off-line – žáci včetně učitelů si v tento den mohli vyzkoušet, jaké to je alespoň jeden den
fungovat bez moderních technologií. Ti, kdo to vydrželi, získali certifikát a medaili (120 dětí
zvládlo nevzít do ruky ani mobil).

Abeceda malých doktorů - návštěva zdravotní sestry Mgr. Sandry Plačkové v I. a II.  třídě
s cílem seznámit děti se základními postupy při péči o své zdraví.

Turnaj  v SUDOKU  –  účast  žáků  v soutěži  pořádané  Hráčskou  asociací  logických  her  
a sudoku, umístění našich žáků na předních místech, postup do celostátního kola.

Poznávací exkurze do Vídně pro žáky VIII. a IX. třídy ve spolupráci se ZŠ v Háji ve Slezsku.
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Filmový  projekt  „Stojí  hruška“  – studenti  PF UP Olomouc představili  svůj  film.  Příběh  
o touze někam patřit,  být součástí  něčeho většího, příběh o oběti,  o důležitosti  naslouchat
druhým i svému nitru. Po projekci následovaly různé hry k uvědomění si své role v kolektivu.

Studenti  Slezského 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. 

Běháme  pro  handicapované  děti  –  JOY  RUN  –  letos  proběhl  2.  ročník  závodu.  Jde  
o šestikilometrový běh v Městských sadech v Opavě 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. (Naše škola přispěla částkou 3000 Kč).

Školní projekt „Tak šla historie“ - cílem je rozšířit historické povědomí mládeže. Žáci od VI.
do IX. třídy se účastní exkurzí, výstav, ve výtvarné výchově malují např. stavby z různých
historických období, připravují prezentace na daná témata, sledují dokumentární i hrané filmy
k problematice. Žáci IX. třídy se účastnili Dne veteránů – pietního aktu na místním hřbitově,
byli na exkurzi v Osvětimi a chystají se na exkurzi do Památníku 2. světové války v Hrabyni. 

Dny dětí – žáci IX. třídy připravili tři sportovní dopoledne pro své mladší spolužáky a pro
MŠ.

Letos jsme se opět zaměřili na fenomén, kyberšikanu a její důsledky (v informatice, VZ, VV).
Znovu jsme se zapojili do projektu „Seznam se bezpečně“ (akreditovaný MŠMT). Oslovili
jsme neziskovou organizaci Eurotopia, která připravila pro rodiče žáků přednášku o nebezpečí
na internetu, ale akce se pro nezájem rodičů neuskutečnila.

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

Témata  prevence  jsou  zakomponována  v  našem ŠVP  „Učíme  se  pro  život“  a  učitelé  je
zařazují do výuky podle svých tematických plánů.

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

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

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

Riziková forma chování Počet případů Počet žáků
Zneužití alkoholu 0 0
Zneužití ostatních drog - kouření 0 0
Agresivní, násilné chování 4 6
Šikana 0 0
Kyberšikana 0 0
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 
Problematika chování žáků, prevence 15 (sborovna)
Speciální pedagogika 15 (sborovna)
Oborové vzdělávání 10
Jazykové vzdělávání 2
ICT vzdělávání 15 (sborovna)
Výchovy 1
Sportovní a jiné vzdělávání 1
Právní povědomí, metodické poradny 3

Část VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Přehled kulturních akcí  

Školní rok 2016/2017 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 navštívili
žáci IX. třídy dva muzikály - Limonádový Joe a Noc na Karlštejně. Žáci VII. a VIII. třídy se
pobavili u Molièrovy komedie Zdravý nemocný. Do Slezského divadla zavítali ještě žáci Vi.
třídy, kteří zhlédli muzikál Limonádový Joe, a 1. až 3. třída, které potěšili Broučci. Pro velký
zájem z řad žáků nižšího stupně byla opět pozvána hudební skupina Marbo. Škola využila
jako každý rok nabídky amatérského divadelního souboru Červiven,  za kterým jsme letos
vyjeli  do Krnova. Soubor předvedl žákům šestého,  sedmého a osmého ročníku hru Uzly  
a  pavouci.  Šestá  a  devátá  třída  se  zúčastnila  představení  v anglickém jazyce  v opavském
loutkovém divadle.  Na  jaře  navštívili  naši  školu  studenti  Pedagogické  fakulty  Univerzity
Palackého v Olomouci s filmovým představením Stojí hruška.
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Školní knihovna je stále místem konání tzv.  čtenářských dílen, které mají podpořit rozvoj
čtenářské gramotnosti u žáků. Nově letos probíhaly pro přihlášené žáky z nižšího i vyššího
stupně v odpoledních hodinách lekce Čtenářských klubů. Knihomolky,  tj.  žákyně  8.  třídy,
které půjčují žákům knihy a starají se o knihovnu, uspořádaly lekce pro menší čtenáře. Také
spolupracovaly s dramatickým souborem Bavidlo, k představením připravily pracovní listy  
a jiné činnosti, nebo překvapily akcí Báseň pro tebe. Mnoho našich žáků navštěvuje Místní
knihovnu Holasovice a zapojuje se úspěšně do soutěže vyhlášené knihovnou Sbírání perel.
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 čtenáře.

K rozvoji  kulturního  vzdělání  patří  cestování.  Zájem  o  turistiku  a  poznávání  rozvíjel
turistický kroužek KNOT, většiny výletů se zúčastnili i rodiče či bývalí žáci. Oblíbenou akcí
je návštěva tzv. Ledové Prahy, kde pobyli letos žáci 4. a 6. třídy. Žáci deváté třídy navštívili
v rámci  výuky  dějepisu  bývalý  koncentrační  tábor  Osvětim  a  Muzeum  války  v Hrabyni.
Mimořádnou akcí byl zahraniční zájezd do Vídně pro vybrané žáky 8. a 9. třídy, uspořádaný
ve spolupráci se ZŠ Háj ve Slezsku. Všechny třídy podnikly na konci roku třídní výlety do
různých míst našeho kraje, případně dalších moravských krajů, žáci nižšího stupně si užili
pobytu v přírodě ve Zlatých Horách.

Využili jsme také nabídky  Animačních programů opavské organizace OKO. Žáci 7. a 8.
třídy si rozšířili obzory ve výtvarném umění účastí na programu Na Ladu máš náladu.
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.

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

Pro  žáky  celé  školy  pořádají  žáci  9.  ročníku  diskotéky.  Na  podzim se  konala  diskotéka
hallowenská, kde deváťáci pobavili mladší spolužáky zábavnými soutěžemi. Deváťáci také
zajistili mikulášskou nadílku pro spolužáky z nižšího stupně a děti z mateřské školy.

Vánoční besídku pro rodiče si připravila čtvrtá a pátá třída. 

V naší škole stále pracují soubory zaměřené na kulturu. Velkou tradici má pěvecký sbor na
vyšším stupni, kterému 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.
Novým kroužkem se stala Flétnička vedená Hanou Grigorovou. Výsledky své práce předvedli
během  školního  roku  mnohokrát  na  veřejnosti.  Zajišťovali  kulturní  program  na  Vítání
občánků v Neplachovicích a Holasovicích, na schůzi Sdružení rodičů, na oslavě Dne učitelů,
na setkáních důchodců v Neplachovicích a Holasovicích a zejména na  Adventu na zámku,
kde byl na zámecké terase předveden večerní program s názvem Mrazík po našemu. Největší
akcí  letošního  roku  bylo  dlouho  a  usilovně  připravované  vystoupení  na  slavnosti  k 760.
výročí první zmínky o obci Neplachovice a zároveň k 40. výročí  otevření naší školní
budovy. Vystoupení proběhlo 10. června odpoledne na pódiu na školním hřišti, dopoledne se
konal  den  otevřených  dveří,  na  jehož  organizaci  se  žáci  podíleli  velkou  měrou.  Zajistili
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komentované prohlídky a charitativní prodej. Naši žáci také obohatili  kulturní program na
Obecních slavnostech v Holasovicích.

Oba dramatické  sobory si  nacvičily  pohádky pro děti,  které  následně předvedli  ve škole
mladším spolužákům a v mateřských školách v Neplachovicích a Loděnici a také v Základní
škole pro tělesně postižené na Havlíčkově ulici.

Činnost  těchto  kroužků,  ale  i  mnoha  dalších  na  naší  škole,  byla  oceněna  Bílou  stuhou
v rámci soutěže Obec roku.

S novým školním rokem začaly na naší  škole pracovat  nové kroužky zaměřené  na tvůrčí
výtvarnou činnost – Tvořivé ručičky, Tvořivé ručky a Tvořivé ruce. Děti vyráběly zejména
keramické výrobky, ale pracovaly i s textilem, vlnou, drátky, korálky. 
Zúčastnili jsme se i výtvarných soutěží – Svět naruby, kde jsme získali třetí místo, a Kreslíme
slona ve Slezském muzeu.

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 a zajistili vánoční tvůrčí dílnu. Zámeckou sezonu na zámku obohatili žáci expozicí
z projektu  Místní  pověsti  očima  dětí  ZŠ  Neplachovice.  Výtvarné  práce  žáků  zdobí
samozřejmě i prostory školy, jsou pravidelně tematicky obměňovány. 

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

Účast na olympiádách a soutěžích

1. Sportovní soutěže
a) atletika
Sportovní soutěž: Memoriál Mirko Fišera (Atletický víceboj)
Kategorie: okresní kolo 6. – 7. třída
Místo konání: ZŠ Háj ve Slezsku
Umístění: 7. místo 
Sportovní soutěž: Atletický čtyřboj (Atletický víceboj)
Kategorie: okrskové kolo 6. – 7. třída, okrskové kolo 8. – 9. třída
Místo konání: ZŠ Šrámkova, Opava
Umístění: MŽ – 3. místo  
SŽ – 3. místo  
1. místo – Filip Karli (hod kriketovým míčkem)
Sportovní soutěž: Pohár rozhlasu (Atletický víceboj)
Kategorie: okresní kolo 8. – 9. třída
Místo konání: Tyršův stadion, Opava
Umístění: 11. místo 

b) cyklistika
Sportovní soutěž: MTBcross (horská kola)
Kategorie: okresní kolo 1. – 9. třída
Místo konání: Stříbrné jezero
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Umístění: 1. místo 
     3. místo – 2x

c) fotbal
Sportovní soutěž: Halová kopaná
Kategorie: okrskové kolo 6. – 7. třída
Místo konání: hala SFC Opava, Městské sady
Umístění: 2. místo 
Sportovní soutěž: Minifotbal
Kategorie: okrskové kolo 8. – 9. Třída
Místo konání: ZŠ Kylešovice, Opava
Umístění: 2. místo - postup do okresního finále

d) In – line skating
Sportovní soutěž: Závody na in line bruslích a koloběžkách
Kategorie: okresní kolo 1. – 9. třída
Místo konání: OC Breda, Opava
Umístění: 1. místo – 2x

     2. místo – 2x 
     3. místo – 2x
     3. místo - 1

e) sportovní gymnastika 
Kategorie: okresní kolo 6. - 7. třída
Místo konání: ZŠ Šrámkova, Opava
Umístění: 2. místo - postup do krajského finále
Kategorie: krajské kolo 6. – 7. třída
Místo konání: Frýdek - Místek
Umístění: 8. místo družstva, jednotlivci - 5. místo  

f) sportovní soutěž: šplh
Kategorie: okresní kolo 6. - 7. třída, okresní kolo 8. - 9. třída
Místo konání: ZŠ Šrámkova, Opava
Umístění: MŽ – 11. místo, SŽ – 9. místo

g) stolní tenis
Sportovní soutěž: Stolní tenis
Kategorie: školní kolo 6. – 9. třída
Místo konání: ZŠ Neplachovice

h) vybíjená
Kategorie: okrskové kolo 4. – 5. třída
Místo konání: ZŠ Edvarda Beneše, Opava
Umístění: 2. místo 

2. Školní soutěže a olympiády
 a) anglický jazyk

 11. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce

11



 16. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce

  účast družstva na soutěži Funny english v Opavě – žáci 5. třídy 

b) český jazyk

 účast v okresním kole olympiády v českém jazyce

c) IT technologie

 účast v okresním kole soutěže KILOBAJTÍK a MEGABAJTÍK v Opavě

 umístění – 2x 5 místo

d) matematika

 úspěšný řešitel okresního kola matematické olympiády – žákyně 8. třídy

 účast na okresním kole olympiády – 3 žákyně 7. třídy

  účast na okresním kole Pythagoriády – 1 žák 7. třídy

e) Přírodopis

 účast žákyň 6. třídy na Badatelské konferenci 

f) dějepis

 1 žákyně 8. třídy účast v okresním kole dějepisné olympiády v Opavě

3. Umělecké soutěže
a) výtvarné soutěže

 3. místo v krajském kole ve výtvarné soutěži „ Svět Naruby“

4. Ostatní
a) soutěž SUDOKU

 3., 5. a 12. místo v okresním kole v Opavě 

 8. místo v celostátním kole v Brně

b) branný závod Wolfram
Kategorie: okresní kolo 8. třída
Místo konání: Dukelská kasárna Opava
Umístění: 1. místo (celkem 14 družstev)
Postup do krajského finále – 4. místo (celkem 13 družstev)
 

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,  dějepis,  finanční  gramotnost  nebo
výchova ke zdraví a občanství.

Činnost v rámci EVVO:

 rozvíjení teoretických znalostí a dovedností (P, Z, VZ, CH, D, FG, PS, PČ,VO, …)
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 doplnění  teoretických  znalostí  o  praktické  ukázky  přírodnin  a  ekosystémů  v okolí
školy – byliny, dřeviny, živočichové, houby, horniny, přírodní a umělé ekosystémy

  úklid v okolí školy v rámci praktických činností

 třídění odpadu – plasty, baterie, papír, elektrospotřebiče

 diskuze  s odborníky  –  dopravní  výchova,  příslušníci  policie  a  hasičských  sborů,
dentální hygienici, myslivci

 návštěva muzeí, divadel, kin, kulturních a historických památek, dočasných a trvalých
expozic

 účast na soutěžích – olympiády (Čj, D, M), SUDOKU, Bajtík, Elektro, Ekologická
konference, televizní soutěž U6 – úžasný svět techniky, Medvědí stezka, přírodovědný
klokan, sportovní akce, …

 lyžařský kurz, adaptační kurz

 rozvoj vzdělání pedagogických pracovníků – školení, workshopy

 exkurze  –  Hrabyně,  Vídeň,  Osvětim,  Olomouc  –  Pevnost  poznání,  Velký  svět
techniky, Ledová Praha

 projekty – dopravní  výchova,  eTwinning,  Evropský den jazyků,  zdravé zuby,  Den
offline, Advent na Zámku, Den obce Neplachovice, Hasík, Bílá stuha, Hmyzí hotel,
Soptík,  Den  dětí,  Olympijský  den,  pozorování  meteorologických  prvků  (+  stavba
meteorologické stanice)

 charitativní činnost – charitativní sbírka, Joy Run

 školní výlety – Hrabyně, Rejvíz, Radhošť, škola v přírodě (Zlaté hory), …

 výsadba stromů v povodí řeky Opavy (Kolofíkovo nábřeží)

 účast na krajské ekologické konferenci – kultivace plísní

 výlety  v rámci  turistického  kroužku  –  Ježník,  Olomouc,  Neovulkanity  v okolí
Bruntálu, Šelenburk, Slavkovský les a Otická sopka, Lysá hora

ICT vzdělávání

V letošním školním roce  jsme  průběžně  optimalizovali  nastavení  bezdrátového  zasíťování
učeben  prvního  stupně  a  druhého  stupně.  Dále  jsme  zakoupili  stanici  MacBook  AIR  do
kmenové třídy prvního stupně.  

Naše  škola  je  od  1.  9.  2015  připojena  na  síť  přes  poskytovatele  BENET BRUMOVICE
s rychlostí připojení 30Mbit/s s agregací 1:1, ale toto připojení je ve špičkách nedostatečné  
a nyní jednáme o novém tarifu s naším poskytovatelem.  

Celkem se na naší škole zúčastnilo výuky počítačů 67 žáků. Žáci 5. třídy měli 1 hodinu týdně
povinný předmět Informatika V. Výuky v 5. třídě se účastnilo celkem 29 žáků. Výuka byla
zaměřena na seznámení se se základními komponenty počítače, obsluhou počítače, základní
vyhledávání dat, základní elektronickou poštu, znalost klávesnice, textový editor Microsoft
Word, program Malování a práce s Google Apps.
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Žáci  6.  třídy  měli  1  hodinu  týdně  povinný  předmět  Informatika  VI.  Výuky v 6.  třídě  se
účastnilo celkem 32 žáků, kteří se soustředili  na psaní daného textu a vkládání grafických
objektů do souboru a rozvíjení dovedností s programy sady Microsoft Office. 
Žáci 7.  třídy měli  1 hodinu týdně volitelný předmět Informatika VII. Výuky v 7. třídě se
účastnilo celkem 12 žáků, kteří se soustředili  na psaní daného textu a vkládání grafických
objektů do souboru a rozvíjení dovedností s programy sady Microsoft Office, dále na rozvoj
grafických dovedností a sdílení dat pomocí cloudových služeb.  

Samozřejmostí je, že žáci od 5. 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, začali se vzdělávat a procvičovat.

Žáci 5. - 7. třídy se zúčastnili  školního kola počítačové soutěže Bajtík.  Do finále soutěže
postoupily 2 žákyně, které se umístily na pátém místě okresního kola.

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

Dopravní výchova

Teoretická část dopravní výchovy

I ve školním roce 2016/2017 se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy. Její
teoretická  část  proběhla  během  šestnácti  vyučovacích  hodin.  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 bez názorných dopravních značek a zkušebních testů. Velkou oporou nám
byla  práce  s tablety  a  aplikace  Dopravní  výchova  interaktivně.  Také  jsme  si  na  iPadech
vytvořili vlastní plakáty o cyklistech.
V průběhu školního roku žáky navštívila paní Marcela Skopalová ze Střediska volného času
Méďa v Krnově, aby si s dětmi popovídala o jejich zkušenostech s jízdou na kole a seznámila
je i s teoretickou částí.

Praktická část dopravní výchovy

Trénink, který přibližuje podmínky jízdy na silnici, absolvovali žáci na dětském dopravním
hřišti v Krnově. Žáci sice ovládali pravidla silničního provozu, ale aplikovat je v praxi už bylo
náročnější. Žáci byli  nabádáni, aby jezdili raději pomaleji,  díky čemuž dosáhnou přesnější
jízdy. Pravidelné cvičení přinášelo dobré výsledky. 
Tato výuka probíhala pod vedením paní Marcely Skopalové v následujících termínech:
19. září 2016 a 9. května 2017.

14



Závěrečné zkoušky

15. června žáci absolvovali pod dohledem paní Marcely Skopalové a dalších zaměstnanců
SVČ a také 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. Ze čtyřiadvaceti přítomných žáků
získalo průkaz cyklisty devatenáct z nich. Jsme jedna z mála škol, která se věnuje dopravní
výchově v takové míře, ale i naše snaha a píle sklízí ovoce a jsme za to velmi rádi.

Přehled zájmové činnosti ve školním roce 2016/2017

Název Třída Den Hodina Vyučující
Pěvecký sbor I I. – V. čtvrtek  1430 – 1515 Mgr. Lenka Marošová

Pěvecký sbor II VI. – IX. pondělí  1345 – 1430 Mgr. Leon Vašinka

Tvořivé ručičky   I. - II.   čtvrtek 1300 – 1400 Lenka Gorčicová

Tvořivé ručky III. – V. čtvrtek 1400 – 1450 Mgr. Ludmila Volná

Tvořivé ruce VI. – IX. úterý 1400 – 1500 Mgr. Blažena Wertichová

Angličtina hrou I. pondělí 1200 – 1235 Mgr. Hana Grigorová

Anglický jazyk II. – III. čtvrtek 1300 – 1345 Mgr. Klára Střížová

Projektová angličtina IV. – V. čtvrtek 1400 – 1445 Mgr. Klára Střížová

Povídej si se mnou   II. úterý 1150 – 1235 Mgr. Ivana Kořistková

Povídej si se mnou I. pondělí 1300 – 1345 Mgr. Klára Střížová

Čtenářský klub 1. stupeň úterý 1400 – 1450 Mgr. Ludmila Volná

Čtenářský klub 2. stupeň čtvrtek 1445 – 1530 Mgr. Blažena Wertichová

Přírodovědný kroužek VI. – IX. úterý 715 – 755 Mgr. Radek Hnilica

Flétnička   I. - V.   úterý 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová

Dramatický kroužek II. – V. středa 1400 – 1450 Mgr. Ludmila Volná

Matematický kroužek IX. úterý 1345 – 1430 Mgr. Kateřina Baronová

Cvičení z matematiky VIII. čtvrtek 1300 – 1345 Mgr. Štěpánka Matějková

Modelářský kroužek V. – IX. čtvrtek 1400 – 1500 Mgr. Leon Vašinka

Žárovka VI. – IX. pondělí 715 – 755 Mgr. Ivana Vaňková

Sportovní hry VI. – IX. čtvrtek 1445 – 1530 Mgr. Jakub Machel

Žárovička I. – II. pondělí 730 – 750 Mgr. Klára Střížová

Redakční rada - Poděs I. – IX. středa 720 – 740 Mgr. Ludmila Volná

Rytmika I. – IV. úterý 1500  - 1600 Marie Černohorská

Družináček II. – III. středa 1430 - 1530 Marie Černohorská
Zdeňka Bolíková

KNOT VI. – IX. sobota 1 x za měsíc Mgr. Jakub Machel
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Přehled mimoškolní zájmové činnosti

Název Třída Den Hodina Vyučující

Střelecký kroužek II. – IX. úterý 1530 – 1730 Pavel Vaněk

Počítačový kroužek V. – IX. pondělí 1445 – 1530 Roman Antala

Gymnastika Šebelová I. – V. od 
ledna

1330 – 1430 Lenka Šebelová

Rybářský kroužek I. – IX. pátek 1300 – 1430 Luděk Pater

Florbal VI. – IX. pondělí 1400 – 1600 FIT Sports Club

Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve škole neproběhla inspekční činnost ze strany ČŠI.

Další kontroly:

Dne 1. 9. 2016 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a  dodržování  ostatních  povinností  plátce  pojistného  ze  strany  VZP.  Ke dni  kontroly
nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

Dne  6.  9.  2016  uskutečnila  Krajská  hygienická  stanice  Moravskoslezského  kraje  se
sídlem v Ostravě v naší organizaci další kontrolu, jejímž předmětem bylo plnění povinností
dle platné legislativy – státní zdravotní dozor byl proveden v mateřské škole a ve výdejně
stravy MŠ. Nedostatky nebyly uvedeny.

Ve dnech 26. 10. a 21. 11. 2016 a 29. 5. a 9. 6. 2017 proběhla veřejnosprávní kontrola 
u podřízené příspěvkové organizace, kterou vykonala paní Miroslava Gödrichová.

Výsledky kontrol: při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. V rámci metodické pomoci byly
zodpovězeny dotazy a navrhnuty konkrétní postupy. 

Dne 19. 12. 2016 proběhla veřejnosprávní kontrola ze strany obce Holasovice. Kontrola
byla  zaměřena  poskytnutý  příspěvek na nákup žákovských lavic  a  židlí,  a  zda byl  využit
v souladu se smlouvou; dále na kontrolu poskytnutého příspěvku na činnost modelářského
kroužku, a zda byl využit v souladu se smlouvou.

Při  kontrole  nebyly  zjištěny  nedostatky.  Finanční  prostředky  byly  použity  v souladu  se
smlouvou.

Dne 23. 5. 2017 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Opava kontrolu plnění
povinností v nemocenském  pojištění,  důchodovém  a  při  odvodu  pojistného  na  sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  a to za období od 1. 6. 2014 do
konce  posledního  zúčtovaného  období  přede  dnem  provedení  kontroly.  Závěr  kontroly:
nebyly zjištěny nedostatky.

Dne  8.  6.  2017  provedl  úřad  Regionální  rady  regionu  soudržnosti  Moravskoslezsko
finanční kontrolu ve veřejné zprávě.  Předmětem kontroly bylo naplňování účelu dotace a
monitorovacích indikátorů projektu Modernizace výuky na ZŠ Neplachovice. Nebyly zjištěny
nedostatky.
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Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016

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

       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

17



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 
modelářského kroužku 5 000,00 5 000,00 0,00

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 2016 bylo v průběhu roku vyrovnané,
prostředky byly efektivně a účelně využity dle rozpočtových pravidel. 
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Část XI.

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Naše  škola  je  zapojena  do  mezinárodní  online  spolupráce  škol  eTwinning.  Aktivita
eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k dnešnímu dni zapojeno přes 495 000
učitelů z více než 180 000 škol, které společně pracují v různých vzdělávacích projektech na
portálu www.etwinning.net. Činnost aktivity eTwinning v České republice je administrována
Domem  zahraniční  spolupráce  (www.dzs.cz)  –  Národním  podpůrným  střediskem  pro
eTwinning.  Veškeré  služby  aktivity  eTwinning  jsou  školám  poskytovány  zdarma.  
Certifikát  Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují  kritéria  kvality  
a  které  mohou  ve  svých  zemích  sloužit  jako  příklady  dobré  praxe.
Díky paní učitelce Střížové získala naše škola již certifikáty k těmto projektům eTwinning:
Maľované čítanie, Ready, steady, go!, Literatura od susedov a Fun-n-Friends at school.    

Část XII.
 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v     rámci celoživotního učení

Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Část XIII.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z     cizích zdrojů

Název projektu
Finanční prostředky v Kč

celkem využité

Projekty MŠMT a EU
Podpora společného vzdělávání na ZŠ a
MŠ Neplachovice  956 058,- 298 739,-  

(k 31. 8. 2017)

Obec Holasovice
Dotace – rekonstrukce vestibulu a 
schodiště 200 000,- 200 000,-

Obec Holasovice Dotace modelářského kroužku 10 000,- 10 000,-

Obec Holasovice Dotace LVK 6 000,- 6 000,-

Obec Brumovice Dotace LVK 12 000,- 12 000,-

Obec Neplachovice Dotace LVK 9 000,- 9 000,-

Obec Neplachovice Investiční dotace – nákup kotle do ŠJ 144 706,- 144 706,-

SRŠ při ZŠ Neplachovice Dar – interaktivní tabule 35 063,- 35 063,-
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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

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

Zpracovala dne: 30. 9. 2017

PaedDr. Ivana Pavlíková
ředitelka školy

Školská rada schválila dne 11. 10. 2017
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
školní rok 2016/2017

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. Je to dlouhodobý proces, který uplatňujeme
v průběhu několikaleté docházky do školní družiny.  
Součástí  ŠVP je  Tematický  vzdělávací  plán,  ve  kterém  máme  na  každý  měsíc  vytýčené
tematické  okruhy,  které  dále  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  13  děvčat  1.  -  5.  třídy  a  nacvičily  tanec  Bomba,  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. ŠD navštěvovalo 90 dětí 1. - 6. třídy. V první herně bylo 30 dětí z 1. a III.
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třídy, v druhé herně bylo 30 dětí z II. a III. třídy a ve třetí herně byly děti ze IV., V. a VI.
třídy.

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

 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. 30 dětí 2. a 3. třídy
vychovatelka Zdeňka Bolíková

herna I. 30 dětí 1. a 3. třídy
vychovatelka Mgr. Lenka Marošová

herna III. 30 dětí 4., 5. a 6. třídy

5. Spolupráce se školou a jinými subjekty

 Během roku jsme spolupracovali s třídními učitelkami při řešení výchovných problémů.
 U příležitosti  Adventu  na  zámku  a  Dne  otevřených  dveří  ve  škole  jsme  vystavovali

výkresy a výrobky dětí.
 O velikonočních  prázdninách jsme i  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 vystoupili v Opavě, kde jsme navštívili
velikonoční trhy a cukrárnu, kde děti utratily zbytek svých peněz. Domů jsme se vrátili
vlakem.

 Spolupracovali  jsme  s kulturními  komisemi  obcí  Neplachovice  a  Holasovice  –  vítání
občánků,  vystoupení  pro seniory v Neplachovicích  i  v Holasovicích,  zahájení  zámecké
sezóny v Neplachovicích a oslava 40 let školy, Den obce Holasovice.

6. Dokumentace a materiální vybavení ŠD

a) dokumentace
V každé herně jsme vedli tyto dokumenty:   
 Zápisní lístky
 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,
sportovních potřeb, větší část však byla ponechána pro potřeby školy.

V Neplachovicích 30. 6. 2017
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Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
školní rok 2016/2017

Mateřská  škola  je  součástí  příspěvkové  organizace  Základní  škola  a  Mateřská  škola
Neplachovice.   Celodenní  provoz jednotřídky zajišťujeme každodenně  v době od 6.30  do
16.00 hodin. Předškolní vzdělávání v jednotřídní zajišťujeme pro děti zpravidla ve věku od
2,5 do 7 let.  Kapacita  školy je 28 míst,  v letošním školním roce bylo  zapsaných 23 dětí.
Starší budova MŠ sídlí mimo areál ZŠ, v budoucnu je plánováno přestěhování mateřské školy
do areálu ZŠ. 
Interiér je vybaven novým nábytkem a hračkami. Vše splňuje funkční, zdravotní a estetické
požadavky. Děti mají možnost s hračkami i ostatními pomůckami samostatně manipulovat.
Během  roku  proběhla  postupná  výměna  starších  hraček  a  učebních  pomůcek  za  nové
s přihlédnutím k věku, věkovým zvláštnostem a potřebám dětí. Děti mají možnost využívat
herní koutky jak k odpočinku, tak k námětovým hrám. Svými výtvory se děti  podílely na
estetizaci interiéru i exteriéru budovy.
K budově těsně přiléhá školní zahrada, která je v průběhu roku plně využívána k pohybovým,
námětovým i oddechovým aktivitám.

                        

Výsledky vzdělávání

Přínosnými vzdělávacími podmínkami jsme se zaměřily na individuální vývoj každé dětské
osobnosti. Vnímaly jsme dítě v souvislostech, které se vytvářely při nejrůznějších aktivitách.
Naší  snahou bylo  klima  ve  třídě  MŠ posouvat  a  přibližovat  klimatu  v rodině.  Předškolní
vzdělávání jsme zaměřovaly na to, co děti znají, co potřebují znát, aby nově získané poznatky
postupně začleňovaly k těm, které si již osvojily. Kladly jsme důraz na společné soužití ve
skupině s ohledem na různorodý věk dětí. Vhodnými pravidly, dostatkem podnětů pro hru  
i záměrně přichystanými aktivitami jsme komplexně rozvíjely celou osobnost jednotlivých
dětí.  Zaměřením  na  zdravotní  cviky  jsme  posilovaly  pohybový  rozvoj,  jeho  kultivaci  
a správné držení těla. Každý den jsme zařazovaly logopedickou prevenci, obzvláště během
rituálu  ANI  DEN  BEZ  POHÁDKY.  Využívaly  jsme  příhodného  okolního  přírodního
prostředí  nejen  k pohybovým  aktivitám,  ale  rovněž  k posilování  kladného  vztahu  k živé  
a neživé přírodě.
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Údaje o přijímacím řízení

Zápis  dětí  k přijetí  k předškolnímu  vzdělávání  proběhl  11.  května  2017.  Tento  den  byl
tradičně spojený se dnem otevřených dveří v MŠ. Pro následující školní rok 2017/2018 bylo
podáno 8 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Na základě
platných  kritérií  vydaných  ředitelkou  příspěvkové  organizace,  vydala  paní  ředitelka  
8 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Spoluúčast rodičů

Kladly  jsme  na  přední  místo  vzájemné  pochopení,  aktivní  naslouchání  a  přijetí  všech
zúčastněných  při  předškolním  vzdělávání  (děti  –  rodiče  –  učitelky),  protože  vzájemná
spolupráce a tolerance bez jakýchkoli předsudků je základem pro celkové pozitivní klima.
Bereme  rodiče  jako  součást  kvality  školního  klimatu.  O  vzájemné  důvěře  a  partnerství
svědčila  řada  akcí  ve  spolupráci  s klubem  rodičů,  který  se  velikou  mírou  podílel  na
financování těchto akcí.

Další vzdělávání pedagogických pracovnic

Lenka Gorčicová
 4. 11. 2016 -  Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI – rozsah 6 hodin
 27. 1. 2017 -  Aktuální informace k PV, změny ŠZ – rozsah 5 hodin
 21. 2. 2017 -  Přijímání dětí k PV v roce 2017 – rozsah 4 hodiny
 19. 5. 2017 -  Metodická poradna - rozsah 4 hodiny

Bc. Marcela Michálková
 3. 4. – 4. 4. 2017 -  Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v MŠ 

- rozsah 16 hodin
 24. 3. – 25. 3. 2017

7. 4. – 8. 4. 2017
4. 5. – 5. 5. 2017 - Primární logopedická prevence ve školství - rozsah 68 hodin
9. 5. – 10. 5. 2017  Rozvoj předmatematických představ v praxi MŠ - rozsah 16
hodin
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Aktivita a prezentace školy na veřejnosti

Mohli jste nás vidět:
 Na vystoupeních pro seniory
 Na masopustním průvodu obcí
 Vystoupení na oslavách DNE OBCE V NEPLACHOVICÍCH
 Vystoupení na oslavách DNE OBCE V HOLASOVICÍCH
 výtvory dětí na zahrádkářské výstavě

Akce pro děti a rodiče
 Informativní schůzka pro rodiče
 Halloweenské odpoledne
 Průběžné keramické tvoření
 Vánoční besídka s rozsvícením stromečku a zpíváním koled
 Prostřeno v naší MŠ
 Vystoupení ke svátku maminek
 Indiánské rozloučení s předškoláky

Akce pro děti v rámci zpestření dnů v MŠ
 Návštěva zahrádkářské výstavy
 Návštěva divadelního souboru Krnováček
 Beseda s paní policistkou v ZŠ „čtení policejních pohádek“
 Miminko v MŠ
 Návštěva knihovny v Holasovicích s prohlídkou betlémů
 Mikulášská nadílka 
 Čertování v MŠ
 Návštěva Loutkového divadla v Opavě – Vánoční hvězda
 Vánoční dopoledne s vánoční nadílkou dárků v MŠ
 Návštěva divadelního souboru Krnováček – pohádka O zlé koze
 Maškarní karneval
 Masopustní průvod vesnicí
 Návštěva zábavního centra Žirafa
 Hledání velikonoční slepičky
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 Papoušci v MŠ
 Návštěva pohádkového parku ve Velkých Heralticích
 Oslava dne dětí s deváťáky
 Výlet do U6 v Ostravě
 Cestovatelské kreslení s Adolfem Dudkem
 Návštěva Záchranné služby v Opavě
 Návštěva dramatických kroužků ze ZŠ 
 Návštěva kolotočů
 Návštěva knihovny v Holasovicích „Slušné chování“

                   

Ve spolupráci s klubem rodičů jsme se zapojili do příprav a průběhu
 Světýlkového průvodu
 Adventu na zámku
 Sněhulákového Silvestru na návsi
 Z pohádky do pohádky

Spolupráce se ZŠ Neplachovice

Vzájemná spolupráce pokračovala i v tomto školním roce. Velký úspěch měly návštěvy žáků
IX.  ročníku.  Při  první  návštěvě  se „deváťáci“  postarali  o  mikulášskou nadílku a  v červnu
oslavili společně s „mateřinkovými“ dětmi svátek dětí „na krtečkově stezce“. S prvňáčky jsme
si  společně  prohlédli  a  pobesedovali  o  papoušcích.  S žáky  nižšího  stupně  jsme  vyslechli
policejní  pohádky  čtené  paní  policistkou.  Budoucí  prvňáčci  měli  možnost  navštěvovat
školičky v ZŠ. Bylo nám vyhověno využívat  prostory ZŠ při keramickém tvoření s rodiči.
Žáci z dramatických kroužků zahráli dětem svá divadelní představení.
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Další spolupráce probíhala 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

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti

V tomto  školním  roce  neproběhla  v naší  mateřské  škole  inspekční  činnost  ČŠI.
V měsíci září proběhla kontrolní činnost OHS.

Vylepšování materiálních podmínek mateřské školy

 zakoupení a výměna poškozeného bojleru
 zakoupení a výměna dětských vodovodních baterií
 průběžná výměna starších učebních pomůcek a hraček za nové

Docházka dětí za školní rok

Počet zapsaných dětí: 23
Průměrná docházka dětí v období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017: 19,4 dětí

V Neplachovicích 31. 7. 2017                                              

Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka mateřské školy

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ŠKOLNÍ AKTIVITY

Adaptační program pro 6. třídu

Slunečné letní počasí, profesionální přístup lektorek, nadšené a spokojené tváře šesťáků – to
vše  provázelo  páteční  adaptační  program  pro  32  žáků  VI.  třídy.  V příjemném  prostředí
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neplachovické  střelnice  proběhl  9.  září  adaptační  kurz.  V minulých  letech  jsme  s dětmi
vyjížděli  do Krnova, do nízkoprahového klubu Karavan, letos přijely zkušené lektorky ze
sdružení  Eurotopia  za námi.  Připravily řadu soutěží  zaměřených  na to,  aby se nová třída
(složená  z místních  žáků  a  nově  příchozích  ze  ZŠ  Brumovice)  stmelila,  naučila  se
spolupracovat, seznámila se s novým třídním učitelem, Jakubem Machelem. Nebyla nouze  
o legrační situace a zajímavé sportovní výkony. Děti si vytvořily pravidla třídy,  otestovaly
svou paměť a závěrem zhodnotily program vyplněním ankety. Držíme palce, aby se utvořil
prima  kolektiv a doufáme, že adaptační program k tomu přispěl.

                                                                 Mgr. Renata Schreierová, školní metodička prevence

Závod na bruslích a koloběžkách byl znovu velice úspěšný

Celkem 8 medailových  pozic  přivezli  naši  sportovci  ze závodu na kolečkových bruslích  
a koloběžkách, který se konal 21. 9. 2016 v podzemních garážích obchodního centra Breda
v rámci Evropského dne mobility. Celou akci pořádal sportovní oddíl Luigino, který se právě
těmito sporty zabývá. Pozvánku na závod přijalo okolo 10 škol a prosadit se v konkurenci 243
přihlášených závodníků nebylo vůbec jednoduché. Naší školu reprezentovalo celkem 14 žáků,
v závodě na koloběžkách se představili Jan Silber, Ondřej Botzián, Patrik Snášel, Karolína
Fiedlerová a  Pavlína Podlovská,  do bojů o stupně vítězů na kolečkových bruslích zasáhli
Jakub Malý, Šimon Hloušek, Adéla Malá, Vendula Bokischová, Dorota Fojtíková, Vladimíra
Šafaříková,  Denisa  Štefková,  Veronika  Antalová  a  Viktor  Bolík.  Mimo  individuálních
závodů, které byly rozděleny podle ročníků, jsme na závěr závodu sestavili také dvě smíšené
štafety kolečkových bruslí, které na třech předepsaných okruzích zajeli výborně a štafeta A se
v závěru mohla radovat z dalšího 3. místa. Ve štafetě A závodili Viktor Bolík, Šimon Hloušek
a Denisa Štefková,  B štafetu reprezentovala Adéla Malá, Vladimíra Šafaříková a Vendula
Bokischová. Všem našim žákům, kteří se závodu zúčastnili, děkujeme za reprezentaci školy 
a za skvělé sportovní výsledky.

Přehled medailových umístění:

KOLOBĚŽKY: Pavlína Podlovská (1. místo), Karolína Fiedlerová (2. místo), Patrik Snášel 
(3. místo)

BRUSLE: Šimon Hloušek (1. místo), Jakub Malý (2. místo), Adéla Malá (2. místo), Denisa 
Štefková (3. místo), Štafeta A (Viktor Bolík, Šimon Hloušek, Denisa Štefková – 3. místo).
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Mgr. Jakub Machel

Evropský den jazyků zase trochu jinak

Věděli  jste,  co  mají  společného  krokodýl,  koala,  klokan  a  emu?  Nebo  třeba  bumerang  
a didgeridoo? A co takhle pouště, Velký bariérový útes a skalní monolit se záhadným názvem
Uluru? Pro ty, kteří ještě tápou, poslední nápověda: Sydney, Melbourne, Canberra, Perth…
Ano, společným jmenovatelem je Austrálie. V úterý 27. 9. se spoustu nových informací o této
zemi dozvěděli všichni, kteří byli ochotni naslouchat Albertu Vasquezovi, Australanovi, který
nyní žije v naší zemi a vyučuje angličtinu na jazykové škola „Hello“ v Ostravě. Posluchači –
žáci naší školy od šesté do deváté třídy – to neměli vůbec snadné, protože celá prezentace
byla  v angličtině,  stejně  jako  otázky  a  závěrečný  test.  Žáci  si  ověřili  znalosti  z dějepisu,
zeměpisu, přírodopisu, seznámili se s typickými australskými sporty i s australským slangem.
Velké nadšení nastalo, když si mohli osahat australské dolary. První bankovky na světě, které
jsou vyrobeny z plastu. A co z toho všeho plyne? Někdo poslouchal, někdo rozuměl, někdo
odpovídal a všichni si to užili.

Mgr. Ivana Vaňková

MTBcross na Stříbrném jezeře

V pátek 30. 9. 2016 jsme se společně s žáky naší školy zúčastnili dalšího velice zajímavého 
a vydařeného závodu na horských kolech. Jednalo se o MTBcross a výzvu vyzkoušet si své
dovednosti v terénu okolo Stříbrného jezera využilo hned 18 žáků. Na okruzích o délce 1,5
km  se  postupně  vystřídali  nejmladší  závodníci  v kategorii  mateřských  školek,  až  po
středoškoláky,  startovní  skupiny  byly  rozděleny  podle  ročníků  narození.  Naši  školu  na
závodech reprezentovali Jakub Čech, Jan Rys, Jakub Malý, Adam Bolík, Jakub Dobřecký,
Ondřej Botzián, Šimon Hloušek, Sandra Jurková, Patrik Snášel, Viktor Bolík, Dominik Moša,
Martin  Voženílek,  Denis  Varyš,  Petr  Daníšek,  Adéla  Malá,  Ludvík  Kurowski,  Jaroslav
Skřivánek a Patricie Heinzká. Nejlépe se v individuálních soutěžích s náročnou tratí poprala
Adéla Malá, která ve své kategorii skončila na 1. místě. Další velice pěkné, a to bronzové,
umístění přidali na svých tratích Jakub Dobřecký a Martin Voženílek. Velice blízko dalšího
medailového umístění byla také štafeta ve složení Martin Voženílek, Viktor Bolík a Adéla
Malá, dojela ale těsně na 4. místě. Cestu do Opavy i zpátky jsme absolvovali na kolech po
cyklostezce,  takže si žáci,  mimo účasti  v závodě, ještě v krásném slunečném počasí mohli
kola pořádně užít. Celou naši skupinku doprovázela maminka Markéta Dobřecká, které bych
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chtěl  poděkovat  za  pomoc  po celou  dobu naší  výpravy.  Pochvala  také  patří  všem našim
cyklistům, kteří se jeli závodu zúčastnit a s náročnou tratí si poradili velmi dobře.

Mgr. Jakub Machel

Medvědí ministezka 2016

V neděli 9. října jste se mohli potkat na zámku s medvědy! Probíhal zde totiž závod Medvědí
ministezka – z důvodu nepřízně počasí byl umístěn do netradičních prostor zámecké budovy.
Neplachovický  zámek  prošel  zátěžovým  testem,  protože  i  přes  nepříliš  vlídné  počasí  se
dostavilo velké množství závodníků – malé děti v doprovodu dospělé osoby, o něco starší děti
ve dvojicích a většinou všichni ještě s fandícími příbuznými. Na různých místech zámku je
očekávaly soutěžní úkoly, které si připravila děvčata 7. až 9. třídy. V pravidelných intervalech
se ozýval hluk padajících kostek, ze kterých stavěli soutěžící co nejvyšší věž, u dalšího úkolu
si museli zapamatovat a posléze vyjmenovat co nejvíce předmětů, dařilo se u poznávacích
úkolů, kde prokazovali své znalosti ze světa zvířat nebo hradů a zámků. Chuťové pohárky si
přišly  na  své  u  poznávání  ovoce  a  zeleniny  (poznámka:  syrový  květák  není  jedovatý!).
Zručnost  byla  procvičena  při  uvazování  uzlíků  a  spolehnout  se  na  svého  parťáka  museli
soutěžící při procházení dráhy poslepu. Náročná byla disciplína u sestřičky Sandry (ty latinské
názvy!). Po závěrečné křížovce se mohli všichni občerstvit v zámecké kavárně a zhlédnout
výstavu ovoce a zeleniny. Na závěr bylo všech 62 závodících dětí odměněno – ti nejmenší
diplomy, všichni panenkou nebo chobotničkou z vlny a ti nejlepší keramickou medailí (vše
vyrobili  žáci  základní  školy).  Děkujeme  všem  závodníkům  a  návštěvníkům  za  přízeň,
rozhodčím a výrobcům dárků za úsilí a vstřícnost a příští rok na shledanou. Doufejme, že nám
počasí dopřeje užít si opět závod v přírodě!

                                                                                                            Mgr. Blažena Wertichov

Výlet na Bezručův vrch a rozhlednu Ježník

Během měsíce října se k životu probudil také turistický kroužek a za svůj první cíl si vybral
rozhlednu Ježník, která se nachází nedaleko města Krnov. Na úvodní asi 13 km dlouhou túru
se poslední říjnovou neděli vydalo celkem 11 turistů. Z počátku zatažená obloha s mírným
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deštěm se po výstupu na Bezručův vrch protrhala a po cestě jsme si užili krásného slunečného
podzimu a zlatě zabarvených listnatých stromů, kterých je v okolí Krnova opravdu dostatek.
Na rozhledně Ježník, která se nachází na kopci Vyhlídka, jsme strávili několik desítek minut,
v klidu se nasvačili a užili si překrásné vyhlídky z celoročně otevřené rozhledny. Po návratu
do Krnova nás čekal rozchod ve městě a zasloužený oběd po první zahřívací túře. Další výlet
se bude konat koncem listopadu a tentokrát na nás čekají sopečné pozůstatky v okolí Slezské
Harty.

Mgr. Jakub Machel

Žákovská rada Žárovka a podzimní sběr papíru

V úterý 1. 11. a ve středu 2. 11. 2016 padalo nejen listí ze stromů, ale i rekordy ve sběru
papíru, který již tradičně organizovala Žárovka. Ráno od 7.00 do 7.45 i odpoledne od 14.00
do  15.30  se  ke  škole  a  k přistavenému  kontejneru  sjížděla  auta,  některá  dokonce  
i s přívěsnými vozíky vozila papír. Jeden kontejner tentokrát nestačil. Nasbíralo se totiž přes
4000 kg (tj. 40q nebo 4t). A teď pozor! Do soutěže se zapojilo pouhých 36 sběračů. Tak si
představte, že by jich mohlo být 100, 150 i více!!! Těm, kteří sbírali, patří nejen poděkování,
ale i odměny,  které opravdu stály za to. Odměněni  totiž byli  úplně všichni,  ať už věcnou
cenou nebo čokoládou.  A ta  největší  čísla?  585 kg – Mirek Vašica  z V.  třídy,  376 kg –
Vlaďka Šafaříková a Denisa Štefková z VIII. třídy,  352 kg – Barbora a Eliška Lukášovy  
(V. a I. třída), 300 kg – Kateřina Matýsková (I. třída), 284 kg – Lukáš Warisch (II. třída).
Takže vy ostatní, nechtěli byste to příště taky zkusit?

Mgr. Ivana Vaňková

Sázíme stromy

Stromy jsou zdrojem kyslíku, pohlcují oxid uhličitý, zvlhčují klima a jsou zdrojem potravy 
i mnoha léčivých látek. Přesto každý rok zmizí ze Země zalesněná plocha o velikosti poloviny
České republiky. Snaha tento trend zvrátit se daří hlavně v České republice, kde je zalesněna
třetina území. Díky lesnímu hospodářství a mnoha agenturám podílejících se na opětovném
zalesnění  stoupá množství  původních dřevin i  nadále.  Svou troškou do mlýna jsme chtěli
přispět  i  my,  proto  jsme  se  4.  11.  vydali  s malou  skupinkou  žáků  do  Opavy,  abychom
s neziskovou organizací Sázíme stromy vysadili pár stromů a keřů. Žáci si vyzkoušeli všechny
činnosti od vykopání sázecí jámy, přes stříhání ochranného pletiva až po zatloukání opěrných
kůlů. Ačkoliv skupinku tvořila samá děvčata, náročné práce se nezalekly a všechny úkony
skvěle  zvládly.  Budeme doufat,  že  se  nejen námi  vysázeným stromům bude dobře dařit  
a námi vynaložené úsilí se vrátí v podobě dobrého pocitu, že jsme pro přírodu něco udělali.
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Mgr. Radek Hnilica

Hasík

V měsících říjnu a listopadu zavítali  do naší školy členové Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského  kraje  z Opavy,  aby  žákům  II. třídy  přiblížili  svou  náročnou  práci.
V průběhu dvou setkání s dětmi diskutovali o situacích, do kterých se mohou hasiči při své
činnosti dostat. Ukázali jim jednotlivé části svého oblečení a výstroje. Naučili žáčky správný
postup při  nahlášení  požáru,  zopakovali  s nimi  důležitá  telefonní  čísla  pro tísňová volání.
Neopomenuli také dětem přiblížit situaci vzniku požáru ve škole spojenou s evakuací školy.
Při promítání krátkých ukázek si všichni uvědomili, kde všude může číhat nebezpečí vzniku
požáru, a získali základní vědomosti o chování při jeho vzniku. Dětem se zajímavá beseda
velmi líbila, v jejím průběhu často správně odpovídaly na kladené otázky. Uvedená akce bude
zakončena prohlídkou pracovního zázemí opavských hasičů, na kterou se druháčci moc těší.

                                                                                                     Mgr. Ivana Kořistková

Policejní pohádky

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 zavítala do naší školy paní Pavla Welnová, pracovnice skupiny tisku
a prevence Policie ČR. Předškolákům z MŠ, prvňákům a druhákům přišla představit knihu
Policejní pohádky. Vyslechli jsme si příběh O statečném policistovi Honzíkovi, který neváhal
zachránit život malému chlapci. V rámci prezentace příběhu dětem objasňovala pojmy jako je
uniforma,  podezřelý,  náplň  práce  policisty,  pachová  stopa  či  otisky  prstů.  Paní  Welnová
zaujala žáky zejména ukázkou techniky snímání otisků prstů. Bylo to poučné a celá návštěva
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motivovala nejednoho žáka k volbě budoucího povolání. Na závěr si každý odnesl policejní
omalovánku,  otisk  vlastní  ruky  a  hezký  pocit  z  hodiny  strávené  s  paní  Welnovou.  Moc
děkujeme.

Mgr. Ivana Kořistková a Mgr. Tereza Pethsová

Naše děti jsou nadšené ze zeleninového a ovocného baru

V naší  jídelně  máme  novinku  v podobě  zeleninového  a  ovocného  baru.  Jako zeleninový  
a ovocný bar se dnes v jídelnách chápe volně přístupná nabídka zeleniny a ovoce. Zeleninu
nebo zeleninový salát, ovoce a ovocný salát si strávníci berou podle vlastního výběru. Bar
nabízí více druhů zeleniny a ovoce, někdy jsou to jen směsi nakrájené zeleniny dochucené
bylinkami. Strávník může salát nakombinovat dle vlastní chuti. Vše bývá umístěno v jídelně 
v chladicí  vitríně a strávníci  se obsluhují  sami.  A praxe ukazuje,  že pokud jsou saláty již
připravené,  dokáží  se  i  menší  děti  obsloužit  velmi  rychle  a  jsou  nadšené.  Paní  kuchařky
uvádějí:  „Když jsme vydávaly zeleninu a saláty u okénka, dost dětí  si je nebralo nebo je
vracelo a měly jsme hodně zbytků. Nyní je situace mnohem lepší.“ A já dodávám: „Zjistili
jsme, že když si děti mohou zeleninu a ovoce nabírat samy, mají na ně daleko větší chuť.“

Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny

Výlet po sopečných aktivitách v okolí Bruntálu

Druhý výlet  turistického  kroužku ve  školním roce  2016/2017 vedl  po stopách sopečných
aktivit  v našem  okolí,  respektive  v okolí  města  Bruntál,  nedaleko  nádrže  Slezská  Harta.
Mrazivé počasí a první náznaky sněhu neodradily 22 výletníků,  mezi  kterými se objevili  
i rodiče našich žáků. Na trase dlouhé 21 km  jsme navštívili město Bruntál, ze kterého naše
cesta  vedla na Uhlířský vrch,  kde stojí  poutní  kostel  Panny Marie  Pomocné a  především
vrchol jedné z nejmladším vyhaslých sopek našeho území.  Zajímavý je odkryv způsobený
těžbou. Po prohlídce kopce jsme navštívili  další cíl,  kterým byla vyhaslá Venušina sopka,
která se nachází v blízkosti  obce Mezina.  Posledním zajímavým přírodním místem se stal
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Lávový proud u Meziny, který tvoří kamenné varhany vytvořené rovněž sopečnou aktivitou 
a také těžbou. Celý výlet jsme zakončili přestávkou v centru Bruntálu, kde jsme vyčlenili čas
na zasloužené občerstvení. Všem účastníkům děkuji za krásně strávenou neděli, a také panu
učiteli Hnilicovi za pomoc s organizací a těším se na další akce našeho kroužku.

Mgr. Jakub Machel

Čtenářský klub na II. stupni – Knihomolky

Knihomol je ten, kdo baští knihy! V našem případě se nejedná o motýlka, který škodí knihám,
ale o žáky (spíše žákyně) s velmi užitečnou činností. Tato děvčata jsou užitečná samy sobě,
protože čtou knihy, přemýšlejí o nich, sdělují si navzájem své zkušenosti a dojmy z četby, ale
jsou užitečná pro naši školní knihovnu, protože již několik let o ni pečují, a v neposlední řadě
jsou užitečná pro všechny žáky školy, kterým dvakrát týdně půjčují knihy a také připravují 
a provozují čtenářské lekce pro jednotlivé třídy. V rámci čtenářského klubu budou přihlášené
žákyně dál rozvíjet své čtenářství, naučí se psát podvojný deník, budou srovnávat literární  
a filmovou podobu příběhu. A možná přijde i nějaké překvapení…

                                                                                                          Mgr. Blažena Wertichová

Pěvecká a výtvarná soutěž

Žáci naší školy se zúčastnili Pěvecké a výtvarné soutěže pořádané organizací EUROTOPIA.
Akce  byla  určena  pro  děti  a  mládež  ve  věku  od  6  do  15  let  a  proběhla  ve  spolupráci
s nestátními organizacemi, se základními školami, školními družinami a zájmovými kroužky
v rámci  celého  Moravskoslezského  kraje.  Výtvarná  soutěž  byla  zaměřena  na  téma  „Svět
naruby“. Do školního kola se zapojili žáci druhé, třetí a šesté třídy. Nejlepší výtvarná díla byla
zaslána  do  Opavy.  Vítězky  jednotlivých  kategorií  (Petra  Rysová,  Veronika  Schreierová,
Daniela  Říčná,  Aneta  Štrohalmová  a  Rozálie  Muráňová)  absolvovaly  29.  listopadu  2016
soutěžní dopoledne, které se uskutečnilo v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Zde se
zapojily  do společné  výtvarné  práce,  jež byla  následně  vystavena  v prostorách  kulturního
domu. Zaslaná soutěžní dílka v průběhu dne hodnotila čtyřčlenná porota. Mezi oceněnými
dětmi skončila na 3. místě Rozálie Muráňová. Cílem akce byla podpora rozvoje dětí, jejich
talentu a posílení sebevědomí.

                                                                                                        Mgr. Ivana Kořistková

Slavnost slabikářů

28.  listopadu  prožili  prvňáčci  slavnostní  den  se  vším  všudy.  Přišel  totiž  čas  na  předání
slabikářů. Nebylo to ale zadarmo. Celý den jsme se věnovali jen a jen písmenkům, hláskám 
a slabikám. Nebyli  jsme na to sami,  druhou hodinu nám přišli  pomoc ti  nejpovolanější  –
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deváťáci. Byli naší rukou a my jejich hlavičkami. Po závěrečném slibu, že budeme písmenka
pilně procvičovat,  jsme přešli  k předávání  slabikářů a nezbytných záložek s písmenky.  Tři
měsíce  jsme  písmenka  dostávali  do  hlavy,  dnes  jsme  si  dovolili  je  dostat  i  do  bříška,
samozřejmě jsme je zapíjeli šampaňským jako praví gurmáni.

Mgr. Tereza Pethsová a prvňáčci

Advent na zámku

Rok se s rokem sešel a Vánoce jsou opět za dveřmi. Na tyto svátky se většinou lidé pečlivě
připravují téměř celý prosinec – pečou cukroví, chystají dárky, uklízejí a zdobí své příbytky.
U nás ve škole se připravujeme již před začátkem listopadu. Ještě než opadá listí ze stromů,
už kreslíme obrázky se zimní a vánoční tematikou, paní učitelky vymýšlí výrobky na tvůrčí
dílny, zpěváci nacvičují písničky a herci se učí své role. V druhé polovině listopadu již každý
ví,  kde  bude  účinkovat  a  jaký  bude  mít  kostým.  Mezi  tím  do  řad  účinkujících  zasáhne
epidemie  angíny a  nervy jsou na pochodu.  Před secvičnou zkouškou celého programu se
promění jedna školní místnost v nahrávací studio a zpěváci zpívají a zpívají, až je vytříbený
hudební sluch pana učitele spokojen. Po generálce na zámecké terase nastane uspokojení, že
snad  vše  dobře  dopadne.  Jak  dopadlo  naše  účinkování  v Adventu  na  zámku  a  jaký  byl
předvedený program „Mrazík po našemu“, již víte sami, pokud jste se zavítali v sobotu 26.
listopadu na zámek v Neplachovicích, nebo to zjistíte podle přiložených fotografií.

                                                                                                           Mgr. Blažena Wertichová

Beseda s myslivcem

Ve školním roce 2016/2017 proběhl projekt „Pomáháme zvířatům“ určený pro žáky 1. – 3.
třídy.  V měsících  září  a  říjnu děti  sbíraly ve svém okolí  kaštany a  žaludy,  které  přinesly
v listopadu do školy. V každé třídě byli nejlepší sběrači oceněni a všichni zúčastnění dostali
malou odměnu. Do projektu se aktivně zapojilo 32 žáků, kteří přinesli 847 kg kaštanů a 35 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. Ve
středu 7.  listopadu pan Radomír  Frank děti  seznámil  se  zvířaty,  která  žijí  v našem okolí.
Popsal  jejich vzhled,  způsob života i  stravování.  Poutavé vyprávění  doplňovaly fotografie
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zajíců, srnek, bažantů,  koroptví, divokých prasat, daňků a jelenů. Zážitky z uskutečněného
projektu žáci namalovali a obrázky si vystavili ve třídě.

                                                                                                                 Mgr. Ivana Kořistková

Mikuláš s Žárovičkou

Tentokrát si Žárovička nachystala pro své spolužáky projektový den s mikulášskou tématikou.
5. prosince se na 1. stupni v jednotlivých třídách objevili čertíci, andílci i Mikuláš. Žáci se
dozvěděli, kdy a proč vznikla tradice obdarovávat hodné děti především sladkostmi. Vyluštili
čtyřsměrku  na  interaktivní  tabuli.  Na  dalším  stanovišti  si  společně  s čerticemi  vyrobili
papírového andílka. Najít rozstříhaný text a poskládat článek byl z dalších úkolů. Naučili se
malovanou básničku. Shlédli příběh o svatém Mikuláši a odpovídali na připravené otázky.
Společně  pak  vyráběli  papírový  řetěz  pro  čerta.  V průběhu  dopoledne  nás  také  navštívil
Mikuláš se svými pomocníky,  aby dětem předal sladkou odměnu. Velké poděkování patří
především žákům z Žárovičky, kteří tento den výborně připravili. 

Mgr. Klára Střížová

eTwinning v sobotu

V sobotu být  ve škole? Možná se někteří  podivují,  ale nadšené děti  z kroužku Projektová
angličtina  se  opravdu  sešly  v sobotu  10.  prosince  ve  škole,  aby  celé  dopoledne  pilně
pracovaly na  eTwinningovém projektu Ready,  Steady,  Go! Představování  a  s tím spojené
úkoly jednotlivých týmů máme za sebou. Naše druhá aktivita byla seznámit naše partnery  
s  oblíbeným sportovcem.  Nejprve  jsme si  vybrali  sportovce  a  ICT nástroje,  které  k tomu
použijeme.  A  mohli  jsme  se  směle  pustit  do  práce.  Myslím  si,  že  internetová  stránka
pixton.com, ve které se dá vytvořit vlastní komix, patří mezi naše oblíbené. Soudě alespoň
podle výrazů dětí, když zjistily, co vše se dá vytvořit :-). Dopoledne nám neskutečně uběhlo 
a již teď víme, že toto sobotní setkání nebylo poslední. 

Mgr. Klára Střížová

Mimoškolní setkání ve škole?

Přání se mají plnit, a to především o Vánocích! A právě jedno bylo splněno o tomto víkendu.
Žákyně z kroužku Tvořivé ručky se sešly v sobotu 10. prosince ve škole. Ano. Čtete správně –
v sobotu. Ptáte se proč? Protože o víkendu školní zvonění neplatí! A tak byla spousta času na
ničím nerušenou práci s keramickou hlínou, z níž žákyně vytvořily krásné betlémy.  Jelikož
jsou  jejich  ručky  skutečně  tvořivé,  pustily  se  do  výroby  křehkých  zvonečků  z bavlnek.
Seznámily se tak s možnostmi uplatnění vodního skla při výrobě dekorací. Tato mimoškolní

36

http://www.zsneplachovice.cz/mimoskolni-setkani-ve-skole/
http://www.zsneplachovice.cz/etwinning-v-sobotu/


schůzka ve škole vykouzlila na tvářích všech přítomných mnoho úsměvů, proto můžeme již
nyní tvrdit, že nebyla ani zdaleka poslední.

Mgr. Ludmila Volná

Vánoční trhy v Olomouci

Předvánoční prosincový čas jsme s turistickým kroužkem využili k návštěvě měst Šternberk 
a Olomouc, s hlavním cílem navštívit Olomoucké vánoční trhy, které jsou svou atmosférou 
a velikostí jednoznačně těmi nejhezčími v naší republice. Díky velkému zájmu nejen z řad
žáků, ale také rodičů a učitelů,  se nám podařilo naplnit skoro celou kapacitu objednaného
autobusu a mohli jsme tak na tento výlet vyrazit v největším pohodlí. První zastávka při cestě
do Olomouce byla v městečku Šternberk, kde bylo navzdory adventní neděli vše uzavřeno  
a pochmurné deštivé počasí náladě moc nepřidalo. Po krátké prohlídce centra si však každý
našel to svoje a plánovaná hodinka v muzeu času, při návštěvě kostela Zvěstování P. Marie
nebo  v restauraci  u  dobrého  jídla  utekla  poměrně  rychle.  Po  přesunu  do  Olomouce  se
komentované prohlídky chopil  pan učitel  Hnilica  a  společně  s naší  velkou skupinou jsme
prošli  zajímavá  místa  města,  jako  jsou  staré  městské  hradby,  katedrála  sv.  Václava,
olomoucké kašny a také Dolní a Horní náměstí  se sloupem Nejsvětější  Trojice a radnicí  
s orlojem. Po procházce městem jsme se domluvili na individuální prohlídce Vánočních trhů,
takže se každý rozběhl navštívit  stánky s punčem, nejrůznějšími kulinářskými specialitami
(nejodvážnější ochutnali šneka po Burgundsku), vánočními ozdobami a dalšími věcmi, které
k předvánoční atmosféře neodmyslitelně patří. Když se nás okolo šesté hodiny večerní znovu
42 pohodlně usadilo do autobusu, vyměňovali jsme si zážitky a pomalu plánovali Olomoucké
trhy 2017. Všem moc děkuji za účast a spolupráci při vánočním výletě a těším se na další
společné akce.

Mgr. Jakub Machel

U6 – Úžasný svět techniky

,,Pane učiteli,  co kdybychom se přihlásili  do U6?“ zazněl  dotaz v sedmé třídě na začátku
školního roku. Po zvážení všech pro a proti jsme se nakonec přihlásili a sestavili tým pěti
žáků. Zanedlouho poté jsme dostali pozvánku do České televize. Do malého světa techniky
U6 jsme vyrazili  za  mrazivého rána 10.  1.  2017. Hned po příjezdu jsme se seznámili  se
soupeři  z Kozlovic  a  byla  nám  vysvětlena  pravidla  hry.  Po  krátké  úpravě  zevnějšku
maskérkou  jsme  se  pustili  do  soutěžení.  I  přes  nelehké  soutěžní  podmínky  (v  hale  bylo
relativně chladno) utekl natáčecí den vcelku rychle a úsměvně. Pokud chcete vidět, jak nám to
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šlo a zda se nám podařilo probojovat až do finále, zapněte si 19. 2. program České televize
Déčko přesně ve dvanáct hodin. Vůle soutěžících vyhrát vás u televize jistě udrží až do konce
pořadu.  Soutěžící  musím  jen  a  jen  pochválit  za  přístup  nejen  ke  hře,  ale  i  soupeřům  
a nelehkým pravidlům natáčení.

Mgr. Radek Hnilica

Bruslení v hodinách TV

Také  na  vyšším  stupni  jsme  využili  letošních  skvělých  zimních  podmínek  
a  v hodinách tělesné  výchovy zařazujeme  do  programu  hodiny  strávené  na  ledě.  Na
zamrzlých  plochách,  ať  už  na  Herličce,  nebo na  umělé  nádrži  v Grundech,  se  proháníme
s hokejkami, ale také bez nich, ti odvážnější dokonce na bruslích. Z našich krasobruslařských
dovedností, anebo z utkání Winter Classic 2017 přikládáme několik záběrů.

Mgr. Jakub Machel

Výlet na Šelenburk

Další  stopy  turistického  kroužku  vedly  v neděli  29.  1.  2017  z Krnova  přes  cvilínskou
rozhlednu, zříceninu hradu Šelenburk a rozhlednu Hanse Kudlicha v Úvalně.  Ani mrazivé
počasí neodradilo 11 statečných turistů od lednového 10,5 km dlouhého pochodu, který vedl
po krásných místech v okolí Krnova. První krátká zastávka našeho výletu byla ve slunném,
ale studeném nedělním odpoledni na Předním cvilínském kopci po zdolání 222 schodů. Se
šálkem teplého  čaje  jsme se  pokochali  hezkým výhledem na město  Krnov,  poutní  kostel
s křížovou cestou a pokračovali dále po naučné turistické stezce na Zadní cvilínský kopec,
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kde se nachází zřícenina hradu Šelenburk. Po prohlídce zbytků gotického hradu nás čekala
poslední zastávka na vrcholu Strážiště u rozhledny Hanse Kudlicha.  V restauraci  na vršku
kopce  jsme  po  krátké  pauze  a  zdolání  hranolků  či  bramborových  placků  absolvovali
závěrečný běh na vlak zpět do Holasovic. Za krásnou nedělní vycházku děkujeme rodičům 
i žákům naší školy a těšíme se na další společné výlety.

Mgr. Jakub Machel a Mgr. Radek Hnilica

Ledová Praha

I v letošním roce jsme využili možnost navštívit naše hlavní město o pololetních prázdninách.
Akce Ledová Praha je na naší škole již tradicí, jen s tím rozdílem, že letos se do Prahy vydaly
rovnou dvě třídy. Ostřílení šesťáci si vzali pod svá křídla čtvrťáky. Naše první zastávka byla
v Národním muzeu, kde byla k vidění Noemova archa a Retro výstava. Interaktivní výstava
starých  strojů  a  přístrojů  nás  fascinovala  natolik,  že  jsme  vše  museli  pečlivě  vyzkoušet.
Oblečení z dávných dob minulých rozesmálo nejednoho člena naší výpravy. A zjištění, jakým
způsobem si hráli naši rodiče, bylo pro některé přímo děsivé. Nespočet zvířat na Noemově
arše nás překvapilo, stejně jako jejich detailní propracování a informace o nich. Procházkou
přes Václavské náměstí jsme se dostali k dalšímu bodu našeho výletu – Wax museu. Po fotce
s Janem Husem netoužil nikdo, ale co teprve až jsme v dalším patře objevili Jaromíra Jágra,
Lady Gagu a další známé osobnosti z našeho světa. Cestu na metro nám zpříjemňovali místní
umělci, především ti, kteří ztvárňovali živé sochy. Velmi napínavá a dech beroucí část výletu
se odehrávala při jízdě metrem. Výšlap na Vyšehrad, nádherný výhled, procházka tunelem 
a originál sochy z Karlova mostu,  to vše nás čekalo po vystoupení na zastávce metra. Pro
rozveselení a nabrání energie jsme využili zbytky sněhu na dětském hřišti a natěšeni na Apple
museum se vydali  zpět do centra. Vidět pokrok ve výrobě všech Apple výrobků bylo pro
některé úsměvné. A co teprve vlastnoručně podepsaný iPod od Steva Jobse. Nakonec jsme se
zastavili  v obchodním  centru  Palladium,  které  jsme  využili  k nákupu  dárků,  ale  
i k občerstvení v proslulém Mc´Donalds. Během zpáteční cesty vlakem jsme dojedli zásoby 
a plánovali,  kam se podíváme příští rok. Náš dlouhý výlet skončil vítáním rodičů, kteří si
přebírali své děti unavené, ale spokojené a plné nových zážitků a poznání. Děkujeme panu
učiteli Hnilicovi za jeho doprovod a vtipné hlášky po celou dobu naší výpravy.

Mgr. Klára Střížová a Mgr. Jakub Machel
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Den Offline

V pátek 10. 2. 2017 se naše škola ponoří do off – line světa. Moderní technologii necháme
tento  den vypnutou  a  vyzkoušíme  si  alespoň na  jeden den žít  a  především fungovat  bez
mobilního telefonu, tabletu, počítače. Což jistě pro mnohé z nás je výzva! Účast na této akci
je zcela dobrovolná. Poznávacím znamením o zapojených dětech i učitelích bude speciální
offline páska. Možná se ptáte  na smysl  této akce.  Snad jen poukázat na to,  že v dnešním
moderním světě je pro nás technologie nepostradatelná a vyzkoušet si alespoň na jeden den
život  bez  ní.  V tento  den  si  žáci  budou  moci  ve  škole  zahrát  společenské  hry,  číst  si
v tištěných  novinách  a  knihách,  psát  si  vzkazy  pouze  na  papír,  navštívit  retro  koutek  a
především si  užít  komunikaci  „face  to  face“.  Více  informací  a  ohlasy  z minulých  let  na
oficiálních stránkách této akce:  www.offlineday.eu.

A jak tento den probíhal ve škole?

Naše sedmáky neodradila ani účast na lyžáku a připojili se k nám na dálku. Učitelé ve všech
ročních si pro své žáky vymysleli spoustu zajímavých aktivit. Na chodbách vznikla obdoba
českého facebooku, respektive tvářokniha, lícokniha nebo xichtokniha, kam si žáci mohli psát
vzkazy. Na 1. stupni si děti přinesly různé deskové hry a stavebnice. A co teprve zjištění, jak
funguje  kopírák,  ve  druhé  i  třetí  třídě  to  byl  pro  žáky  neskutečný  objev.  Není  žádným
tajemstvím,  že jsem zastáncem využití  ICT ve výuce,  ale  tentokrát  i  čtvrťáci  vyhledávali
informace v encyklopediích,  které  následovně přepisovali  přes kopírák ostatním skupinám.
Snad nám ekologové odpustí, že jsme v tento den poslali vzkaz v láhvi po řece, ale ta legrace
a uvolnění, které jsme s dětmi prožili, stála za to. Páťáci si napsali vzkazy na papír, poskládali
z nich vlaštovky a šup s nimi z okna. Nadšení pak v atriu hledali vlaštovku se svým jménem.
Šesťáci si informatiku zpříjemnili v tělocvičně a udělali něco pro své tělo. Osmáci využili
český  jazyk  ke  čtení  svých  knih.  A  devítka  se  musela  vypořádat  se  záludnými  příklady
v matematice  bez použití  kalkulačky.  Vyšší  stupeň si  mohl  vypůjčit  denní  tisk a  zjistit  si
nejnovější informace ze společnosti  v novinách a časopisech. Po celý den byla k dispozici
Retro výstava, kde si žáci vyzkoušeli psaní na psacím stroji, zjistili, jak funguje gramofon,
prohlédli  si techniku  z dob  minulých…  Také  paní  ředitelka  i  pedagogové  zvládli  tento
pracovní  den  bez  využití  technologie.  Děkujeme  všem  rodičům  za  velmi  milé  ohlasy  
a  podporu.  Už  teď  vám  můžeme  slíbit,  že  se  do  této  akce  zapojíme  i  příští  rok.  

 Mgr. Klára Střížová
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Abeceda malých doktorů

V letošním školním roce se žáci I. a II. třídy poprvé zapojili do projektu  Abeceda malých
doktorů,  jehož cílem bylo seznámit  školáčky se základními  postupy při  péči  nejen o své
zdraví,  ale  také  o zdraví  kamarádů,  rodičů  či  sourozenců.  Lednové  hodiny prvouky byly
zaměřeny na pojmenování nejdůležitějších částí lidského těla, pochopení rozdílu mezi nemocí
a úrazem, vysvětlení pojmu správná životospráva. Vyučování zpestřila beseda se zdravotní
sestrou Mgr. Sandrou Plačkovou, která proběhla ve středu 25. ledna 2017 v učebně druháčků.
Sestřička si pro děti připravila poutavé povídání o důvodech návštěvy dětí u paní doktorky
(preventivní prohlídky, očkování, nemoc). Uvedla kroky pro zdraví (otužování, sprchování
vlažnou vodou, pobyt venku). Žáčci doplňovali její vyprávění svými poznatky o ochranných
pomůckách  (přilba,  autosedačka,  reflexní  prvky),  jež  napomáhají  při  předcházení  úrazům.
Aby  děti  neztratily  hlavu,  když  se  někdo  poraní,  a  dokázaly  poskytnout  první  pomoc,
seznámila je sestřička se správným postupem při řešení krizové situace (vyhledání dospělého,
poskytnutí první pomoci a přivolání záchranné služby v případě, kdy ošetření není dostatečné
a je nutné zajistit pomoc lékařů). Ukázala „malým doktorům“ vybavení lékárničky a pak už se
přistoupilo k praktickým ukázkám ošetření  drobných poranění.  Předvedla  dětem,  jak mají
znehybnit ruku uvázáním šátku, ošetřit drobnou odřeninu, či pomoci s ovázáním hlubší rány.
Zastavit krvácení z nosu, správně postupovat při ztrátě vědomí kamaráda nebo při bodnutí
hmyzem už pro školáčky nebude žádný problém.  „Malí  doktoři“  zvládli  poskytnutí  první
pomoci,  přivolání  záchranné  služby  na  jedničku.  Především  si  však  uvědomili  nutnost
předcházení  nebezpečným  situacím  a  nemocem.  Jen  díky  tomu  si  mohou  zachovat  to
nejcennějšího – ZDRAVÍ.

Mgr. Ivana Kořistková

Den s iPady ve 4. třídě

Po nasbírání potřebných palubních lístků jsme se mohli vrhnout na další projektový den, který
byl věnován Asii. Tentokrát jsme pracovali s iPady po celou dobu. Společně jsme vytvořili
myšlenkovou mapu v programu Cloudart. Co vše tě napadne k Asii? V další aplikaci Decide
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Now! si  každá dvojice vytočila  živočicha,  se kterým souvisel následující  úkol:  V aplikaci
ChatterKid  vytvoř  video,  ve  kterém představíte  samotné  zvíře.  Děti  potřebovaly  stáhnout
fotografii živočicha a především nacvičit plynulé nahrávání získaných informaci z internetu.
Všechna videa byla  velmi  povedená,  a  proto při  následném zrcadlení  sklízela  u ostatních
potlesk a obdiv. Vybrat si jednoho živočicha z prezentovaných a napsat pětilístek v aplikaci
Word Mover byl  pro děti  velmi snadný úkol.  Origami pandy nás trošku potrápilo,  ale při
skládání podle návodu jsme si užili spoustu legrace a prohodili pár vtipných hlášek. Celý den
byl ukončený hodnocením, jak jinak než přes iPad. Jak se dětem tento den líbil? Co se naučily
nového?  Odpovědi  na  tyhle  otázky  se  objevovaly  na  lístečcích,  které  postupně  vkládaly
v aplikaci  Move&Match.  Co vše  jsme  dokázali?  Kromě  informací  o  živočichovi  jsme  se
mimo jiné naučili:

 ovládat tři nové aplikace
 mluvit plynule do mikrofonu
 rozplánovat si práci
 spolupracovat se spolužákem, který mi byl určen
 dokázat se učit vzájemně jeden od druhého

Čtvrťáci jsou velmi šikovní „ajťáci“ a práce s iPady v této třídě je jedna báseň. Tak šup, šup
do sbírání dalších palubních lístků,  putujeme do Afriky,  kde nás jistě čeká další zajímavý
projektový den.

Mgr. Klára Střížová

Lyžařský kurz 2017

Týden plný sněhu, lyžování a zábavy si užili někteří žáci 7. a 8. třídy naší školy na lyžařském
kurzu v Karlově pod Pradědem. Dobré sněhové podmínky a ideální teploty letos přály 27
lyžařům  a  týden  strávený  na  penzionu  Zámeček  utekl,  jako  vždy,  velkou  rychlostí.  Pro
lyžařský  výcvik  jsme  letos  využili,  mimo  Myšáku,  na  kterém  se  prohánělo  naše  první
družstvo s panem instruktorem Honzou Schreierem, také areál  Pawlin,  kam nás bezplatně
dovážel domluvený Skibus. Skvělé středisko pro naše začínající  lyžaře nabídlo vyhovující
kopce a  přívětivou obsluhu vleků, takže jsme s postupem času všichni  z 2.  a  3.  družstva
zvládli jak jízdu na vleku, tak bezpečné absolvování celé sjezdovky. Své lyžařské dovednosti
pak mohli žáci předvést ve čtvrtečním slalomu, který i přes zledovatělé úseky nabídl skvělé
výkony. Mezi děvčaty závod nejlépe zajela Adéla Malá, z chlapců se pak z 1. místa mohl
radovat Hynek Varyš. Během středy a odpočinkového odpoledne mohli zájemci relaxovat v
aquaparku v Bruntále a k odpočinku využít plavecký bazén, vířivku, venkovní divokou řeku
či páru. Žáci, kterým se do vody nechtělo, vyrazili s panem učitelem Hnilicou na Uhlířský
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vrch,  nacházející  se  nedaleko  Bruntálu.  Po středeční  relaxaci  jsme  ještě  využili  možnosti
večerního  lyžování  na  Karlovském expresu,  které  jsme  si  rovněž  naplno  užili.  Pobyt  na
horách uběhl jako voda a po pátečním závěrečném obědě šlo z tváří našich žáků vyčíst, že by
se na Karlově klidně nějaký ten den ještě zdrželi.  Bohužel nám nezbývalo nic jiného, než
naložit věci do autobusu a vydat se pomalu domů. Za pomoc s organizací kurzu a také za
trpělivost při výcviku našich lyžařů děkuji lyžařskému instruktorovi Janu Schreierovi a panu
učiteli  Radku Hnilicovi.  Poděkování také patří  všem našim lyžařům, díky jejich přístupu  
a chování jsme si letošní lyžák náramně užili.

Mgr. Jakub Machel

Tradiční plavání s Žárovkou

Tradiční plavání s Žárovkou se letos neslo ve znamení deváťáků. Deset z nich totiž našlo
odvahu a chuť užít si mrazivé sobotní dopoledne 11. 2. ve wellness centru v Bruntále. Vůbec
se nerozhodli špatně, protože v bazénu bylo v době našeho příchodu pouhých 46 návštěvníků.
Do sytosti si tím pádem užili vše, co wellness centrum nabízí – plavecký bazén pro kondiční
plavání,  tobogán,  vířivky,  divokou řeku i  parní  saunu.  Cesta  vlakem tam i  zpět  příjemně
uběhla a doma čekal sobotní oběd. Na další tradiční akce se už teď těší vaše

Žárovka

Pojďte kreslit slona!

Možná jste  se také někdy zúčastnili  výtvarné soutěže.  Takových je přece během každého
školního roku spousta. Naskytla se vám však možnost nakreslit si skutečné exotické zvíře?
Nám ano. Druháci a páťáci se ve středu 22. února zapojili  do soutěžního klání Slezského
zemského  muzea  v Opavě  s názvem  Pojďte  kreslit  slona!  My  dodáváme:  skutečného,
preparovaného! Tvrzení, že jsme se vedle něj cítili maličcí, se nám zdá nedostačující. Byli
jsme prťaví! Při prvních tazích tužkou jsme neměli daleko ke slonům z porcelánu, ale tento
neblahý pocit z nás rychle spadl. Hodina utekla jako voda, snad možná i proto, že jsme se po
celou dobu nemohli  zbavit  pocitu,  že se  slon musí  každou chvíli  pohnout.  Zda se malby
a kresby povedly, necháme na vás. Můžete si je prohlédnout na fotografiích u tohoto článku
nebo na stránce www.facebook.com/szmopava, kde nám můžete dát hlas. Děkujeme!

Mgr. Ludmila Volná a Mgr. Ivana Kořistková
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2. místo ve sportovní gymnastice

Obrovský úspěch zaznamenalo  naše  družstvo  děvčat,  které  se  ve  čtvrtek  23.  2.  účastnilo
závodů ve sportovní gymnastice na ZŠ Šrámkova v Opavě. Náš tým, ve složení Vendula
Silberová,  Kristýna  Silberová,  Aneta  Holíková  a  Nela  Hřivnáčová  se  skvěle  popasoval  
s gymnastickým trojbojem a jejich snaha přinesla  v konečném součtu nádherné 2.  místo  
v konkurenci 8 škol. Výsledné body měla vyšší pouze ZŠ Vrchní. Během závodu se děvčata
vystřídala na hrazdě, na gymnastickém koberci a na závěr na nářadí při přeskoku. Velkým
přínosem pro závod je, že děvčata navštěvují nebo navštěvovala gymnastické oddíly v Opavě,
což se v provedení jednotlivých prvků hodně projevilo a výrazně to přispělo k závěrečnému
umístění. Výsledné bodové hodnocení a výkon děvčat by mohl stačit i na postup do krajského
kola  konaného  29.  3.  ve  Frýdku-Místku,  ale  nechci  to  zakřiknout. Děvčatům  děkuji  za
nádherné sportovní výkony a skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jakub Machel

      

Projekt Zdravé zuby

Součástí vzdělávací oblasti  Zdravý životní styl  je péče o zuby,  kterou zařezujeme v rámci
našeho  projektu  do  výuky žáků  nižšího  stupně.  Cílem tohoto  preventivního  programu  je
zlepšení zdraví zubů u dětí a vytvoření předpokladů k zajištění zdravých zubů i u dospělé
populace  v budoucích  letech.  Vyučovací  den  nám  zpříjemnily  studentky  stomatologie  
z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejichž beseda se stala součástí našeho
projektu.  V průběhu  dopoledne  postupně  seznámily  třídy  nižšího  stupně  s počtem  zubů
dětského a dospělého chrupu. Povídaly si s nimi o jejich vnitřní stavbě a funkci. Nejdůležitější
částí přednášky bylo vysvětlení, jak má vypadat správný zubní kartáček pro děti. Každý žáček
si mohl sáhnout na štětinky kartáčku, aby si vyzkoušel, jak jsou měkoučké. Studentky malé
posluchače upozornily na nutnost správného čištění a zdůraznily jim také důsledky nedbalé
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péče  o  zoubky.  Pak  už  následoval  samotný  nácvik  techniky  správné  ústní  hygieny  pod
odborným dohledem. Budoucí paní zubařky své povídání přizpůsobily jednotlivým věkovým
skupinám,  takže  zaujmout  žáky pro ně nebyl  problém.  V další  fázi  uplatnily  děti  získané
vědomosti  při plnění úkolů v pracovních listech.  Vzhledem k tomu, že ověřování proběhlo
úspěšně, odnesl si každý žák na památku diplom. Pro naše nejmenší byl projekt obohacen  
o další  školící  materiál.  Pomocí  zábavně-vzdělávacího filmu  Jak se dostat  Hurvínkovi  na
zoubek a mnoha dalších aktivit si prvňáčci zopakovali a prohloubili již dříve získané znalosti.
Péče o zdravé zuby je již několik let nedílnou součástí výuky na nižším stupni. Vzhledem
k pozitivní  odezvě ze strany žáků i  rodičů,  je možné konstatovat,  že má nejen smysl,  ale
především přínos. Proto bude projekt Zdravé zuby realizován i v příštích letech.

Mgr. Ivana Kořistková

Bavidlo vyráží do světa

S každým jarem se náš dramatický soubor Bavidlo mění na kočovnou společnost. Letos došlo
k této proměně velmi brzy, již s prvními teplejšími slunečními paprsky. 8. března po poledni
jsme naložili vozík rekvizitami a vyrazili na první štaci, musím říci, že velmi oblíbenou. Šli
jsme  předvést  výsledek  našeho  dlouhodobého  úsilí  babičkám  a  dědečkům  do  kulturní
místnosti  v Neplachovicích.  A s čím jsme se přišli  pochlubit?  Letos  jsme  si  zvolili  méně
tradiční  divadelní  formu  –  scénické  čtení,  to  znamená,  že  děvčata  propojila  čtení
s dramatizací. K tomu jsme si vybrali některé balady z Erbenovy Kytice.  A tak velmi pozorní
posluchači z řad seniorů vyslechli a zhlédli balady Svatební košile a Zlatý kolovrat. V první
jmenované  sledovali  s napětím  téměř  hororový  příběh  křehké  dívky  (Barbory  Bolíkové)
s krutým umrlcem (Hanka Hrušková) s doplňujícím slovem vypravěče (Natálie Schreierová).
V druhé baladě odlehčila děvčata stejně hrůzostrašný děj několika komickými prvky (Míša
Ryšánková,  Kája  Dluhošová,  Aneta  Hrbáčová,  Pavla  Kaděrová  a  Lucka  Havlásková).
Nakonec  jsme  předali  všem  přítomným  ženám  vlastnoručně  vyrobenou  kytičku  jako
připomínku svátku žen.

Mgr. Blažena Wertichová

Naučná stezka Hvozdnice a Otická sopka

V neděli  26.  3.  2017  jsme  s turistickým  kroužkem  vyrazili  prozkoumat  krásy  jednoho
z posledních  lužních  lesů  v Moravskoslezském kraji.  Pomocí  MHD jsme  se  přesunuli  na
nejbližší možnou zastávku do Slavkova k východisku naší cesty, kterou byl Štáblovický mlýn.
Trasa naší 11,5 km dlouhé túry nás provedla kolem toku říčky Hvozdnice, kolem níž se právě
probouzí jaro a pozvolna kvetou první sasanky a plicníky. Po cestě jsme postupně navštívili
rybníky Slavkovský, Vrbovec a Jankův a těšili  se na zastávku a opékání párků, které nás
čekalo na Otické sopce. Zprvu nejistá předpověď se nakonec proměnila v teplý slunečný den
a slunečnou přestávku na Otické sopce jsme si náramně užili. Po pěším přesunu do Opavy
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jsme ještě stihli  s 22 turisty,  kteří  na výlet vyrazili,  navštívit  výjimečně zpřístupněnou věž
římskokatolického kostela sv. Hedviky a pokochat se pohledem na střechy opavských stavení.
V závěru  bych  chtěl  poděkovat  panu  Cekotovi  za  poskytnutí  fotografií  z nedělního
příjemného dne.

Mgr. Jakub Machel

Prezentace badatelských projektů 2017

V letošním roce jsme v přírodopisném kroužku věnovali dvěma tématům. Podzimní měsíce
minulého roku jsme zasvětili pozorování počasí. Rozmary počasí jsme zaznamenávali pomocí
sond NeuLog, které jsou schopny registrovat například teplotu, tlak a vlhkost vzduchu, sílu
větru nebo dokonce sílu slunečního svitu a množství ultrafialového záření. Cílem této práce
bylo  zjistit,  zda  se  dá  dopředu předpovědět  vývoj  počasí  nebo zda  má  oblačnost  vliv  na
množství UV záření. Výstup práce jsme vyhodnotili v podobě výukového plakátu v učebně
fyziky.
Jarní měsíce pak patřili tématu, jenž u některých jedinců nahání husí kůži – plísním. Tato
skupina hub okupuje hlavně svačiny staršího data nebo vlhké zdi. Cílem tohoto bádání bylo
zjistit,  zda  se  v prostorách  školy  nachází  výtrusy  těchto  hub  a  zda  je  možné,  oživit  je  
a  vypěstovat  pomocí  laboratorních  metod.  Po provedení  stěrů,  přípravě  agaru  a  následné
kultivaci se nám na několika miskách objevily „vytoužené“ výsledky. Pomocí mikroskopu  
a skript jsme určili,  o které plísně se jedná. S druhým projektem jsme se 30. 3. ve složení
Klára Cekotová, Eliška Rychtová, Kateřina Barošová, Sabina Skřivánková a Rozálie Quisová
vydali  na  badatelskou  konferenci  do  Ostravy.  Přes  obrovské  úsilí  a  dobře  zvládnutou
obhajobu práce se nám nepodařilo umístit se na medailových pozicích. Konkurence byla letos
obzvlášť velká. Chtěl bych tímto děvčata velmi pochválit za zodpovědný přístup k řešení a
prezentaci projektu. Oceňuji především jejich nadšení a hlavně čas, který dobrovolně věnují
osobnímu rozvoji a poznávání přírody.

Mgr. Radek Hnilica

Ze života školní družiny – velikonoční výlet

Ve čtvrtek 13. 4. o velikonočních prázdninách se vydalo 26 dětí školní družiny  již  tradičně
na výlet. Letos jsme vyrazili společně se školkou z Neplachovic autobusem do Ostravy, kde
jsme navštívili  FunPark Žirafa. Tam jsme se do sytosti  vyřádili  na kolotočích,  trampolíně,
skluzavkách, průlezkách a jiných atrakcích. Někteří  našli odvahu a šli do 9D kina, kde zhlédli
dva krátké filmy. Po svačině jsme se vydali domů. Ale v Opavě jsme školku nechali odjet
domů a my  jsme se šli podívat na velikonoční trhy.  Celý výlet jsme zakončili  v cukrárně.
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Zpět domů jsme se vrátili  vlakem. I  když předpověď počasí neslibovala na tento den nic
pěkného, nám dokonce i zasvítilo sluníčko a výlet se nám vydařil.

Marie Černohorská

Školička – setkání předškoláčků

Základní škola Neplachovice zve všechny předškoláky a jejich rodiče na setkání s názvem
Školička – setkání předškoláčků. Děti poznají prostředí základní školy, prohlédnou si třídy,
jídelnu  i  školní  družinu,  vyzkoušejí  si  práci  v lavicích,  seznámí  se  s novými  kamarády  
a poznají budoucí třídní učitelku. Budou rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí
1. třídy.
Místo konání: Základní škola Neplachovice
Termíny setkání:   
 26. 4. 2017 – Velké putování
   3. 5. 2017 – Krtek a kalhotky
 10. 5. 2017 – Malí školáčci
Setkání předškoláků budou probíhat v době od 16:00 do 17:30 hodin. Děti si přinesou malou
svačinku a vhodné přezůvky (na první schůzce si budeme chvilku hrát v tělocvičně).

Ve středu 14. 6. 2017 proběhne informativní schůzka pro rodiče o školních potřebách 
a pomůckách pro budoucí prvňáčky. Už se na vás těšíme!

Mgr. Ivana Kořistková

Školičky poprvé…

Ve středu 26. 4. čekaly naše malé předškoláčky první školičky. Ve třídě všechny natěšené
budoucí prvňáčky s úsměvem přivítala paní učitelka Ivana Kořistková. Předškoláčci se v čele
s paní  učitelkou vydali  na  Velké putování. Prohlédli  si,  jak to vypadá ve školní  družině,
v jídelně a také v tělocvičně. V tělocvičně měly děti svou malou premiéru a s paní učitelkou si
hned zacvičily. Po cvičení čekala děti ve třídě malá přestávka na svačinku, kterou si ze svých
domovů přinesly. Po svačince se děti pustily do dalšího úkolu. Všichni se zaposlouchali do
poutavého předčítání paní učitelky a tak sestavit obrázkovou osnovu O Krtečkovi, bylo pro
děti hračkou. Pak ještě pomohly najít cestu Krtečkovi z labyrintu a procvičily si i  jemnou
motoriku.  Všichni předškoláci se moc snažili a jsou to naše ŠIKULKY. Už teď se těšíme
na příští středu!
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Mgr. Hana Grigorová

Školičky podruhé …

Ve středu 3. 5. naši budoucí prvňáčci zasedli do lavic, aby si společně s Krtečkem vyzkoušeli
školní aktivity. Nejprve bedlivě poslouchali pohádku o Krtečkovi, který se snažil opravit své
autíčko.  Najít  sedm  rozdílů  na  porouchaném  autu  zvládli  „levou  zadní“.  Se  stříháním  
a přiřazováním chybějících obrázků si děti poradily hravě. Po svačince jsme se s chutí pustili
do kresby sluníčka jedním tahem. Na závěr si vybarvili Krtečka a jeho kamarády na výletě.

Mgr. Klára Střížová

Školičky potřetí….   Vždyť já bych tu už zůstal!

Letošní předškoláci ve středu 10. května do třetice všeho dobrého vytřeli svým rodičům zrak.
Příchod do školy, přezutí se do bačkůrek a cesta do třídy, nic z toho jim nečinilo žádné obtíže.
Mnozí  z nich  byli  natolik  koncentrovaní  na  výkon,  že  se  dokonce  zapomněli  rozloučit
s rodiči. Takže právě spíše k nim jsme my – paní učitelky – směřovaly svou péči a laskavé
slovíčko. Ony ty děti opravdu rostou jako z vody. Možná i rychleji.  Během třetího setkání
zúročila paní učitelka Ivana Kořistková vše, co s dětmi natrénovala v předcházejících dvou
školičkách.  Je  třeba  stříhat?  Žádný  problém!  Skládat  puzzle?  Levou  zadní!  Recitovat
básničku? Se samozřejmostí  a glancem! Pokud bychom měli  jednou větou zhodnotit  naše
malé předškoláky, vyzněla by bezpochyby pozitivně. Svůj první velký krok k získání titulu
PRVŇÁČEK zvládli  na  jedničku.  Co může  budoucí  paní  třídní  učitelku  potěšit  více  než
takováto slova na rozloučenou:  „Ale když  to září  je  tak za dlouho.  Vždyť já  bych tu  už
zůstal!“

Mgr. Ludmila Volná

Soutěž žáků základních škol v technických dovednostech a v soutěži elektro

V  letošním  roce  se  naše  škola  zapojila  do  soutěže žáků  základních  škol  v  technických
dovednostech a v soutěži elektro. Osmý ročník této soutěže pořádaný dne 25. 4. 2017 Střední
školou technickou v  Opavě a  sponzorovaný Sdružením  důlních a strojírenských technologií
v  Opavě  měl  bohatou  účast.  Školního  kola  se  zúčastnilo  1000  žáků  VI.  a  VII.  tříd  ze
základních škol v našem regionu. Ze školních kol postoupilo  24 žáků ve skupině elektro a 24
žáků ve skupině  technických dovedností.  Za naši školu postoupili Filip Kurka (VI. třída)  
v kategorii elektro a Jiří Švrček (VI. třída) v kategorii    technických dovedností. V kategorii
elektro soutěžící vyráběli okružní zkoušečku, v  technických dovednostech vyráběli kovové
hodiny doplněné hodinovým strojkem. Hodnotila se přesnost výrobku podle výkresu a jeho
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funkčnost.  Ačkoliv  byli  naši  hoši  znevýhodněni  věkem  mezi  staršími  
a  zkušenějšími soutěžícími  (VII.  třída),  umístili  se  na  krásném osmém místě  v  celkovém
pořadí všech škol. Navíc si odnesli hodnotné ceny a vlastní výrobky ze soutěže. Příští rok se
určitě opět soutěže  zúčastníme. Děkuji chlapcům za skvělou reprezentaci školy. 

Mgr. Leon Vašinka

Krajské finále ve sportovní gymnastice

Velký úspěch v podobě účasti v krajském finále má za sebou gymnastické družstvo našich
žákyň,  které  se na  tuto  velkou  akci  probojovalo  z opavského  okresního  finále.  Při  svých
gymnastických  sestavách  se  představila  Aneta  Holíková,  Vendula  Silberová,  Kristýna
Silberová a Nela Hřivnáčová. Stejně jako v úvodním kole děvčata postupně předváděla své
gymnastické  umění  na hrazdě,  prostných a  přeskoku.  Dobře rozjetý  závod při  cvičení  na
hrazdě rychle utnulo vystoupení na gymnastickém páse. Rozhodčím se nezamlouvaly sestavy
děvčat a nízkým hodnocením nám vzali možnost bojovat o vyšší pozice. Na přeskoku jsme si
ale opět vylepšili náladu a mohli se těšit z vysokých známek. Po neúspěchu při akrobatických
sestavách jsme nakonec obsadili 8. místo, ale už samotná účast v krajském kole pro nás byla
velkým  úspěchem.  Za  zmínku  ještě  určitě  stojí  individuální  5.  místo  Venduly  Silberové
v konkurenci 32 závodnic, 1. místo na hrazdě a 2. nejvyšší bodové ohodnocení na přeskoku. 
I její celkové umístění mezi jednotlivci bohužel ovlivnilo sporadické hodnocení rozhodčích na
prostných.  Děvčata  dala  do závodu spoustu sil  a  odhodlání  a pevně věřím,  že minimálně
postup na krajské finále v příštím roce zopakujeme znovu.

Mgr. Jakub Machel

Videokonference a projekt Ready, steady, go!

Ke splnění  čtvrtého úkolu  Picture  dictionary (Malovaný slovník)  využijeme hned několik
aktivit.  Nejprve jsme si „skypovali“ s kamarády z Mostu, kteří nám pantomimou předvedli
sporty,  které  máme  ztvárnit.  Tato  videokonference  byla  zábavná,  úsměvy  na  tváři  nám
vykouzlily  rekvizity,  které  použili  k jednotlivým  sportům.  Také  nás  naučili  anglickou
básničku.  Druhá  videokonference  byla  v naší  režii,  tentokráte  jsme  my předváděli  sporty
partnerům ze Slovenska. Po naší třídě se děti projížděly na kole, hrály basketball, stolní tenis,
badminton a také předváděly biatlon. Zazpívali jsme jim anglickou písničku Bingo. Teď nás
čeká další část  úkolu: nakreslit  sporty a poslat  je na Slovensko. Už netrpělivě očekáváme
obrázky z Mostu, ke kterým dopíšeme anglická slovíčka. Snad se nám náš Picture dictionary
podaří a vytvoříme si tak jedinečný slovník společnými silami.
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eTwinningový projekt Ready, steady, go!

Ve čtvrtek 27. dubna nás v   kroužku „Projektová angličtina“ čekal nevšední zážitek. Poslat
náš vypracovaný úkol Picture dictionary (Malovaný slovník) kamarádům na Slovensko. Což
samo  o  sobě  není  nic  zvláštního,  ale  tentokráte  jsme  nepoužili  virtuální  poštu,  ale  tu
skutečnou.  Nejprve  jsme  nadepsali  obálku  a  napsali  dopis  v angličtině  s instrukcemi.
Rozhodli jsme se, že jim k obrázkům přidáme i nějakou českou dobrotu. V obchodě padla
jasná volba na oplatky Opavia. Už nám zbývalo jen vše pečlivě uložit do obálky, zalepit a šup
na poštu. Tato hodina kroužku byla příjemným zpestřením. Radost dětí z báječně odvedené
práce je pro mě nezapomenutelná a je již nedílnou součástí eTwinningu.

Mgr. Klára Střížová

Báseň pro tebe

V pátek 28. 4. čekalo všechny příchozí do naší školy překvapení. Na dveřích, po obložení stěn
i na lavicích byly připevněny lístečky s básněmi s nadpisem BÁSEŇ PRO TEBE. Myslím, že
mohu  už prozradit,  že  autory tohoto  neobvyklého  počinu byly  členky čtenářského klubu,
žákyně  osmé  třídy.  Po  několik  čtvrtečních  odpoledních  schůzek  jsme  vybírali  vhodné
básničky a opisovali je na lístečky. Některé verše byly určeny přímo pro jistou osobu, jiné
byly vybrány pro svůj optimismus nebo humor. A pak nadešla chvíle, na kterou se všechna
děvčata těšila! Vylepovali jsme lístečky po třídách a prostorách školy – tajně, v době, kdy už
škola zela prázdnotou. A pak jsme čekali odezvu. Vždyť jak nám říká známé rčení, „Trocha
poezie nikoho nezabije.“ Výsledkem byl údiv, otázky, trochu pátrání a snad i malé potěšení.
Pokud jsme příjemně naladili alespoň jednoho člověka, jsme s projektem BÁSEŇ PRO TEBE
spokojeni.                                                                                                        

Mgr. Blažena Wertichová

Básní pro tebe členky čtenářského klubu příjemně naladily ne jednoho člověka, ale troufnu si
říct celou školu… V tento den počasí spíše připomínalo „dušičkový čas“, a ne jaro v plném
rozpuku. Básničkami na různých místech školy se pošmourný den doslova prozářil. Básničky
zaujaly nejen pedagogy, ale i žáky. Měla jsem básničku také na dveřích ředitelny a věřte, bylo
to krásné pohlazení po duši. Děkuji děvčatům i paní učitelce Wertichové.
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PaedDr. Ivana Pavlíková

Jaká je průměrná rychlost na nadprůměrně výkonném koštěti?

Věřte tomu nebo ne, ale  ozvěny Filipojakubské noci doznívaly v naší  škole ještě v úterý  
2. května. Paní učitelky z prvního stupně totiž opustily stereotyp všedních dní a zvolily pro
cestu  do  zaměstnání  netradiční  dopravní  prostředek  –  koště.  A  nebyly  samy.  Žáci  se
nenechali, co se nápaditosti kostýmů týče, zahanbit. Na chodbách školy byl tak od samého
rána veselí a radosti dostatek, což však neznamená, že by se vytratila kázeň. To by žádná
čarodějnice nedopustila. Úderem osmé hodiny nastal čas k rozplétání rozličných čarodějných
úkolů,  jako  je  výpočet  průměrné  rychlosti  podprůměrné  čarodějnice  na  nadprůměrně
výkonném  koštěti.  A  proto,  že  by  měl  každý  žák  ve  škole  získat  především  informace
užitečné v každodenním životě, došlo i na vaření lektvarů a míchání třaskavých směsí. Vše
probíhalo pod dohledem zkušených odbornic. Vždyť mají několikatisíciletou praxi. Z tohoto
důvodu právě ony vidí,  jak se naše planeta  změnila,  a to ne vždy k lepšímu.  Právě proto
vložily  do  čarodějného rozvrhu  hodin  i  environmentální  výchovu.  V souvislosti  se Dnem
Země  si  společně  s dětmi  připomněly,  jak  můžeme  naší  planetě  pomoci,  ať  už  tříděním
odpadu,  poznáváním lesního  ekosystému a povídáním si  o  místě,  které  zaujímá  rak říční
v přírodě. Čarodějné úterý naplnilo naše radostná očekávání. Potvrdilo, že naši žáci v sobě
mají obrovské odhodlání pro společnou práci a paní učitelky velký smysl pro legraci.

 Za paní učitelky 1. stupně 
Mgr. Ludmila Volná

Poznávací exkurze do Vídně

Která panovnice žila na zámku Schönbrunn? Jak se jmenuje vídeňské sídlo Habsburků? Po
kom je pojmenována gotická katedrála ve Vídni? Co je to Albertina? Jakou sochu najdeme
v parku blízko tzv. muzejní čtvrti? Jméno kterého hudebního skladatele je spojeno s Vídní?
Která řeka protéká Vídní? Která cukrovinka je charakteristická pro Vídeň?
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Pokud neznáte odpovědi na tyto otázky, zajeďte si do Vídně. Účastníci zájezdu z VIII. a IX.
třídy už odpovědi znají. Ve spolupráci se ZŠ v Háji ve Slezsku jsme uspořádali ve čtvrtek  
4. 5. 2017 poznávací zájezd do rakouské metropole. Navštívili jsme letní sídlo Habsburků –
Schönbrunn, prošli se historickým centrem města a obdivovali gotickou katedrálu sv. Štěpána,
Státní  operu,  sochy,  muzea,  radnici,  zimní  rezidenci  habsburských panovníků  –  Hofburg.
Silný dojem v nás zanechala návštěva Kapucínské hrobky, místa posledního odpočinku 146
příslušníků  habsburské  a  habsbursko-lotrinské  dynastie.  Uprostřed  krypty  stojí  společný
sarkofág Marie Terezie a jejího manžela Františka I. Štěpána, kolem jsou pochovány jejich
děti. Nejvíc květin bylo u hrobky císařovny Sissi a jejího manžela Františka Josefa I.

Vídeň nás nadchla, také počasí nám přálo. Jen ochutnat originální čokoládový Sacherův dort,
neboli Sacher, jsme z časových důvodů už nestihli. Tak snad příště.

   Mgr. Renata Schreierová

Sobotní setkání kroužku Tvořivé ručky

Můžeme polemizovat o tom, co by děti řekly na nabídku, aby byla školní docházka rozšířena 
i  na sobotu.  Přiznejme si,  že i  my dospělí  bychom nad šestým pracovním dnem nejásali.
Přesto se najdou žákyně, které právě o víkendu do školy přijdou – dobrovolně a s radostí. 13.
května se totiž opět konalo mimořádné setkání členů kroužku Tvořivé ručky. Právě tyto ručky
ani  tentokrát  nezahálely,  a  tak  pod  nimi  rozkvétaly  originální  dekorace,  jako  jsou  např.
fotorámečky a obrázky, všechny vyrobené z lékařských špachtlí. Bílý porcelán ožil díky jejich
kreativitě  zářivými  barvami.  Práce  s keramickou  hlínou  je  samozřejmostí,  se  kterou  se
nadšeně počítá. Tentokrát z ní žákyně vytvořily obrázky motýlů, které v příštím týdnu oživí
roztavené sklo. Několik hodin zaplněných tvořivou činností uteklo jako voda. A tak nezbývá
než těšit se na další netypicky strávenou sobotu. Já se určitě těšit budu. A co vy, děvčata?

Mgr. Ludmila Volná

Branné závody v Opavě skončily pro naši školu velkým úspěchem

,,Družstva pozor, k soutěžním disciplínám rozchod.“ S tímto povelem vybíhali do branného
dne v Dukelských kasárnách v Opavě naši žáci a v této chvíli ještě jistě netušili, že to pro ně
bude start vítězný. Smíšená družstva osmých tříd celkem 14 škol mezi sebou měřila své síly
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v disciplínách s vojenskou tématikou a naši žáci Adéla Malá, Denisa Štefková, Denis Varyš 
a  Martin  Voženílek  přidali  na  závěr  příjemně  stráveného  dopoledne  vítěznou  tečku.  Na
závodníky byl připraven víceboj složený ze sedmi disciplín, mezi které organizátoři zařadili
bojovou dráhu, zdravovědu, přechod minového pole, střelbu ze vzduchovky, vědomostní test,
hod granátem a silovou štafetu. Z nevydařené bojové dráhy a zdravovědy se náš tým rychle
otřepal  a  v dalších  disciplínách  předvedl  excelentní  výkony.  Velmi  vydařená  střelba  ze
vzduchovky a silová štafeta nás posunula na 1. místo, ze kterého jsme byli při závěrečném
vyhlášení překvapeni, ale hlavně plní štěstí a radosti. Odměnou žákům za jejich skvělý výkon
byly značkové batohy, hodinkové sporttestery, potítka, ale hlavně postup na 2 denní krajské
finále, které se bude konat v září ve vojenském prostoru Libavá. Žákům gratuluji ke krásnému
umístění a děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Jakub Machel

Výšlap na Lysou horu

Květnové stopy turistického kroužku nás tentokrát přivedly do Moravskoslezských Beskyd,
rovnou na  jejich  nejvyšší  vrchol.  Celkem 27 turistů  vyrazilo  v sobotu  20.  5.  po  červené
turistické  značce  zdolat  1323  metrů  vysokou  Lysou  horu.  Cesta  nahoru  utíkala  rychle  
a s drobnými zastávkami jsme dosáhli vrcholu přibližně za dvě a půl hodiny. Zatažené počasí
v průběhu túry přešlo do husté mlhy a z krásných výhledů, které Lysá hora při jasném počasí
nabízí, jsme bohužel neviděli vůbec nic. Naštěstí nás ale minuly dešťové srážky a teplota pro
náš pochod byla téměř ideální. Po asi hodinové pauze na vrcholu, občerstvení a dobrovolně
povinné  skupinové  fotce  jsme  přes  skautskou  mohylu  Ivančenu  pozvolna  sestoupali  do
Malenovic,  kde  nás  vyčerpané  naložil  čekající  autobus  a  bezpečně  odvezl  zpátky  do
Neplachovic.  I  přes drobné neduhy počasí se nám výlet vydařil  a  v zamlžených horských
cestičkách  se  nám  naštěstí  nikdo  z naší  výpravy  nezatoulal.  Děkuji  všem  účastníkům
sobotního pohodového výletu a těším se na další turistické toulky po krásách našeho okolí.

Mgr. Jakub Machel

Soptík

Letošní ročník projektu SOPTÍK, který probíhal ve školní družině, jsme zakončili na návsi  
v Neplachovicích. Místní hasiči pro nás připravili velice zábavnou činnost – nejprve jsme si
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vyzkoušeli,  jak  se  hasilo  dříve  pomocí  lidského  řetěze  a  kbelíků,  pak  jsme  stříkali  ze
džberovky na maketu hořícího domku a nakonec jsme si zkusili hašení opravdovými hadicemi
C. Vodu jsme používali z hydrantu v zemi a stříkali jsme do potoka. Zjistili jsme, že hašení
není tak jednoduché, jak se nám to někdy jeví v různých např. televizních záznamech. Taky
jsme si prohlédli starou ruční stříkačku, která bude umístěna v Holasovicích v muzeu Slezský
venkov. Závěrem jsme poděkovali hasičům za to, že se nám během roku věnovali a ukázali
nám hodně zajímavého z hasičské činnosti.

Marie Černohorská

Škola v přírodě poprvé

V pondělí 15. 5. jsme se plni očekávání sešli na nástupišti a vyrazili směr Zlaté Hory. Jasná
obloha se během chvíle zatáhla  a silný déšť nám překazil  výlet.  Autobus nás tedy dovezl
rovnou do Bradavic. Na dalších pět dní jsme se změnili v malé čaroděje a čarodějky. Nejprve
došlo k rozdělení do čtyř kolejí a také k ubytování do jednotlivých komnat hradu. Po vzoru
Harryho Pottera se každé družstvo snažilo získat co nejvíce bodů za nejrůznější hry a úkoly.
Ředitelé jednotlivých kolejí byli  po celou dobu svým svěřencům plně k dispozici a pilně  
s  nimi  plnili  jednotlivé  úkoly,  které  si  pro  ně  Albus  Brumbál  přichystal.  Sestavit  takové
létající koště z dostupných materiálů není vůbec jednoduché. A co teprve sesbírat všechna
zaklínadla, naučit se znění zázračného lektvaru, to vše museli naši malí čarodějové zvládnout,
aby se v závěrečné etapové hře mohli utkat s Voldemortem. Naštěstí se všem podařilo získat
Kámen Mudrců a uniknout tak z Voldemortových spárů. Alespoň pro tentokráte…
Bradavice  nejsou  pouze  čáry  a  kouzla,  ale  také  trocha  učení  v  lese  a  na  louce  za  svitu
sluníčka. Odměnou za dobré chování čarodějným učencům byl výlet do Jeskyní Na Špičáku 
a útrata posledních mincí v začarovaném městě. Návrat ke svým mudlům jsme si zpříjemnili
rýžováním zlata ve Zlatorudných mlýnech. Spokojeni a plni nového poznání jsme nadšeně
plánovali další školu v přírodě, snad opět v Bradavicích.

            Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Hana Grigorová a Mgr. Klára Střížová

Škola v přírodě podruhé – Zápisky z Denního věštce
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Cesta ke vzdělání bývá občas překvapivá, místy trnitá. Své o tom ví i mudlové ze čtvrté a páté
třídy, kteří se v pondělí 22. května vydali do Školy čar a kouzel v Bradavicích. Nebojte, zrak
Vám slouží dobře. Letošní téma školy v přírodě totiž znělo Harry Potter a Kámen mudrců.
Vydejte se s námi po stopách hrdinů kouzelnického světa. Nudit se určitě nebudete.
Den první: pondělí 22. května 
Když  se dětí  zeptáte,  která  část  školy v přírodě jim přišla  nejdojemnější,  bez  výjimky se
shodnou, že je to chvíle loučení se s rodiči. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Snad jen
žáci,  pro  které  už  škola  v přírodě  není  neznámou,  slzičky  osušili  dříve  než  v předešlých
letech. První zastávka v zemi čar a kouzel vedla do Zlatorudných mlýnů. Uložit si pár cihliček
do Gringottovy banky totiž nebyl  vůbec špatný nápad. Při příjezdu do Střediska Maya se
atmosféra  dala  krájet.  Napjaté  očekávání  a  radost  držená  na uzdě  autobus  zcela  zaplnily.
V nadšeném vybíhání z něj by děti těžko našly soupeře. Středisko Maya ve Zlatých Horách se
zahalilo do čarodějného hávu. Proto ihned po příjezdu Moudrý klobouk roztřídil mudly do
jednotlivých  kolejí  –  Havraspár,  Zmijozel,  Mrzimor  a  Nebelvír.  Zabydlování  pokojů
nezabralo příliš  mnoho času, tím se přece muselo šetřit.  Stoupenci zla nepočkají,  až bude
oblečení srovnáno do komínků. Bylo třeba ihned vyrazit do boje s temnými bytostmi Černého
lesa.
Den druhý: úterý 23. května
Záchranná mise světa čarodějů a čarodějek započala hned ráno, kdy se děti vydaly do Jeskyní
Na Špičáku, aby zde přemohly stoupence zla. Nutno podotknout, že s úspěchem, jelikož za
vydatné  pomoci  netopýrů  byli  všichni  zloduši  zahnáni  do  okolních  lesů.  Po  návratu  do
Bradavic na děti čekala hodina lektvarů. Avšak všichni známe profesora Snapea, ten se jen
tak  nerozdělí.  Proto  bylo  třeba  vyvinout  značné  úsilí  k překonání  nastražených  pastí  
a sesbírání všech potřebných bylinek. Následovala hodina levitace. Že nevíte, co to znamená?
Kouzlo vám třeba napoví: „Wingardium Leviosa.“ Stále nic? A co takhle pokyn: „Švihnout 
a mávnout!“  Ano, jednotlivé koleje soutěžily v dovednosti  zvednout  předmět do výše bez
pomoci rukou. Nevěříte? Je to tak. Všechny týmy úkol splnily.
Den třetí: středa 24. května
Aby zůstali  ve formě,  nebránili  se kouzelníci  rozcvičce na čerstvém vzduchu. Po vydatné
snídani se vrhli na vyplňování zápisníků ze školy v přírodě. A že bylo po dvou dnech o čem
psát. Někteří si museli deník dokonce nadstavit. A protože škola volá vždy a všude, nastal čas
zopakovat si něco málo z českého jazyka a přírodovědy.  Nástrahy kouzelnického světa se
však přihlásily o slovo, takže po odpoledním klidu se jednotlivé koleje snažily dobýt roklinku.
Cestu jim však zkřížil Voldemort. Marně! Všichni zdárně doběhli do cíle a získali tak pro svůj
tým cenné body. Překvapení na žáky čekalo během večerního programu – hra světlušky. Co je
k ní potřeba? Pevná obuv, baterka a tma. Žáci si tuto aktivitu užili do sytosti. Aby ne. Kdy se
jim  naskytne  možnost  lapit  svou  vlastní  učitelku?  Kdy  ji  uvidí  zběsile  běžet  po  louce,
schovávat se za vysokou travou, popř. smykovat na rozmočeném krtinci?
Den čtvrtý: čtvrtek 25. května
Ráno probíhalo v obvyklém duchu. Rozcvička, snídaně, vyučování. Avšak zbylý program už
tak rutinní nebyl. Co nevidět měla vypuknout finální bitva o Kámen mudrců. Tato závěrečná
etapová  hra  si  s předchozími  nezadala.  Týmy  musely  oběhnout  okruh  vedoucí  pěšinami,
loukami i lesy a poprat se na jednotlivých stanovištích s úkoly, jejichž splnění jim umožnilo
pokračovat  v této  záchranné  výpravě.  Na  prvním  stanovišti  měli  žáci  porazit  v pexesu
přisluhovače Pána zla (paní učitelku Ivanu Kořistkovou, pozn. red.). Na druhém stanovišti
pak přemoct klíčníka (paní učitelku Ludmilu Volnou, pozn. red.) a získat poslepu ten správný
klíč. Na třetím stanovišti najít pomocí zrcadla Kámen mudrců. Na čtvrtém stanovišti pak lstí
uniknout  ze  spárů  Voldemorta  (paní  učitelky  Kláry  Střížové,  pozn.  red.).  Po  večeři  se
jednotlivé koleje utkaly o poslední body. Předvedly porotě výsledky své několikadenní práce
–  vlastnoručně  vyrobený  Denní  věštec.  Všechny  úkoly  tak  byly  splněny,  stoupenci  zla

55



poraženi, takže nezbývalo než vyhlásit vítěze. Na každý tým čekala odměna v podobě dvou
nanukových dortů, které byly jen stěží k nalezení pod vrstvou gumových medvídků. Smích
prokládaný slzami dojetí pak završilo nadšení z večerního kouzelnického reje.
Den pátý: pátek 26. května 
Toto ráno bylo oproti předešlým tišší.  Po snídani žáci zaplnili  poslední stránky zápisníku,
sbalili  věci  a dali  do pořádku pokoje.  U některých byl  úklid skoro nadlidským výkonem,
jelikož někteří kudy chodí, tudy trousí. Poslední minuty věnovali skupinovým hrám. Všechny
probíhaly s úsměvem, avšak ten už nebyl od ucha k uchu. Ač to nikdo nepřipomínal, možná
dokonce sám sobě nepřipouštěl, všude nás doprovázel stín odjezdu domů. Ne že by se žáci
netěšili. Právě naopak. Ale zkuste se přiklonit k jedné ze dvou možností, z nichž každá vám
trhá srdce. Proto teď společně přeskočme na samý závěr. Někteří se v příštím školním roce do
Zlatých Hor vrátí,  jiní zde byli  naposled.  Ať tak,  či  tak,  zůstanou jim krásné vzpomínky.
Možná časem vyblednou,  ale  nikdy se úplně  nevytratí.  Proto  je  na místě  poděkovat  paní
ředitelce  Ivaně  Pavlíkové  a  paním  učitelkám  z prvního  stupně  za  zorganizování  tohoto
pobytu.  Dále týmovým vedoucím a zaměstnancům Střediska Maya  ve Zlatých Horách za
pestrý program a obětavou péči. A v neposlední řadě rodičům, kteří se uvolili  vzdát se na
jeden týden svých milovaných ratolestí, aby jim dopřáli tento nezapomenutelný zážitek.

Vám všem děkujeme.

Bílou stuhu jsme vyhráli!!!

V letošním roce jsme se po pěti letech přihlásili opět do soutěže Vesnice roku. Soutěž Vesnice
roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této
soutěže  je  snaha povzbudit  obyvatele  venkova k aktivní  účasti  na rozvoji  svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se
do společenského života v obci.

My jsme  se v letošním roce  zaměřili  na  získání  Bílé  stuhy.  Zaměřili  jsme  se  na  činnost
mládeže mimo vyučování. Hodnotící komise navštívila naši základní školu, kde se seznámila
s činností  různých zájmových kroužků, které mohou žáci navštěvovat po vyučování.  Před
vstupem do školy byli přivítáni chlebem a solí, který jim podala paní vedoucí školní jídelny.
V hlavní hale nás zpěvem přivítali členové školního sboru, vedle v hale vystoupily žákyně
navštěvující kroužek rytmiky.  Dále se předvedl divadelní kroužek Bavidlo, kde děvčata ve
školní knihovně předvedla ukázku scénického čtení, a to prezentaci básně Kytice. Poté jsme
se  dozvěděli,  co  je  eTwinning  a  jak  probíhá  videokonference  s  kamarády  na  Slovensku.
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Dalším překvapením pro komisi byla  pracovna pro logopedickou výuku. V učebně fyziky
nám žákyně přírodovědného kroužku představily svou badatelskou činnost na panelech, které
samy  vytvořily.  Krátké  video  nám  ukázalo,  jak  se  staví  hmyzí  hotel.  Jak  se  pracuje  se
sluchátky při  výuce anglického jazyka,  nám předvedli  žáci  v jazykové učebně. Také malí
hudebníci  s  flétnami  nám ukázali,  že  se  publika  vůbec  nebojí.  Návštěvníci  si  se  zájmem
prohlédli keramickou dílnu, v tělocvičně velmi zdařilé gymnastické sestavy a již venku před
školou jsme byli panem školníkem a malými rybáři seznámeni se stylem správného rybolovu.
No a na závěr se nám představili naši modeláři se svými výrobky. Celým tímto programem
nás zdárně provedly žákyně  sedmé třídy,  které  jsme ve výkladu různě doplňovaly s  paní
ředitelkou.  Poté  jsme  se  vydali  podívat  se  do  zámku  a  na  nové  oplocení.  Bohužel  čas
vymezený pro nás, tj. dvě hodiny, uběhl velmi rychle a nezbyl čas na původně plánovanou
projížďku obcí. Proto jsme se ještě přesunuli do výdejny stravy základní školy, kde proběhlo
doplnění  informací  a  diskuse  se  starostkou.  Celé  sezení  bylo  zakončeno  ještě  video
prezentací,  která  obsahovala  rovněž útržky ze života  obce,  spolků,  školy a zapojení  dětí  
a mládeže v rámci celého roku. Tuto prezentaci zveřejníme na webových stránkách obce  
v sekci video. Věříme, že jsme porotu zaujali a že se nám podaří nějaké ocenění získat. Už
slova chvály zástupců komise, kteří nás navštívili před pěti lety a pamatovali si dřívější stav
školy, nás zahřála u srdce.
Tímto bych chtěla poděkovat všem pedagogům a hlavně dětem, že se tohoto úkolu zhostili  
s velkým nasazením a mnohdy byli smutní, že nemohou ukázat více. Jak jsem již uvedla, dvě
hodiny jsou opravdu málo. Tak snad zase někdy příště se přihlásíme.

Dana Schreierová

A jak to dopadlo?

V pátek 26. 5. 2017 na základě Protokolu o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku
v Moravskoslezském kraji obdržela paní starostka informaci, že jsme Bílou stuhu vyhráli!!!
28. červenec 2017 proběhne slavností vyhlášení výsledků.

Připojuji velké poděkování všem zaměstnancům a žákům naší školy. Bez jejich nadšení by 
tento úspěch nebyl možný. DĚKUJI.

PaedDr. Ivana Pavlíková

JOY RUN – Běháme pro handicapované děti

Již 2. ročníku běhu pro handicapované děti s názvem JOY RUN jsme se zúčastnili s našimi
žáky a panem učitelem Hnilicou v sobotu 27. května. V krásném prostředí Městských sadů
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v Opavě jsme se vydali na 6 kilometrovou trať závodu, ve kterém není smyslem vyhrát, ale
pomoct  dobré věci.  Společně  s námi  na trať  totiž  vyrazily  také  handicapované  děti,  které
nemají  možnost  běžecké  závody  absolvovat  vlastními  silami.  Ve  spolupráci  se  zdravými
sportovci však  celý  závod skvěle  zvládli  a  všichni  jsme  si  sobotní  sportovní  dopoledne
náramně užili.  Společně s dalšími dětmi s naší skupinou vyrazil  také Tonda Bolík s rodiči,
kterým  bych  chtěl  poděkovat  za  spolupráci  před  i  během  závodu  s naší  školou.
Handicapované závodníky jsme v sobotu podpořili  nejen pohybem, ale také finančně a do
pokladničky jsme věnovali částku přesahující 3000 Kč. Tu tvořily jak příspěvky žáků, tak
hotovost, kterou poskytlo SRŠ. Sportovní dopoledne se velmi vydařilo a závodu Joy Run se
s radostí zúčastníme i v dalších letech. Na závěr bych ještě rád poděkoval všem žákům, kteří
podpořili handicapované děti nejen finančně, ale také svým pohybem a především společně
strávenými chvílemi.

Mgr. Jakub Machel

Exkurze do Osvětimi

„Kdo  se  nepoučí  z minulosti,  musí  ji  znovu  prožít“  –  tato  věta  mi  utkvěla  v paměti  po
návštěvě Osvětimi.  Projekt „Tak šla historie“ realizujeme každoročně.  Žáci od VI. do IX.
třídy se účastní aktivit – exkurzí, výstav, ve výtvarné výchově malují např. stavby z různých
historických období, připravují prezentace na daná témata, sledují dokumentární i hrané filmy
k problematice  podle  toho,  které  historické  období  v hodinách  dějepisu  probírají.  Dějiny  
20. století jsou dějinami nedávnými, přesto se udály hrůzy, na které nelze zapomenout. Ve
spolupráci  se  ZŠ v Hlučíně  jsme  31.  května  uspořádali  exkurzi  do  koncentračního  tábora
v Osvětimi  a  Březince.  Našich  25  deváťáků  mělo  možnost,  v doprovodu  průvodkyně,  na
vlastní oči vidět, jaká zvěrstva páchali na lidech Němci za 2. světové války. Přibližně 1,3 mil.
lidí – tolik jich přišlo v Osvětimi o život. Hromady lidských vlasů, dětských botiček, kufrů,
krematoria,  fotografie vězňů… Tyto otřesné vzpomínky člověku zůstanou v hlavě navždy.
Naše  putování  po  stopách 2.  světové  války zakončíme  exkurzí  do  památníku  v Hrabyni  
a procházkou v lesích u Háje, kde se nachází mnoho bunkrů.

         Mgr. Renata Schreierová

Den dětí

1. června, 2. června, 5. června – Den dětí je oficiálně jen prvního června, ale deváťáci ho
připravovali  celkem  třikrát:  1.  června  pro  mladší  žáky,  2.  června  pro  V.  –  VIII.  třídu  
a v pondělí 5. června pro děti z MŠ v Neplachovicích. Počasí bylo po všechny dny jako na
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objednávku,  vše  zorganizováno  na  jedničku,  sladké  odměny připraveny.  Žáci  vybíhali  na
trasu po dvojicích, běželi přes Hliník, do zámku, starší až do Grundů a zpět. Cestou plnili
úkoly  na  deseti  stanovištích  –  např.  odpovídali  na  vylosované  otázky  ze  zeměpisu  
a přírodopisu, museli projít bludištěm se zavázanýma očima, vyzkoušeli své smysly jako hmat
a chuť, stříleli z kuličkové pistole na terč, museli po laně přejít přes potok, procvičili svůj
postřeh a paměť, malovali… Tři nejlepší dvojice z každé třídy byly odměněny diplomem  
a  sladkostmi.  Všichni  soutěžící  dostali  občerstvení  od  sdružení  rodičů.  Dětem ze  školky
připravily  soutěže  jejich  učitelky,  deváťáci  jim  pomáhali  s organizací,  zahráli  si  s dětmi
fotbal,  pomohli  roztřídit  výkresy;  děti  jim  na  oplátku  zazpívaly  a  předvedly  tanečky.
V přírodě pak hledaly krtečka a poklad, na stanovištích jim deváťáci zadávali úkoly. Poklad
byl  nalezen  a  malí  i  velcí  se  o  něj  podělili.  Deváťáci,  zvládli  jste  to  a  zjistili  jste,  že
zorganizovat něco takového, není jednoduché.

                                                                                                            Mgr. Renata Schreierová

   

Celostátní turnaj v SUDOKU

V pátek 9.  června 2017 v Science centru VIDA! v Brně proběhla velkolepá intelektuální
bitva. Dvacet osm tříčlenných týmů z různých koutů republiky se utkalo naostřenými tužkami
v celostátním finále soutěže v řešení sudoku. Ve čtyřech kolech museli zdolat několik desítek
náročných logických úloh, aby po čtyřech hodinách zápolení a jedné science show mohli být
vyhlášeni  ti  nejlepší.  Z naší  školy do tohoto  turnaje  z okresního kola  postoupilo  tříčlenné
družstvo deváťáků ve složení Lucie Cekotová, Jakub Kramný a Lenka Hlavicová. Museli se
poprat  s klasickými  sudoku  i  různými  variantami  –  nepravidelnými,  součtovkami,
rozdílovkami, sudolichými apod. a různými skládankami plnými čísel, aby se nakonec mezi
základním školami umístili na krásném 8. místě. Moc jim gratuluji a děkuji za reprezentaci
školy.

                                                                                                             Mgr. Štěpánka Matějková

Sobotní slavnost

V sobotu  10.  června  2017  se  konaly  oslavy  760  let  od  první  písemné  zmínky  o  obci
Neplachovice a 40 let od otevření nové budovy školy. Dopoledne probíhal Den otevřených
dveří  v  základní  škole.  Zájem o  prohlídku  školy  předčil  naše  očekávání,  o  čemž  svědčí
doložené fotografie. Odpoledne pokračovala slavnost na školním hřišti, v zámeckém parku  
a v prostorách zámku.  Naše škola zajišťovala po celé odpoledne (14 – 18 hodin) kulturní
program na pódiu za budovou školy. K tomuto úkolu jsme přistupovali velmi zodpovědně.
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Aby byl program opravdu reprezentativní, pozvali jsme hudební a taneční soubory z Opavy,
do  kterých  docházejí  i  děti  z naší  školy  –  stepařky  PULS,  mažoretky  AMA,  Taneční  
a sportovní klub Opava a cimbálovou kapelu Opavští GIZDI. Ale ani naši žáci se nechtěli
nechat zahanbit, a tak několik měsíců probíhalo nácvik, při němž jsme si užili mnoho radosti,
starostí, legrace, ale hlavně tvrdé práce. Výsledek jste mohli zhlédnout na školním hřišti po
slavnostním zahájení a projevech významných hostů. Pozorným divákům určitě neuniklo, jak
máme zdatné hudebníky – kytaristky, klavíristky, houslistku, flétnistky a zpěváky. Ukázalo
se, že naše děti jsou pohybově nadané – úžasné gymnastky, tanečnice z rytmiky nebo z dívky
z osmičky s tanečníkem v čele! Děti si umí udělat legraci také samy ze sebe – viz vystoupení
čtvrťáků předvádějících jejich školní den, páťáků s Popelkou, Bavidláků s parodií na Zlaté
slavíky. Roztomilé i překvapivé bylo vystoupení těch nejmenších z mateřské školy. Všichni
vystupující se snažili ze sebe vydat to nejlepší, i když se museli potýkat s mnoha problémy –
od  malého  rozměru  pódia  přes  potíže  se  zvukovou  aparaturou  až  po  velmi  nepříjemné
rozmary počasí. Tyto okolnosti způsobily, že někteří účinkující museli svá vystoupení vzdát.
Přesto doufáme, že každý divák našel něco málo, co jej potěšilo, což bylo naším cílem.

Mgr. Blažena Wertichová

Hmyzí hotel

Pracovní  činnosti  mají  za  cíl  seznámit  žáky,  převážně  kluky,  se  základními  pracovními
dovednostmi,  jako  je  například  řezání,  pilování  nebo  práce  s kladivem.  Nácvik  těchto
dovedností nemusí končit pouze splněním úkolu v podobě uřezané a opilované desky, která
nakonec skončí v koši, ale může končit také něčím užitečným. Tento cíl jsme si zadali již na
podzim, kdy jsme s žáky sedmého ročníku tvořili ptačí krmítka. V únoru nám k tomuto cíli
dopomohla  také  nabídka  zúčastnit  se  soutěže  o  nejoriginálnější  hmyzí  hotel.  Tuto  soutěž
vyhlásila zoologická zahrada v Ostravě. Úkolem bylo vytvořit úkryt pro hmyz (hmyzí hotel),
který svým designem bude originální  a  plně funkční.  Začali  jsme tedy návrhem hmyzího
hotelu.  Poté  jsme  pokračovali  řezáním  a  montáží  polotovarů,  kdy  každá  skupina  byla
zodpovědná za svou část. Finální část se týkala kompletace stavby a s pomocí děvčat také
osazením polen, v nichž byly vyvrtány komůrky pro hmyzí nájemníky. V široké konkurenci
základních škol jsme sice nevyhráli,  ale musím ocenit snahu kluků ze sedmičky,  že se do
úkolu pustili s plným nasazením a chutí. Celou tvorbu hmyzího hotelu shrnuje video, které si
můžete pustit z níže přiloženého odkazu.

Mgr. Radek Hnilica
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Čtvrťáci a Pevnost poznání

V neděli  18.  6.  jsme  se  společně  vydali  na  výlet,  tentokráte  padlo  rozhodnutí  na  město
Olomouc.  Konkrétně  jsme  navštívili  Pevnost  poznání  neboli  interaktivní  muzeum  vědy
Univerzity  Palackého  v  Olomouci.  Po  celou  dobu nás  jednotlivými  expozicemi  provázeli
Strážci  poznání  a my s jejich pomocí  plnili  jednotlivé  úkoly.  V dějepisné části  nás Rody
zavedl až do 18. století a my si rozluštili tajnou zašifrovanou zprávu a dozvěděli se, jakou
úlohu zde měla samotná Marie Terezie. Fascinující vodní svět nám učaroval svými exempláři
v nadživotní velikosti. Tritus nás provedl vodním životem od řeky až k mořskému pobřeží. Co
takhle se projít lidským mozkem? Žádný problém, v další části  s názvem Rozum v hrsti jsme
vstoupili  do  impozantní  osmimetrové  makety.  Procvičili  si  naše  mozkové  závity  na
zapeklitých hlavolamech A liška Eli nás naučila luštit v šifrách. Kdo jiný, než sova Woobi by
nás měla provázet expozicí Světlo a tma, ve které jsme se mj. dozvěděli něco i o astronomii?
Chemickými a fyzikálními pokusy jsme završili naši pouť poznání. Kočka Felis a její teleport
nás dovedl k cíli. Při návštěvě místního planetária jsme se dozvěděli, jaké souhvězdí můžeme
pozorovat na noční obloze a jaká tajemství před námi vesmír skrývá. Spokojeni a obohaceni 
o spoustu nových informací jsme výlet završili v nedalekém obchodním centru Šantovka, kde
jsme utratili poslední kapesné v hračkářství a Mc’Donaldu. Děkuji všem účastníkům za prima
strávenou neděli.

Mgr. Klára Střížová

Kašpaři a Bavidlo na divadelní štaci

Při pořádání školních akcí se žáci i pedagogové modlí za pěkné počasí. V úterý 20. června
štěstí přálo. Tvrzení, že bylo slunečno, je nevýstižné. Bylo nádherně. Přesto se však na malou
chvíli zatáhlo. Nevěříte? Je to tak. Oblohu zastínil zlý drak Mrak. Říkáte si, o čem je řeč?  
O divadle.  Rok s rokem se sešel,  a  tak  nastal  čas  na zúročení  práce,  kterou odvedli  žáci
v dramatických  kroužcích.  Kašpaři  –  herci  z nižšího  stupně-  si  připravili  pohádku  Míček
Flíček. Bavidlo – divadelní soubor z druhého stupně – předvedlo pohádku Jak se Honzík učil
latinsky.  Před  očima  malých  diváků  se  prolínaly  chvíle  napětí  s radostnými  okamžiky.  
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A  protože  publikum  zcela  koncentrovalo  svou  pozornost  na  výkon  herců,  střídaly  se
v improvizovaných  divadelních  sálech  okamžiky  absolutního  ticha  s výbuchy  smíchu.  
A právě za to malým divákům a jejich paním učitelkám z loděnické a neplachovické mateřské
školy moc děkujeme. Na shledanou v příštím roce!

Mgr. Ludmila Volná

Exkurze do Hrabyně

Naše putování po stopách 2. světové války jsme ukončili návštěvou Národního památníku 2.
světové války v Hrabyni dne 21. června 2017. Nejdříve jsme si prohlédli venkovní expozici
vojenské techniky,  od deváté hodiny jsme se v sále správní  budovy zúčastnili  edukačního
programu „Nože a vidličky ve 2. světové válce“. Bez práce nejsou koláče a bez boje už
vůbec  ne.  Toto  by  si  mohli  říkat  vojáci  bojující  na  frontách  2.  světové  války.  Kdo jedl
moučníky a naopak, komu musel stačit tvrdý chléb? Program nám přiblížil stravování různých
skupin lidí během válečných let. Součástí programu byla i malá ochutnávka a aktivní zapojení
žáků. Poté jsme se přesunuli přímo do památníku a společně s průvodkyní, úžasnou starou
paní  –  místní  rodačkou,  která  znala  celé  okolí  a  barvitě  líčila  válečné  události  –  jsme
vystoupali na vyhlídku umístěnou na jednom z betonových klínů památníku. Prohlédli jsme si
i symbolický hřbitov s 13 000 jmény našich a sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování
Ostravska.  Nakonec  nás  čekala  prohlídka  samotného  památníku.  Exkurzi  jsme  ukončili
turistickým pochodem po naučné stezce vedoucí zalesněným terénem kolem bunkrů až do
Háje. Deváťáci získali další informace a jejich povědomí o válce je úplnější.

   Mgr. Renata Schreierová

Pasování na rytíře Řádu čtenářského

Neděle 25. 6. se stala prvňáčkům naší školy odměnou za celoroční školní práci. Do knihovny
Pavla  Křížkovského  v Holasovicích  dorazil  ze  Čtenářské  říše  král  Knihoslav  I.,  aby  již
budoucí druháčky pasoval na rytíře  Řádu čtenářského. Do jednoho jsme slíbili  poslušnost
Řádu čtenářskému. Za odměnu jsme od vzácných hostů dostali mnoho darů a hlavně hluboký
zážitek pro malé rytíře a jejich rodiny. Za vše děkujeme paní knihovnici Heleně Dehnerové 
a její družině, která nás celý rok hostila ve svém království knih.

Mgr. Tereza Pethsová
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Výlet s Žárovkou za poznáním

Víte, jak vzniká světlo? Chtěli byste vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku? A co
takhle vyzkoušet si gyroskop – přístroj, který se používá i na Mezinárodní vesmírné stanici?
Taky si můžete vybrat a obléct svou historickou uniformu a začíst se do obrovského komiksu,
kde jsou hlavními představiteli  Marie Terezie  nebo František Josef I.  Alespoň na krátkou
dobu  se  převtělte  do  jednoho  z vodních  tvorů,  v jádru  koryta  řeky  navštivte  larvy,
v periodické tůni potkejte tajemné korýše, nevynechejte tajuplnou podmořskou jeskyni…! To
vše na jednom místě v Pevnosti poznání v Olomouci, která sídlí v zachovalém areálu Korunní
pevnůstky.  Ta v minulosti  sloužila jako sklad dělostřelecké munice a dnes je rafinovaným
útočištěm pro vědu a neformální  vzdělávání.  A právě tam se 26.  6.  vydal  autobus se 40
zvídavými dětmi. A že si to všichni náležitě užili, nemusím vůbec zdůrazňovat. O to víc, že
následovala návštěva aquaparku a oblíbeného KFC. Tak Žárovko, co vymyslíš příště?

Mgr. Ivana Vaňková

Olympijské dny na konci školního roku

Nejen  předání  vysvědčení,  ale  také  krásné  sportovní  výkony  provázely  poslední  týden
letošního školního roku. V areálu školy, zámku a na Hliníku totiž naši žáci z nižšího a vyššího
stupně absolvovali sportovní disciplíny olympijského víceboje a vzájemně mohli změřit své
sportovní síly s ostatními spolužáky. Sportovní víceboj odstartovali ve středu 28. června  žáci
první,  druhé,  třetí  a  čtvrté  třídy,  pro  které  byl  připraven  atletický  pětiboj.  Žáci  postupně
absolvovali závod ve sprintu, vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem, skok do písku a hod
granátem na cíl. Po vyhodnocení výsledků byla vyhlášena tři nejvšestrannější děvčata a také
tři  nejvšestrannější  kluci  z každé  třídy.  Ve čtvrtek  29.  června  sportovali  žáci  páté,  šesté,
sedmé a osmé třídy. Systém hodnocení byl malinko jiný než v předchozí den. Své výkony
mezi sebou společně porovnávali žáci pátých a šestých tříd a také byli  vybrání tři nejlepší
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sportovci a sportovkyně ze sedmé a osmé třídy. Pro naše starší žáky byl připraven atleticko-
silový sedmiboj, který se skládal z běhu na 60 metrů, vytrvalostního závodu, skoku dalekého,
hodu kriketovým míčkem, trojskoku z místa, přeskoku přes švihadlo a hodu medicinbalem.
Všem zúčastněným žákům děkuji za předvedené sportovní výkony, rád bych také poděkoval
našim deváťákům a všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci těchto sportovních dnů.

Mgr. Jakub Machel

Prázdninové stavební úpravy ve škole

S posledním zvoněním na  konci  června  ruch  ve  škole  neutichl.  Začala  totiž  rekonstrukce
šaten, vestibulu a vstupního schodiště. Vybouráním starých a z bezpečnostních důvodů již
nevyhovujících  kovových kójí  vznikl  velký světlý  prostor,  na kterém po položení  nových
podlah  stojí  252 krásně  žlutých  a  oranžových skříněk,  tzn.  pro každého žáka  samostatná
skříňka. Ve vestibulu je také položena nová dlažba, i vstupní schodiště dostalo nový kabát.
Rekonstrukce  šaten  byla  spolufinancována  naším  zřizovatelem,  tj.  obcí  Neplachovice,
dotačním programem Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017  
a částkou 200 000,- Kč nám přispěla obec Holasovice. Celková výše finančních prostředků na
rekonstrukci  šaten  činila  809 145,-  Kč,  oprava  vstupního  schodiště  se  vyšplhala  na  cca
200 000,-  Kč.  Škola  je  jako  nová,  ale  stále  je  co  zlepšovat.  Připravuje  se  rekonstrukce
školních  dílen  a  keramické  dílny.  Tato  rekonstrukce  je  ve  fázi  podání  projektové  žádosti
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v rámci  3.  výzvy  MAS  Opavsko  z Integrovaného  regionálního  operačního  programu
Vzdělávání 2017. Držte palce, ať nám žádost schválí!

Mgr. Renata Schreierová

Za skvělou spolupráci  při  rekonstrukci šaten děkuji  paní starostce Daně Schreierové,  obci
Holasovice za finanční  příspěvek, panu Daníškovi a panu Fojtíkovi za neúnavné pracovní
nasazení, díky kterému jsme vše stihli do začátku nového školního roku. V neposlední řadě
děkuji panu školníkovi a paním uklízečkám, poněvadž bez jejich pochopení a vstřícnosti by se
stavební úpravy nemohly zdárně realizovat.

PaedDr. Ivana Pavlíková
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