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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

 

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@skolanep.cz 

ivana.pavlikova@skolanep.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 

Koordinátor ICT: Mgr. Leon Vašinka 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Lenka Gorčicová 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Miluše Košinarová 

Složení školské rady: 

Zákonní zástupci nezletilých žáků 

Anna Camfrlová 

Markéta Dobřecká 

Zástupci pedagogických pracovníků 

Mgr. Ivana Kořistková 

Mgr. Blažena Wertichová 

Zástupci jmenováni zřizovatelem 

Radim Serdel 

Marek Stavař 

 
 

mailto:zsneplachovice@skolanep.cz
mailto:ivana.pavlikova@skolanep.cz
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Charakteristika školy: 

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

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

školy.  

Základní škola je tvořena 10 kmenovými třídami, školní družinu tvoří 3 oddělení, mateřská 

škola je jednotřídní. 

Školní jídelna vařila v průměru obědy pro 620 strávníků tří základních škol a sedmi 

mateřských škol, 80 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 mj. na počátku září organizujeme adaptační kurzy pro 

žáky 6. tříd, které 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. Společně se zřizovatelem podporujeme aktivity 

místních spolků při výchově mladé generace, mimoškolní činnost dětí a mezigenerační 

setkání. 

Velká pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  

I v tomto školním roce jsme poskytovali kvalitní pedagogickou intervenci žákům 

s přiznaným druhým (ale i prvním) 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. 

Zájem o přírodovědné vzdělávání je motivováno úspěšnou účastí školy na Badatelských 

konferencích organizovaných MSK. 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, úspěšně se rozvíjí eTwinning a pro pedagogy Erasmus+. 

ICT oblast zdokonalujeme mobilními zařízeními, dataprojektory a Apple TV ve všech 

třídách, interaktivními tabulemi a WI-FI pokrytím celé školy. 

Nadále zlepšujeme materiální podmínky ve škole. K nové žákovské knihovně, přírodovědné 

učebně, jazykové laboratoři a žákovským šatnám přibyly během hlavních prázdnin v rámci 

projektu  IROP zmodernizované školní dílny a keramická dílna.  

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 19,264 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 
15 15  15,299 

                                                * podle P1-04 k 30. 6. 2018                                                

 

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. 2017 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet 

žáků nepatřících 

do spádového 

obvodu školy 

Počet přijatých 

žáků 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2018 

400 1 30 1 30 1 

 

b) Mateřské škola 

Kapacita 

 školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

zapsaných dětí 

Počet přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet volných 

míst 

28 1 9 9 1 0 
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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. 23 23 0 0 
II. 22 21 1 0 

III. 22 21 1 0 

IV. 30 20 10 0 

V. 25 21 4 0 

I. stupeň 122 106 16 0 

VI. A 22 14 8 0 
VI. B 22 6 16  

VII. 31 19 12 0 

VIII.  28 17 11 0 

IX. B 26 9 17 0 

II. stupeň 129 65 64 0 

Celkem 251 171 80 0 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

  

 

Druh oboru vzdělávání  

(§ 58 školského zákona) 

 

Konečný stav  

rozmístění žáků 

Procentuální 

podíl 

rozmístění žáků 

Gymnázia 2 
81,5% 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 20 

Střední vzdělání s výučním listem 5 18,5% 

Neumístěno 0 0% 

Počet žáků 9. tříd celkem 26 100% 

 

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

 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0% 

3. 0 0% 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

251 50 0,2 
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

MPP 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. A a VI. B třídu - proběhl letos už podruhé 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. 

Zapojení do projektu e Twinning – portál slouží k projektovému vyučování mezi 

partnerskými školami v Evropě; celoroční projekt Příroda čaruje – napříč mnoha předměty, 

udělení certifikátu Quality Label za projekt Malované čítanie v V. třídě, dále certifikátu 

Quality Label za projekt Ready, steady go! ve IV. a V. třídě, zapojení do projektu Amazing 

year, do projektu Kniha není nepřítel a do projektu Music asa language. 

Evropský den jazyků – pro vyšší stupeň: návštěva studentů, kteří prožili rok v Kolumbii  

a podělili se s námi o své zážitky – zajímavá prezentace se spoustou fotografií a informací. 

Pro nižší stupeň: projektový den na téma Evropa. 

MTB cross – závod na horských kolech okolo Stříbrného jezera. 

Branný závod WOLFRAM – 4. místo žáků v krajském finále závodu. 

Patronát žáků IX. třídy nad prvňáčky pod názvem Máme se. 

Divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě – pro žáky během školního roku.  

Medvědí ministezka v neplachovickém zámku, žáci vyšších ročníků připravili soutěže 

mladším dětem. 

Zdravé stravování – kuchař Z. Diatka vařil dětem ve školní jídelně, představil nové trendy. 

Bohatá činnost žákovské rady Žárovky a Žárovičky (sběr papíru, soutěž o „Nej výrobek 

z přírodnin“, projektový den k Mezinárodnímu dni nevidomých – pozváni byli členové 

Charity v Opavě, Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách a také nevidomý pan Saša se 

psem Lakym; účast na konferenci žákovských parlamentů v Ostravě; anketa Kdo je pro mne 

andělem; Ponožkový den – na podporu lidí s Downovým syndromem; Kloboučkový den aj.). 

Zapojení do projektu Záložka do knih spojuje školy – V. třída 
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Víkendové akce turistického kroužku KNOT (zámek Hradec nad Moravicí, vánoční trhy 

v Olomouci, cyklovýlet do Svobodných Heřmanic aj.). 

Akce ke svátku Halloween – projektový den na 1. stupni, podzimní dílny s rodiči v družině. 

V rámci projektu Hasík seznámili hasiči z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje druháčky a šesťáky 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.  

Mikulášská diskotéka – žáci IX. třídy připravili výzdobu i program, dále mikulášskou 

nadílku. 

Vánoční besídky s bohatým programem pro rodiče, besídka ke Dni matek. 

Zdařilé byly akce konané ve spolupráci s OÚ, SRŠ a MŠ: Advent na zámku - žáci předvedli 

vystoupení pro veřejnost, tentokrát s názvem „Rok na vsi“ – představili lidové zvyky, 

postarali se o část výzdoby, s učiteli přichystali vánoční dílny, měli prodejní stánek  

s vlastními výrobky a výtěžek věnovali na obnovu zámeckého oplocení. Také připravili 

výzdobu sálu na školní ples. Dále se účastnili vystoupení pro důchodce, také k vítání občánků, 

dále žáci pomáhali na akci Čarodějná stezka odvahy, školní divadelní soubory Bavidlo  

a Kašpaři připravili vystoupení pro MŠ.  

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. 

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. Letos 

jsme zapojili i rodiče – odpoledne se mohli dostavit do školy a účastnit se připravených 

aktivit. 

Ekologické aktivity - Badatelská konference v Ostravě – 3. místo s projektem Intenzita hluku 

v obci Holasovice a Neplachovice, Den Země – úklid v sousedních obcích, 

Oblastní metodička prevence z PPP, Mgr. Lucie Šimečková, pracovala po několik hodin 

s kolektivem žáků VII. třídy – utváření dobrého klimatu ve třídě. 

Noc (ne) jen s knihou – večerní aktivity žáků nižšího stupně s přespáním ve škole (60 dětí). 

Turnaj v SUDOKU – účast žáků v soutěži pořádané Hráčskou asociací logických her  

a sudoku. 

Běháme pro handicapované děti – JOY RUN – letos proběhl 3. 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 využijí 

peníze ze startovného a z dobrovolných příspěvků pro nákup pomůcek právě pro tyto děti. 

(Přispěli jsme částkou 6000 Kč). 
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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 Památníku 2. světové války v Hrabyni, jeli na exkurzi do Osvětimi.  

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

děti mateřské školy. 

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

výchově ke zdraví, výtvarné výchově). Znovu jsme se zapojili do projektu „Seznam se 

bezpečně“ (akreditovaný MŠMT). Žáci zhlédli film Seznam se bezpečně a film Na hory – 

poté anketa a beseda k zhlédnutým filmům. Oslovili jsme neziskovou organizaci Nebuď oběť, 

která připravila pro žáky VI. tříd přednášku na téma Rizika internetu a komunikačních 

technologií. Odpoledne se přednáška konala pro rodiče. 

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 školní 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.  

 

Výskyt rizikových forem chování (jen řešené případy): 

Riziková forma chování Počet  

případů 

Počet  

žáků 

Zneužití alkoholu 0 0 

Zneužití ostatních drog - kouření 0 0 

Špatné vztahy mezi spolužáky 1 1 

Ostrakizace 1 1 

Zneužití elektronických prostředků 2 2 

Závažné přestupky proti školnímu řádu 1 1 

Nevhodné projevy sexuality 4 4 

Skryté záškoláctví 2 2 
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Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů  

Čtenářská gramotnost 7 

Jazykové vzdělávání 3 

ICT vzdělávání – G-Suite 15 (sborovna) 

Výchovy 2 

Sportovní a jiné vzdělávání 2 

Právní povědomí, metodické poradny, BOZ 5 

Školní stravování 2 

Mentoring 1 

ČŠI- inspirace pro zkvalitňování výuky 4 

Inkluzivní pedagogika 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

Studium k výkonu specializovaných činností - ICT 1 

ICT, bezpečně na internetu, ozoboti 8 

 

 

 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Přehled kulturních akcí   

Školní rok 2017/2018 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 6., 8. a 9. ročníku muzikál - Limonádový Joe, sedmáci se podívali do divadla dvakrát – 

na Molierovu komedii Zdravý nemocný a na dramatizaci Erbenovy Kytice. Pro velký zájem 

z řad žáků nižšího stupně byla opět pozvána hudební skupina Marbo, druháci besedovali 

v Mateřské škole v Neplachovicích s ilustrátorem dudkem. 

Školní knihovna je stále místem konání tzv. čtenářských dílen, které mají podpořit rozvoj 

čtenářské gramotnosti u žáků, také se zde zabydlely čtenářské kluby pro přihlášené žáky 

z nižšího i vyššího stupně. Půjčování knih svým spolužákům přebraly letos žákyně 6. tříd.   

60 žáků nižšího stupně miluje čtení tak hodně, že v dubnu strávili ve škole celou noc (nejen) 

s knihou. Mnoho našich žáků navštěvuje Místní knihovnu Holasovice a zapojuje se úspěšně 

do soutěže vyhlášené knihovnou s názvem 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, většiny výletů se zúčastnili i rodiče. Oblíbenou akcí je návštěva tzv. 
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Ledové Prahy, kde pobyli letos žáci 5. a 7. třídy. Žáci deváté třídy navštívili v rámci výuky 

dějepisu bývalý koncentrační tábor Osvětim a Muzeum války v Hrabyni. Všechny třídy 

podnikly na konci roku třídní výlety do různých míst našeho kraje – do Jeseníků, na zámek do 

Hradce nad Moravicí, na rozhlednu do Jakubčovic, žáci nižšího stupně si užili pobyt v přírodě 

ve Zlatých Horách. 

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 diskotéku, v tomto školním roce zaměřenou na 

mikulášský svátek. Deváťáci pobavili mladší spolužáky zábavnými soutěžemi a tancem. 

Zajistili mikulášskou nadílku pro spolužáky z nižšího stupně a děti z mateřské školy. Vánoční 

besídku pro rodiče si připravila druhá a pátá třída, druháci potěšili své nejbližší vystoupením 

u příležitosti Dne matek. 

V naší škole stále pracují soubory zaměřené na kulturu. Velkou tradici má pěvecký sbor, 

kterému se věnuje Leon Vašinka, dramatický soubor Bavidlo složený z žáků vyššího stupně 

vede Blažena Wertichová, dramatický soubor Kašpaři žáků nižšího stupně pod vedením 

Ludmily Volné a Flétnička Hany Grigorové. Kroužek rytmiky ve školní družině má letos 

nové vedení, po odchodu paní vychovatelky Marie Černohorské jej vedou Jana Pietroňová  

a Jitka Schoppiková. Výsledky své práce předvedly tyto soubory během školního roku 

mnohokrát na veřejnosti. Zajišťovali kulturní program na Vítání občánků v Neplachovicích  

a Holasovicích, na schůzi Sdružení rodičů, na školním plese, na oslavě Dne učitelů, na 

slavnosti zahájení sezony ve sportovním areálu v Neplachovicích, na setkáních seniorů 

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

terase předveden večerní program s názvem Rok na vsi. Pro veřejnost, zejména pro rodiče 

žáků, byla připravena netradiční akce – tzv. Den off-line. Po dopoledním vyučování bez 

používání moderních technických prostředků vypuklo velké hravé odpoledne pro děti  

i dospělé v tělocvičně, knihovně, dílnách a ve školní jídelně. 

Dramatické sobory si nacvičily tři pohádky, které následně předvedly ve škole spolužákům, 

v mateřských školách v Neplachovicích a Loděnici, seniorům v Neplachovicích a na závěr se 

pochlubili svým „uměním“ rodičům. 

V činnosti pokračují 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. Svými výrobky potěšili nejen sebe a své příbuzné, ale  

i malé děti na soutěži Medvědí ministezka, pro které vytvořili medaile a diplomy. 

Zúčastnili jsme se i několika výtvarných soutěží – Malovaná písnička, pohádkový svět Opava 

očima dětí. 

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, školní družina se prezentovala 

prodejem svých výrobků. Výtvarné práce žáků zdobí samozřejmě i prostory školy, jsou 

pravidelně tematicky obměňovány.  
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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 

Září 

 Krajské kolo soutěže branného závodu WOLFRAM  

Kategorie starší žáci – 4. místo 

 

 Závod cross country horských kol na Stříbrném jezeře v Opavě 

Kategorie 2009 – 2008 (6 závodnic) 

Petra Rysová – 2. místo 

Kategorie 2007 – 2006 (18 závodníků) 

Jakub Malý – 3. místo 

Kategorie 2005-2004 (7 závodníků) 

Petr Matýsek – 4. místo 

Kategorie 2003 a starší (27 závodníků) 

Martin Voženílek – 5. místo 

Kategorie 2003 a starší (5 závodnic) 

Adéla Malá – 2. místo 

Štafeta – 3×1 okruh (14 štafet) 

Adéla Malá, Viktor Bolík, Martin Voženílek – 3. místo 

 

Říjen 

 Memoriál Mirko Fišera v atletice družstev v Opavě 

družstvo chlapců 6. a 7. tříd – 11. místo 

družstvo dívek 6. a 7. tříd – 6 místo 

celkové pořadí smíšených družstev – 9. místo 

 

Listopad 

 Turnaj v halové kopané v Opavě 

družstvo žáků a 6. a 7. tříd – 5. místo 

 

 Oblastní turnaj v piškorkách v Opavě 

družstvo žáků 8. třídy – Matoušková E., Bokischová V., Podlovská P., Fiedlerová K. 

Chlopčík F. -  5 - 8 místo 

 

Leden 

 Školní kolo soutěže ve skoku vysokém „Novoroční laťka“  
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Dívky 6. + 7. třída 

1. Nováčková Alexandra –  110 cm 

2. Vrbická Nikol – 105 cm 

3. Jurková Sandra – 100 cm 

Dívky 8. + 9. třída 

1. Bokischová Vendula – 125 cm 

2. Podlovská Pavlína – 105 cm 

Chlapci 6. + 7. třída 

1. Snášel Patrik – 120 cm (1) 

2. Hloušek Šimon – 120 cm(1) 

3. Seipel Radek – 115 cm 

Chlapci 8. + 9. třída 

1. Voženílek Martin – 135 cm (0) 

2. Bolík Viktor – 135 cm (4) 

3. Varyš Denis – 120 cm (0) 

 

Únor 

 Okresní kolo soutěže ve šplhu družstev v Opavě 

Družstvo starších žáků – 14. místo 

Družstvo starších žákyň – 8. místo 

Družstvo mladších žáků – 8. místo 

Družstvo mladších žákyň – 13. místo 

 

 Krajské kolo družstev ve sportovní gymnastice 

Účast družstva starších žákyň 

 

 Okresní kolo zeměpisné olympiády 

Leszczýnski Daniel – kategorie A, 17. místo 

Cekotová Klára – kategorie B, 16. místo 

Matoušková Eliška – kategorie C, 19. místo 

  

Březen 

 Okresní turnaj v badmintonu jednotlivců 

Kategorie mladších žáků – Ondřej Lubeník – 1. místo 

Kategorie mladších žaček – Klára Cekotová – 1. místo 

 

 Mistrovství České republiky AVZO ve sportovní střelbě 

Kategorie mladších žáků -   Tomáš Varšo – 1. místo 

      Kategorie mladších žaček –  Eliška Doleželová – 2. místo 

 Karolína Kociánová – 3. místo 
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Duben 

 Okresní turnaj mladších žáků ve vybíjené v Opavě 

Družstvo 5. třídy – 5. místo 

 

 Okresní kolo matematické olympiády 

Kategorie 5. tříd – Tereza Bilíková 

Kategorie 6. a 7. tříd – Alexander Fojtík 

Kategorie 8. a 9. tříd – Natálie Hájková 

 

 Matematická soutěž KLOKAN – školní kolo  

Kategorie CVRČEK – 2. a 3. třída, počet soutěžících: 39 

1. Anna Kořistková – 73 b. 

2. Lukáš Warisch – 63 b. 

3. Vivien Gasiorková – 52 b. 

Kategorie KLOKÁNEK – 4. a 5. třída, počet soutěžících: 54 

1. Adéla Tenglerová – 91 b. 

2. Josef Lubeník – 89 b. 

3. Miroslav Lubeník – 88 b. 

     Kategorie BENJAMÍN – 6. a 7. třída, počet soutěžících: 32 

1. Alexandr Fojtík – 81 b. 

2. Štěpán Pavliska – 68 b. 

3. Aneta Štrohalmová – 68 b. 

Kategorie KADET – 8. a 9. třída, počet soutěžících: 16 

1. Eliška Matoušková – 56 b. 

2. Karolína Fiedlerová – 52 b. 

3. Nela Dehnerová, Dorota Fojtíková – 43 b. 

 

 Okresní kolo výtvarné soutěže „ Pohádkový svět“ 

Vanessa Dušková – 2. místo 

 

 Školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA 

5. ročník - počet soutěžících: 9 

1. Lubeník Miroslav – 11 b. 

2. Lubeník Josef -11 b. 

3. Bilíková Tereza – 11 b. 

 6. ročník - počet soutěžících: 21 

1. Klajban Jan – 8 b. 

2. Lesczýnski Daniel – 8 b. 

3. Fojtík Alexandr – 6 b. 

7. ročník - počet soutěžících: 15  
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1. Štrohalmová Aneta – 9 b. 

2. Seipel Radek – 8 b. 

3. Cekotová Klára – 8 b. 

  

8. ročník - počet soutěžících: 11 

1. Podlovská Pavlína – 3 b. 

2. Bokischová Vendula – 3 b. 

3. Fojtíková Dorota – 3b. 

 

 Okrskové kolo turnaje v minifotbale 

Kategorie starších žáků – 2. místo 

 

 Turnaj v SUDOKU v Opavě 

Družstvo NEPLA 9 – 4. místo 

(Natálie Hájková, Karolína Dluhošová, Michaela Ryšánková)  

Družstvo NEPLA 8 – 13. místo 

(Nela Hřivnáčová, Vendula Bokischová, Dorota Fojtíková)  

Družstvo NEPLA 7 – 15. místo 

(Patrik Snášel, Klára Cekotová, Rozálie Quisová)  

 

 Soutěž v dopravní výchově v Krnově 

Družstvo žáků 5. třídy – 7. místo 

 

Květen 

 Turnaj v minikopané MC Donalds cup 

Družstvo žáků 4. a 5. tříd – 10. místo 

 

 Atletická soutěž „ O pohár Českého rozhlasu“ 

Družstvo mladších žáků – 6. místo 

Družstvo mladších žákyň – 4. místo 

Družstvo starších žáků – 11. místo 

 

 Výtvarná soutěž „ Malovaná písnička“ – školní kolo 

1. místo Adéla Tenglerová – Když jsem já sloužil 

2. místo Adriana Šebelová – Kočka leze dírou 

3. místo Viktorie Švachová – Tancujte myši 

 

 Počítačová soutěž BAJTÍK 

postupující do okrskového kola: 

Eliška Doleželová, Alexandra Nováčková, Kateřina Uhrová Josef Lubeník 
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

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

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

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

oblastí jako je ekologie, přírodopis, zeměpis, chemie, 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, …) 

 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 (Z, M), SUDOKU, Bajtík, Badatelská konference, 

televizní soutěž U6 – úžasný svět techniky, medvědí stezka, klokan, pythagoriáda, 

memoriál Mirko Fišera, sportovní akce, … 

 lyžařský kurz, adaptační kurz, branný závod Wolfram 

 rozvoj vzdělání pedagogických pracovníků – školení, workshopy, mentoring 

 exkurze – Hrabyně, Osvětim, Ledová Praha 

 školní projekty – dopravní výchova, e-Twinning, Evropský den jazyků, Zdravé zuby, Den 

offline, Advent na Zámku, Den obce Neplachovice, Hasík, Soptík, Den dětí, Olympijský 

den 

 projekty v rámci přírodovědného kroužku – vliv plynů na klíčení semen, bioluminiscence,  

vermikompostování, hluk v obci Holasovice a Neplachovice 

 charitativní činnost – charitativní sbírka, Joy Run 

 školní výlety – Zoo Ostrava, Osvětim, Přechod Jeseníků, Jeseník, Zlaté Hory (škola 

v přírodě), Hradec nad Moravicí 

 výsadba stromů v povodí řeky Opavy (Kolofíkovo nábřeží) 

 účast na krajské ekologické konferenci – kultivace plísní 

 výlety v rámci turistického kroužku – Hradec nad Moravicí, lipová Lázně, Olomouc, 

Svobodné Heřmanice 

 

ICT vzdělávání 

V letošním školním roce jsme prověřovali optimalizaci nastavení bezdrátového zasíťování 

učeben prvního stupně a druhého stupně. 

Zakoupili jsme dvě PC stanice do kmenových tříd 2. stupně. Dále bylo zakoupeno 15 iPadů 

pro žáky a 2 iPady pro pedagogické pracovníky. 
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Naše škola je od 1. 9. 2015 připojena na síť přes poskytovatele BENET BRUMOVICE 

s rychlostí připojení 60Mbit/s s agregací 1:1, toto připojení je mimo špičky dostatečné, při 

aplikaci rychlostních limitů pro jednotlivé větve sítě.   

V letošní roce 2017/2018 jsme uzavřeli smlouvu se společností Google a začali jsme používat 

aplikace G Suite pro pedagogické pracovníky a pro žáky, a to v souladu s podmínkami 

GDPR. Jedná se o použití cloudových služeb a pracovních emailu pedagogických pracovníků 

i emailu žáků. 

Celkem se na naší škole zúčastnilo výuky počítačů 83 žáků.  

Žáci V. třídy měli 1 hodinu týdně povinný předmět informatika. Výuky v 5. třídě se účastnilo 

celkem 25 žáků. Výuka byla zaměřena k plnění aktivit v rámci eTwinningových projektů - 

Kniha není nepřítel a Amazing year. Žáci pracovali na iPadech, používali  aplikace Pic 

Collage, Live Collage, Book Creator, WordPack především ke zpracovávání jednotlivých 

úkolů. Dále používali Google dokumenty ke sdílení a jako úložiště nám posloužil Google 

Disk. Z online aplikací se učili pracovat se stránkou learningapps, tricider. IPady používali i k 

prezentaci a zrcadlení jednotlivých výstupů spolužákům. Jednotlivé naše úkoly se žáci učili 

vkládat do portálu etwinning.net. Dále pracovali na iPadech v aplikaci SchratchJunior,  

s navazujícím programováním na pc - online Scratch.  

Žáci VI. A a VI. B třídy měli 1 hodinu týdně povinný předmět informatika. Výuky  

v 6. třídách se účastnilo celkem 44 žáků, kteří se soustředili na psaní daného textu a vkládání 

grafických objektů do souboru a rozvíjení dovedností s programy sady Microsoft Office.  

Procvičovali vytváření dokumentů a prezentací, které uplatnili i v mezipředmětových vztazích 

při řešení úloh. Seznámili se s použitím tabulkového editoru a jeho možnostech při 

vyhodnocování dat a vytváření grafů. Procvičovali prezentovaní svých prací před ostatními 

žáky. Všechny úkoly žáci odesílali z vlastního emailového účtu. Žáci se seznámili 

s hardwarem a softwarem a procvičili základy psaní všemi deseti pomocí zakoupeného 

softwaru ATF – psaní deseti. 

Žáci VII. třídy měli 1 hodinu týdně volitelný předmět počítače. Výuky v 7. třídě se účastnilo 

celkem 14 žáků, kteří navázali a prohlubovali dovednosti psaní daného textu  

a vkládání grafických objektů do souboru. Rozvíjeli dovednosti s programy sady Microsoft 

Office, zejména pokročilé funkce textového editoru a vkládání vzorců v aplikaci tabulkového 

editoru, grafické dovednosti a sdílení dat pomocí cloudových služeb.  

Žáci od V. třídy mají vytvořenu svoji internetovou adresu a umí základní operace s touto 

internetovou službou, 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 V. - VII. třídy se zúčastnili školního kola počítačové soutěže Bajtík. Vítězové školního 

kola (E. Doleželová, A. Nováčková, K. Uhrová J. Lubeník) soutěžili v okresním kole. Do 

finále soutěže však nepostoupili.  

 

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

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

webových stránkách.  
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Dopravní výchova 

Teoretická část dopravní výchovy 

I ve školním roce 2017/2018 se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy. Její 

teoretická část proběhla během šestnácti vyučovacích hodin (viz tabulka). Veškeré nové 

informace o pravidlech silničního provozu jsme se snažili opírat o zkušenosti žáků. Tento 

způsob vedení dopravní výchovy se u nich setkal s velmi kladnou odezvou. K tématu měli 

rozhodně co říci. Neobešli jsme se bez názorných dopravních značek a zkušebních testů. 

Velkou oporou nám byla práce s tablety a aplikace Dopravní výchova interaktivně.  

 

Den a měsíc Pracovní program dvouhodinové výuky Hodinová dotace 

8. února Chodec: 

Přecházení silnice 

Chodník, pěší a obytná zóna 

Stezka pro chodce a cyklisty 

Cesta do školy 

Viditelnost chodců 

2 x 45 minut 

15. února Cyklista:  

Výbava jízdního kola 

Jízda po silnici 

Odbočování, předjíždění, zastavování 

Křižovatky 

Dopravní značky 

2 x 45 minut 

22. února Cyklista: 

Zavazadla na kole 

Mimo silnici, v přírodě 

Vedení kola 

Viditelnost cyklistů 

Křižovatky 

Dopravní značky 

2 x 45 minut 

1. března Dopravní značky 

Křižovatky 

2 x 45 minut 

15. března Dopravní značky 

Dopravní nehoda 

2 x 45 minut 

22. března Křižovatky (test) 

Dopravní značky (test) 

2 x 45 minut 

12. dubna Křižovatky (test) 

Dopravní značky (test) 

Zkušební test č. 1 

2 x 45 minut 

19. dubna Křižovatky (test) 

Dopravní značky (test) 

Zkušební test č. 2 

2 x 45 minut 
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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 5. října 2017 a 22. května 2018. 

Závěrečné zkoušky 

11. 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 třiceti přítomných žáků získalo 

průkaz cyklisty dvacet pět 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Přehled zájmové činnosti ve školním roce 2017/2018 

 

Název Třída Den Hodina Vyučující 

Pěvecký sbor  IV. – IX. úterý  1345 – 1430 Mgr. Leon Vašinka 

Tvořivé ručičky   I. - II.    pondělí 1230 – 1315 Lenka Gorčicová 

Tvořivé ručky I. III.   středa 1300 – 1345 Mgr. Ludmila Volná 

Tvořivé ručky II. IV. – V. středa 1400 – 1445 Mgr. Ludmila Volná 

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

Angličtina hrou I.  úterý 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová 

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

Projektová angličtina IV. – V. čtvrtek 1400 – 1530 Mgr. Klára Střížová 

Povídej si se mnou   I. pondělí 1245 – 1330 Mgr. Ivana Kořistková 

Povídej si se mnou II. středa 1300 – 1345 Mgr. Klára Střížová 

Čtenářský klub IV. a VI. čtvrtek 1400 – 1445 Mgr. Ludmila Volná 

Čtenářský klub VI. – IX. čtvrtek 1445 – 1530 Mgr. Blažena Wertichová 

Přírodovědný kroužek VI. – IX. úterý 700 – 745 Mgr. Radek Hnilica 

Dramatický kroužek 

Kašpaři 
I. – V. čtvrtek 1300 – 1345 Mgr. Ludmila Volná 

Dramatický kroužek  

Bavidlo 
VI. – IX. čtvrtek 1400 – 1445 Mgr. Blažena Wertichová 

Flétnička I. – V. středa 1300 – 1345 Mgr. Hana Grigorová 

Hra na klavír III. – VI. středa 1445 – 1530 Mgr. Leon Vašinka 

Modelářský kroužek V. – IX. pondělí 1400 – 1530 Mgr. Leon Vašinka 

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

Žárovička II. – V. pondělí 715 – 740 Mgr. Klára Střížová 

Redakční rada - Poděs I. – IX. pondělí 1300 – 1345 Mgr. Ludmila Volná 

Sportovní hry VI. – IX. pondělí 1445 – 1540 Mgr. Jakub Machel 

Deskové hry VII. pátek 1400 – 1530 Mgr. Jakub Machel 

Paličkování I. – V. středa 1300 – 1345 Mgr. Tereza Pethsová 

KNOT   sobota 1 x za měsíc Mgr. Jakub Machel 

Družináček I. I. – II. pondělí 1500 – 1615 Miluše Košinarová 

Družináček II. III. – VI. středa 1500 – 1615 Iveta Johnová 

Vybíjená II. – VI. čtvrtek 1500 – 1615 Miluše Košinarová 
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Přehled mimoškolní zájmové činnosti 

Název Třída Den Hodina Vedoucí kroužku 

Střelecký kroužek II. – IX. úterý 1600 – 1730 Pavel Vaněk 

Rytmika  I. – V. úterý 1445  - 1545 Marie Černohorská 

Gymnastika   I. – V.  pátek 1330 – 1600 
Lenka Šebelová  

Tereza Pethsová 

Florbal  II. – IX. pondělí 1600 – 1800 FIT Sports Club 

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

 

 

 

Část IX. 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve škole neproběhla inspekční činnost ze strany ČŠI. 

Další kontroly: 

Ve dnech 14. 11 a 27. 11. 2017 a 17. 5. a 29. 5. 2018 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 7. 11. 2017 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 ve školní jídelně. Nedostatky 

nebyly uvedeny. 

Dne 11. 5. 2018 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. 
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Část X. 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

 

1) Rozpočet státní – KÚ  

 

Účelový 

znak 
Ukazatel 

 

Poskytnuto 

 

Skutečně 

použito  

k 31.12.2017 

  Neinvestiční dotace celkem 14 981 359,00 14 966 142,00 

  v tom:     

33353 Přímé náklady na vzdělávání -NIV celkem 14 577 608,00 14 577 608,00 

  z toho:     

         a) platy zaměstnanců 10 491 118,00 10 491 118,00 

         b) OON pedagogických zaměstnanců 14 000,00 14 000,00 

        c) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění)  3 571 682,00 3 560 513,47 

        d) příděl do FKSP 210 043,00 210 411,26 

        e) ONIV 290 765,00 301 565,27 

33052 
Rozvojový program Zvýšení platů ped. a nepedag.  zaměstnanců RgŠ  

celkem 257 055,00 257 055,00 

 z toho:   

        a) platy zaměstnanců 189 011,00 189 011,00 

        b) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění) 64 264,00 64 264,00 

       c) příděl do FKSP 3 780,00 3 780,00 

33073 
Rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických 

.zaměstnanců RgŠ  celkem 146 696,00 131 479,00 

 z toho:   

        a) platy zaměstnanců 107 865,00 96 676,00 

        b) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění) 36 674,00 32 870,00 

       c) příděl do FKSP 2 157,00 1 933,00 

    

33063 Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 573 634,80 444 435,00 

 1. zálohová platba, z toho:   

        a) evropský podíl  487 589,57 377 769,75 

        b) národní podíl 86 045,23 66 665,25 

 

 

2) Rozpočet – Obec (zřizovatel) 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 270 000,00 2 316 904,79                  - 46 904,79 

Mateřská škola 300 000,00 344 621,50                  - 44 621,50 

Školní jídelna 785 294,00 786 120,35                       - 826,35 

 3 355 294,00 3 447 646,64                  - 92 352,64 

    

Dotace na pitný režim 9 000,00 9 000,00 0,00 

Dotace na LVK 9 000,00 9 000,00 0,00 

    

Σ provozní prostředky 3 373 294,00  3 465 646,64                  - 92 352,64 
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Investiční prostředky 144 706,00 144 706,00 0,00 

Dotace na odpisy 101 532,50   
Nařízený odvod z odpisů  101 532,50  

Vlastní zdroje:    

ZŠ - Školní družina 40 230,00   

Mateřská škola 30 310,00   

Celkem 70 540,00   

    

 Rozpočet  

+ vlastní zdroje 

Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 310 230,00 2 316 904,79                    - 6 674,79 

Mateřská škola 330 310,00 344 621,50                  - 14 311,50 

Školní jídelna 785 294,00 786 120,35                    - 826,35 

Celkem 3 425 834,00 3 447 646,64                  - 21 812,64 

 

 

3) Obec – (zřizovatel) -  návratná finanční výpomoc – náklady projektu IROP  

 

 NFV Čerpání Zůstatek 

Základní škola    
 55 000,00 55 000,00 0,00 

Celkem 55 000,00 55 000,00 0,00 

 

 

4) Dary – SRŠ při ZŠ Neplachovice 

 

 Dar Čerpání Zůstatek 

Základní škola    
Interaktivní tabule 35 063,00 35 063,00 0,00 

Celkem 35 063,00 35 063,00 0,00 

 

 

5) Příspěvky – Obec Holasovice 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 6 000,00 6 000,00 0,00 
Příspěvek na činnost 

modelářského kroužku 
0,00 0,00 0,00 

Celkem 6 000,00 6 000,00 0,00 

 

 

6) Dary – Obec Holasovice 

 

 Dar Čerpání Zůstatek 

Základní škola    
Stavební úpravy  

ve vestibulu a přízemí budovy 200 000,00 200 000,00 0,00 

Celkem 200 000,00 200 000,00 0,00 
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7) Příspěvky – Obec Brumovice 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 12 000,00 12 000,00 0,00 

Celkem 12 000,00 12 000,00 0,00 

 

 

8) Zdroje získané VHČ:  a) Příjmy z pronájmu tělocvičny - VHČ 

    b) Příjmy z VHČ ŠJ – cizí strávníci 

     

 

 Skutečné výnosy Skutečné náklady Rozdíl - ZISK 

ZŠ - tělocvična 51 475,00 51 475,00 0,00 

ŠJ – VHČ  582 492,00 574 463,35 8 028,65 

Celkem 633 967,00 625 938,35 8 028,65 

    

9) Rozpočet – FKSP – dle Vnitřního předpisu k FKSP 

 

Rozpočet Čerpání Zůstatek 

250 213,53 250 213,53 0,00 

Skutečnost – FKSP (účet 243) Čerpání – FKSP (účet 243) Zůstatek – FKSP (účet 243) 

321 171,90 282 415,43 38 756,47 

   

Zůstatek účtu 412 k 1.1.2017 Základní příděly za 1-12/2017 Čerpání za 1-12/2017 

60 213,53 222 588,46 215 468,00 

   

  Zůstatek účtu 412 k 31. 12. 2017 

  67 333,99 

 

Závěr:  

 

Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2017 bylo v průběhu roku vyrovnané, 

prostředky byly efektivně a účelně využity dle rozpočtových pravidel.  

 

 

Část XI. 

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

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.  

http://www.etwinning.net/
http://www.dzs.cz/
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Certifikát Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují kritéria kvality  

a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe. Projekt paní učitelky 

Střížové „Kniha není nepřítel“ postoupil do finále Národních cen eTwinning 2018.  

 

V rámci projektu Cizí jazyky pro všechny hrazeného z grantu Erasmus+, který je 

spolufinancován Evropskou unií, vycestovaly dvě paní učitelky během hlavních prázdnin na 

zahraniční mobilitu. Dva týdny se jazykově vzdělávaly na Maltě. Zdokonalily se v anglickém 

jazyce a načerpaly informace o nových metodách práce pro výuku anglického jazyka na 

prvním stupni ZŠ. Své získané poznatky upotřebí v následujícím školním roce. Jejich žáci se 

mohou těšit na nové formy práce nejen přímo ve vyučování, ale také v zájmových útvarech, 

které jsou zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí. 

 

 

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,- 956 058,- 

Obec Holasovice Dotace LVK 10 000,- 10 000,- 

Obec Brumovice Dotace LVK 10 000,-  10 000,- 

Obec Neplachovice Dotace LVK 8 000,- 8 000,- 

Obec Úvalno Dotace LVK 1 000,- 1 000,- 

Obec Neplachovice Investiční dotace –  konvektomat 399 000,- 399 000,- 

Erasmus+ I. Cizí jazyky pro všechny 5 002 eur 5 002 eur 
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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 

ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 

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. 2018       

         

 

 

 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

ředitelka školy 

 

 

Školská rada schválila dne 11. 10. 2018 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

školní rok 2017/2018 
 

 
1. Materiální podmínky 

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Neplachovice. Má vlastní 

prostory, které se nacházejí nad jídelnou v prvním patře. Místnosti jsou barevně vymalovány  

a přizpůsobeny charakteru činností. K uskutečňování zájmových činností využíváme tři 

herny, společenskou místnost, sportovní místnost, kde je stůl na stolní tenis, školní hřiště, 

sportovní areál na Hliníku, zámecký park a tělocvičnu.  

 

2. Personální obsazení 

Ve školní družině je vedoucí vychovatelka paní Miluše Košinarová a dvě vychovatelky Iveta 

Johnová a Jana Lhotská. Všechny paní vychovatelky jsou plně kvalifikované a dále se 

vzdělávají samostudiem pedagogické literatury, četbou odborných časopisů (odebíráme 

Speciál pro školní družiny) a účastí na vzdělávacích akcích. 

    

3. Počet účastníků zájmového vzdělávání 

Ve školním roce 2017/2018 bylo k pravidelné docházce do školní družiny zapsáno celkem 90 

žáků z 1. – 6. ročníku. Otevřena byla tři oddělení:                  

 I. oddělení: 30 žáků z 1. a 3. třídy (paní vychovatelka Miluše Košinarová)             

II. oddělení: 30 žáků z 2. a 3. třídy (paní vychovatelka Iveta Johnová)                           

III. oddělení: 30 žáků ze 4., 5., 6. třídy (paní vychovatelka Jana Lhotská) 

                                       

4. Provoz školní družiny 

Provoz školní družiny probíhal ráno od 6:00 do 8:00 hodin a odpoledne od 11:40 do 16:30 

hodin. Díky projektu „Když máma a táta pracují“, mohl být provoz školní družiny prodloužen 

v ranních i odpoledních hodinách. 

 

5. Charakteristika zájmového vzdělávání   

Školní družina nabízí práci v zájmových útvarech, pořádá příležitostné akce, nabízí spontánní 

aktivity, umožňuje žákům odpočinek a přípravu na vyučování.  

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „HRAJ 

SI, MYSLI, POZNÁVEJ…“. Obsah je zaměřen na oblast Člověk a jeho svět. Snažíme se 

vytvářet pestrou a zajímavou skladbu činností a vybavit děti dostatkem námětů, jak lze 

vhodně vyplnit volný čas. Chceme, aby se děti ve školní družině cítily spokojeně. Naše úsilí 

směřuje k vytváření radostné atmosféry a komunikačního prostředí, posilujeme v dětech 

kladné city, pocit bezpečí. Vedeme děti k přátelským vztahům, ke schopnosti respektovat 

jeden druhého, ke vzájemné spolupráci - oddělení ŠD jsou smíšená, starší žáci pomáhají 

mladším a předávají jim své zkušenosti. Vedeme děti k tvořivosti. Umožňujeme jim 

seberealizovat se - organizujeme  výstavky tvořivosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu 
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stylu, k ochraně svého zdraví. Máme zajištěn pitný režim. Zaměřujeme se na prevenci 

sociálně patologických jevů. Do programu zařazujeme i ekologickou tematiku.  

 

6. Aktivity školní družiny 

Zájmové kroužky  

Ve školním roce 2017/2018 pracovaly při školní družině 3 zájmové kroužky.   

Družináček I (1. třída) paní vychovatelka Miluše Košinarová             

Družináček II (2. a 3. třída) paní vychovatelka Iveta Johnová                        

Vybíjená (2. až 5. třída) paní vychovatelka Miluše Košinarová                        

Pořádali jsme příležitostné akce společné pro všechna oddělení školní družiny. Některých  

z nich se účastnili i rodiče. O všech akcích a činnostech školní družiny informujeme na 

webových stránkách školy. 

 

7. Přehled akcí  

PODZIM: 

Sběr šišek a listí, podzimní vyrábění, halloweenské odpoledne a dílny s rodiči, dlabání  

a výstava dýní, výroba podzimního strašáka, sádrování, návštěva pošty, příprava  

a vyrábění na advent, návštěva knihovny, beseda s hasiči a návštěva jejich historické výstavy;  

 

ZIMA:  

Advent a vánoční jarmark na zámku, výroba vánočních dekorací a adventních věnců, prodej 

výrobků a nákup cihel pro zámek v Neplachovicích, výroba dekorací a výzdoby na školní 

ples, odpoledne deskových her, vánoční a zimní výstavka děl pro rodiče, beseda s hasiči; 

 

JARO:    

Velikonoční výstavka pro rodiče, jsem chodec a cyklista – vymýšlíme nový druh dopravní 

značky, tvoříme pro malé kamarády k zápisu do 1. tříd, pohádkové odpoledne – soutěž ve 

znalostí pohádek z Večerníčků, vyrob si svého robota z krabiček a ruliček – soutěž pro větší 

děti, turnaj ve hře Mlýn, vítání jara – jarní tvoření; účast v okresní výtvarné soutěži ŠD  

(2. místo) a v batmintonu školních družin, Den matek – výroba dárků pro maminky; 

 

LÉTO:    

Těšíme se na prázdniny, výroba mořských živočichů z papíru, slož si svoji zmrzlinu (karton, 

barevné papíry, razníky), návštěva hasičské zbrojnice v Neplachovicích, soutěž  

o nekreativnější stavbu ze stavebnic, malujeme léto venku na školním hřišti křídami, zapojení 

do projektu na podporu česko-polského přátelství – výlet do polského Prudniku – akce 

„Vítání léta“; 
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FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ŠD 
 

Návštěva výstavy hasičů na zámku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní dílny s rodiči 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent na zámku 
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Výzdoba školního plesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Jarní tvoření                                                                      Soutěž v kreslení křídami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Prudníku 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Neplachovicích 30. 6. 2018 

 

 

Miluše Košinarová, vedoucí vychovatelka 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

školní rok 2017/2018 
 

Výsledky vzdělávání 

Během prvních měsíců směřovaly naše cíle ke zvládnutí zdárné adaptace nově příchozích 

dětí. Hlavním naším cílem bylo pak rozvíjet dětskou osobnost se zaměřením na vlastní 

tvořivost, na prohlubování mezilidských vztahů a orientovat děti na skutečné hodnoty. 

Nabízely jsme dětem možnost samostatnosti při řešení situací, které vypadaly jako „pouhá 

hra“, avšak děti jsme takto vedly k dopracování se ke svému způsobu jednání. Vhodnou 

motivací a povzbuzením jsme dbaly, aby děti neztrácely chuť do činností. Využívaly jsme 

„živost“ dětí, avšak společný život v MŠ vyplýval ze vzájemně dohodnutých pravidel, která 

bylo potřeba dodržovat. Velký důraz jsme kladly i letos na vzájemné soužití dětí, protože 

věková různorodost se projevovala nejen při vzdělávacích činnostech, ale během organizace 

celého dne. Prohlubovaly jsme u dětí komunikaci. Chtěly jsme tak odbourávat dětské 

konflikty, které vyplývaly většinou z nerespektování práva jednoho dítěte ke druhému. Každý 

den byly pro děti zařazovány pohybové aktivity, jimiž jsme podporovaly chuť a radost 

z pohybu, ale zároveň jsme se takto i zaměřovaly na odstraňování pohybových nedostatků. 

Nezapomínaly jsme na práci s předškoláky, při které jsme rozvíjely obzvláště kognitivní 

funkce a jazykové schopnosti. Hodně času jsme trávili v okolní přírodě, která dává možnost 

bohatého vyžití jak v pohybových, tak v poznávacích aktivitách. I v naši MŠ se projevila 

v mnoha ohledech změna, týkající se povinného předškolního vzdělávání (viz. Spoluúčast 

rodičů). 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení 

Zápis dětí k přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhl 2. května 2018. Tento den byl tradičně 

spojený se dnem otevřených dveří v MŠ. Pro následující školní rok 2018/2019 bylo podáno  

9 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Na základě 

platných kritérií vydaných ředitelkou příspěvkové organizace, vydala paní ředitelka  

9 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Od ledna fungoval každé pondělí 

odpoledne před adaptační režim pro dvouleté děti. 
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Spoluúčast rodičů 

Rodiče se vědomě, či nevědomě podílejí na předškolním vzdělávání.  Přestože většina dětí 

tráví v předškolním zařízení podstatnou část dne, jsou to vždy oni, kteří rozhodují na prvním 

místě o výchově a vzdělávání svých dětí. Poznáváním individuálních zvláštností dětí, chceme 

být rodičům partnery, kteří budou přistupovat k jejich dětem s ohledem na podmínky, zázemí 

i možnosti každé jednotlivé rodiny. Naše zkušenosti týkající se změny v zákoně o povinném 

předškolním vzdělávání ukázaly, že někteří rodiče si na nově vzniklé povinnosti hůře zvykali, 

bylo jim potřeba připomínat některé skutečnosti vyplývající ze zákona. Hlavním pomocníkem 

při pořádání a financování akcí pro děti byl i nadále fungující klub rodičů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic 

Lenka Gorčicová 

 5. 12. 2017 Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ – rozsah 4 hodiny 

PhDr. J. Svoboda 

 12. 3. 2018 Metodická poradna – rozsah 4 hodiny 

Mgr. J. Grosmanová 

 

Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 

Mohli jste nás vidět: 

 Na vystoupení na otevírání sportovní sezóny TJ Sokol Neplachovice 

 Na vystoupení u příležitosti pivních slavností v Holasovicích 

 Na vystoupeních pro seniory 
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Akce pro děti a rodiče: 

 Podzimníčkové odpoledne -loučení s podzimem 

 Ať žijí duchové-strašidýlkový průvod (spolupráce s klubem rodičů) 

 Vánoční koledování u stromečku 

 Silvestr u lípy (ve spolupráci s klubem rodičů) 

 Zábavné odpoledne s vynášením Moreny a vítáním jara 

 Pohádkové vystoupení pro maminky 

 Pohádkové odpoledne (spolupráce s klubem rodičů) 

 Rozloučení s předškoláky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro zpestření dnů v mateřské škole: 

 Divadlo Smíšek s pohádkou Větřík Petřík 

 Mikulášská nadílka ve spolupráci s žáky IX. ročníku 

 Čertovská diskotéka 

 Návštěva Loutkového divadla v Opavě 

 Divadélko Smíšek s Eskymáckou pohádkou 

 Maškarní karneval v MŠ 

 Návštěva zábavního parku Žirafa v Ostravě 

 Návštěva Kina Mír 

 Klaunovské představení v MŠ 

 Dopoledne s Adolfem Dudkem 

 Oslava dne dětí s žáky IX. ročníku 

 Pěší výlet za hospodářskými zvířátky a hledání pokladu 

 Papoušci v MŠ 

 Výlet do ZOO s předškoláky 

 Výlet do Úvalna na kozí farmu a do bludiště zrcadel 

 Návštěva dětí z MŠ Úvalno 

 Pravidelné návštěvy paní starostky v MŠ 

 Vystoupení žáků z dramatického kroužku ZŠ 

 Nocování v MŠ s předškoláky (návštěva muzea a stezka odvahy) 
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Spolupráce 

Jako předešlé roky, tak i letos jsme pokračovali v dalším prohlubování spolupráce se ZŠ 

(společný výlet do ZOO s prvňáčky, společná zábavná odpoledne v MŠ, oslava dne dětí, 

vystoupení dramatického kroužku, pomoc žáků na rozloučení s předškoláky). V příštím 

školním roce máme v plánu uspořádat akci společně s dětmi navštěvující školní družinu. 

Upevňovaly jsme spolupráci s místními seniory pod vedením paní Jany Čechové. 

Vzájemnými návštěvami jsme odstartovali spolupráci s MŠ Úvalno. 

 

Další průběžná spolupráce pokračovala: 

 se zřizovatelem 

 se ŠJ naší příspěvkové organizace 

 s místními hasiči 

 s dětskou lékařkou MUDr. E. Čechovou    

 s místními podnikateli 

 s kulturní komisí Neplachovice 

 s PPP 

 s MŠ Loděnice 

 MŠ Elišky Krásnohorské 

 s panem V. Schreierem 

 

 

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti 

V letošním školním roce neproběhla na naši MŠ návštěva ČŠI. 

V měsíci květnu proběhla v naší MŠ kontrola KHS. 

 

 

Vylepšování materiálních podmínek mateřské školy 

 zakoupení automatické pračky 

 zakoupení nového skartovacího přístroje 

 vymalování ložnice, šatny 

 zakoupení magnetické tabule 

 

Docházka dětí za školní rok 2017/2018 

 

Průměrná docházka dětí v období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 byla 19,8 dětí. 

 

 

 

V Neplachovicích 31. 7. 2018    

 

                               

Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka mateřské školy 
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DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ŠKOLNÍ AKTIVITY 

Adaptační program pro 6. třídy 

Každoročně organizujeme na začátku září adaptační program pro VI. třídu. Letos máme po 

dlouhé době dvě šesté třídy, a tedy dva adaptační programy, které proběhly 6. a 7. září. 

Dlouhodobě spolupracujeme s nestátní neziskovou organizací Eurotopia z Opavy. Dvě 

zkušené lektorky připravily pro žáky zajímavé aktivity. Děti reagovaly spontánně, se zájmem 

a bez problému se zapojovaly do připravených her. Ty byly zaměřeny na rozvíjení spolupráce, 

skupinového cítění, začlenění nově příchozích žáků z brumovické školy do stávajícího 

kolektivu. Do většiny aktivit se zapojili i noví třídní učitelé – p. učitelka Vaňková a p. učitel 

Hulva, buď přímo, nebo jako poradci při složitějších hrách. Užili jsme si i spoustu legrace. 

Akce se konala v pěkném prostředí střelnice v Neplachovicích, a protože po oba dny nám 

přálo počasí, většina aktivit se uskutečnila venku. Šesťáci, držíme palce, ať utvoříte prima 

partu, která spolupracuje a pomáhá slabším! 

Mgr. Renata Schreierová, školní metodička prevence 

 

 

 

 

 

 

   

 

Evropský den jazyků na 2. stupni 

Evropský den jazyků, respektive jeho část pro vyšší stupeň, proběhl v pátek 8. září. Naši školu 

navštívili studenti, kteří prožili rok v Kolumbii a o své zážitky se přišli podělit s našimi žáky. 

Martin, student Vysoké školy ekonomické v Brně, a Francois, student učitelství 1. stupně 

v Belgii, střídali češtinu, angličtinu a španělštinu. Kromě zeměpisných údajů se diskutovalo 

také o kávě, orchidejích, kajmanech, jídle, škole… Vše bylo dokresleno krásnými 

fotografiemi, děti si mohly vyzkoušet nefalšované pončo a zaručeně pravé fotbalové dresy. 

Prohlédly si i kolumbijské bankovky – „pesos“. Takže zase jsme o něco víc v obraze. 

Mgr. Ivana Vaňková 

Evropský den jazyků na 1. stupni 

Jak pozdravit v jednotlivých zemích Evropy, si vyzkoušeli žáci v rámci jedné z aktivit 

Evropského dne jazyků. Pozdrav přece patří mezi první slovíčka, která se člověk učí v cizím 

jazyce. Každý žák si vyrobil hřbet knihy s vlajkou a pozdravem dané země. Všichni se do 

úkolu pustili s vervou a vznikla nám tak velmi pestrá Evropská knihovna pozdravů. Další část 

dne jsme věnovali střední Evropě. Po zhlédnutí pořadu “Evropské pexeso” se jednotlivé třídy 

pustily do tvorby plakátů o státech. Prvňáčci se zaměřili na Českou republiku a vznikla koláž 

https://www.zsneplachovice.cz/adaptacni-program-pro-6-tridy/
https://www.zsneplachovice.cz/evropsky-den-jazyku-4/
https://www.zsneplachovice.cz/evropsky-den-jazyku-na-1-stupni/
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s obrázky Pražského hradu, Staroměstského orloje, hradní stráže a spoustu dalších pěkných 

míst naší vlasti. Druháčci se odvážně pustili do koláže Polska s názvem hlavního města, 

vlajkou, živočichy, krajinou a významnými osobnostmi. Třeťáci si vybrali Německo, a i když 

poprvé pracovali s iPady, jejich výstupy v aplikaci Pic Collage sklízely obdivné pohledy 

zkušenějších páťáků. Ti zpracovali největší zajímavosti Rakouska. Čtvrťáci se nenechali 

zahanbit, také jejich činnost na iPadech je velmi zdařilá. Třídami se linula vůně pravého 

anglického čaje, mohli jsme si vyzkoušet chuť nápoje, který okouzlil nejednoho Angličana. 

Celý den jsme si užili a zpestřili jsme si vyučování zase něčím novým. 

Mgr. Klára Střížová 

 

4. místo v krajském finále branného závodu WOLFRAM 

V sobotu 23. 9. 2017 se naše úspěšná čtveřice závodníků z okresního kola v branném závodě 

s názvem Wolfram zúčastnila krajského finále této soutěže, která se tentokrát konala ve 

vojenském prostoru Libavá, v okolí nádrže Barnov na řece Odře. Tým ve složení Adéla Malá, 

Denisa Štefková, Denis Varyš a Martin Voženílek měl jedinečnou možnost nahlédnout do 

vojensky uzavřeného území armády ČR a vyzkoušet si na vlastní kůži odlehčenou část 

vojenského výcviku, který tvořil náplň celého závodu. Pro závodníky byl připraven tří 

kilometrový okruh, během kterého na žáky čekalo 7 technických stanovišť. Úvodní 

disciplínou byla jízda na raftu, dále překážková dráha, střelba, zdravověda, vědomostní test, 

silový test a úkol zaměřený na spolupráci s názvem ,,rýna“. Po absolvování závodu mohli 

ještě žáci využít doplňkových stanovišť, mezi kterými byla střelba z luku a airsoftových 

zbraní, ukázka historické vojenské techniky a také střelných zbraní používaných za 2. světové 

války. Ve velmi chladném, deštivém, ale údajně ideálním vojenském počasí přineslo snažení 

našich žáků trošku hořké, ale přesto velmi úspěšné 4. místo mezi 13 školami, mezi kterými 

jsme spolu se Slavkovem tvořili jediné zastoupení vesnických škol. Na start se vedle nás 

postavily ZŠ z Kopřivnice, Třince, Havířova, Ostravy a Bruntálu. Našim žákům velmi děkuji 

za přístup, snahu a nasazení během obou kol této zajímavé soutěže a také za úspěšnou 

reprezentaci naší školy na krajské úrovni. 

Mgr. Jakub Machel 

Připojuji gratulaci a velké poděkování nejen žákům, ale také panu učiteli. 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

 

 

 

 

   

 

 

  

https://www.zsneplachovice.cz/4-misto-v-krajskem-finale-branneho-zavodu-wolfram/
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MTB Cross na Stříbrném jezeře v Opavě 

Ani ředitelské volno neodradilo některé naše žáky, aby v pátek 29. 9. 2017 využili pěkného 

počasí a reprezentovali naši školu v závodě horských kol v Opavě. Okruh na Stříbrném jezeře 

přilákal 9 škol, mezi kterými byli i dva zástupci škol středních, celkem 97 závodníků různých 

věkových kategorií. Za naši školu startovalo 13 jezdců a jejich výkony opět patřily k těm 

vydařeným. Na konci závodu jsme se mohli radovat ze 4 medailí a dalších pěkných umístění. 

Na 2. místě ve svých kategoriích se umístila Petra Rysová a Adéla Malá, z bronzové pozice 

se radoval Jakub Malý a také naše štafeta ve složení Adéla Malá, Viktor Bolík a Martin 

Voženílek. 

Mgr. Jakub Machel 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Vaříme s kuchařem Zbyňkem Diatkou 

Naši školní jídelnu navštívil kuchař Zbyněk Diatka z firmy Podravka – Lagris a.s., aby nám 

ukázal nové trendy zdravého stravování. Kuchař vařil s kolektivem našich kuchařek od 

brzkých ranních hodin a po celou dobu výdeje podával dětem obědy s úsměvem a milým 

slovem. Naši strávníci si 4. 10. 2017 mohli pochutnat na jemné špenátové polévce s bulgurem 

a quinoou. Hlavním chodem bylo ragú z vepřového masa s hlívou ústřičnou, jasmínovou rýží 

a na závěr sladký dezert – špaldové řezy s kousky meruněk, tvarohem a višňovým přelivem. 

Celé menu bylo velmi chutné a energeticky vyvážené. Pan kuchař dětem osobně poskytl 

rozhovor  do školního časopisu, kde představil suroviny, z kterých jsme menu připravili. 

Tento den byl zpestřením nejen pro malé jedlíky, ale i pro paní kuchařky, které rády zkouší 

nové recepty a dozví se pár zajímavostí ze světa gastronomie. Pan šéfkuchař velice ocenil  

a pochválil práci kuchařek a čistotu školní kuchyně. Návštěva pana kuchaře pro nás byla 

velmi milá a přínosná a již teď se těšíme na další společné vaření 

                                                                                     Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/mtb-cross-na-stribrnem-jezere-v-opave/
https://www.zsneplachovice.cz/varime-s-kucharem-zbynkem-diatkou/
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Turistický kroužek KNOT začíná podnikat první kroky 

I v letošním školním roce bychom rádi navázali na dvouletou činnost školního turistického 

kroužku KNOT (Kroužek nezávislé organizované turistiky) a nabídli nejen žákům, ale také 

dalším zájemcům, více či méně propojených s naší školou, další zajímavé výlety do blízkého  

i vzdálenějšího okolí. Výlety i v letošním roce zahájíme v říjnu, a to v neděli 29. 10. 2017. 

Organizace a četnost výletů bude stejná jako v předešlých letech. Pokud nenastane žádná 

komplikace, vyrazíme každý poslední víkend v měsíci. Pod textem přikládám tabulku 

předběžně plánovaných akcí a také fotografie z loňských výšlapů jako inspiraci, nebo jen 

osvěžení vzpomínek na již uskutečněné výlety. Přehled výletů je pouze orientační a během 

školního roku se může změnit. Do kroužku není třeba se speciálně přihlašovat na celý rok, 

postačí se pouze nahlásit před výletem, kterého by se chtěl žák nebo další příbuzný zúčastnit. 

Výlet 29. 10. 2017 

Podle zájmu žáků, rodičů a dalších účastníků vybereme ze dvou variant. První možností je 

využít autobusovou přepravu a vyrazit na 12 km dlouhý pochod z Lipové Lázně přes Medvědí 

kameny do města Jeseník, druhá a méně náročnější varianta je přibližně stejně dlouhý pochod 

z Branky u Opavy na zámek v Hradci nad Moravicí. Podrobnější informace budou předány 

zájemcům z řad žáků ve škole. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvědí ministezka 

Začátek školního roku je i začátkem příprav na tradiční školní projekt s názvem Medvědí 

ministezka. A tak žáci malovali ve výtvarné výchově diplomy, v kroužku Tvořivé ruce 

vyráběli medaile a dobrovolníci připravovali soutěžní disciplíny. Pečlivá příprava se vyplatila, 

protože v sobotu 7. října vše jelo jako po másle. Návštěvníci, malé děti se svými rodiči či 

prarodiči, přicházeli do vybarveného zámeckého parku, nechali si vypsat kartičku a vyšli 

vstříc disciplínám. Plnili rozličné úkoly – prolézali provazové bludiště, překonávali lanovou 

překážku, prověřovali svou zručnost s míčkem, poznávali známé budovy, přemýšleli nad 

fyzikálními pokusy, ověřovali své znalosti ze zdravovědy a dumali nad zapeklitými otázkami. 

Víte např., kdy běhá zajíc nejrychleji – z kopce nebo do kopce? (b je správně) Každý, kdo 

donesl zaplněnou soutěžní kartičku, byl odměněn diplomem, medailí, omalovánkou  

a balónkem. V kavárně bylo připraveno pohoštění a v budově zámku byly k poslednímu 

zhlédnutí letošní výstavy. I počasí se vydařilo, takže zámecká sezona byla úspěšně ukončena.  

Mgr. Blažena Wertichová 

https://www.zsneplachovice.cz/turisticky-krouzek-knot-zacina-podnikat-prvni-kroky/
https://www.zsneplachovice.cz/medvedi-ministezka-4/
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Záložka do knih spojuje školy 

V letošním roce proběhl již 8. ročník projektu “Záložka do knih spojuje školy”, do kterého se 

zapojili páťáci. Velmi jednoduchá aktivita, jejímž cílem bylo vyměnit si s partnerskou školou 

záložky do knih, nás nečekaně pohltila a obohatila o nové informace a zážitky. Nejprve jsme 

se společně dohodli na vzhledu záložek, které budeme vyrábět v pracovních činnostech. 

Protože téma bylo “tajuplný svět knižních příběhů”, rozhodli jsme se zaměřit se na 

strašidýlka, pohádkové bytosti a zvířata a vytvořili tak barevné rohové záložky. V hodinách 

českého jazyka jsme se věnovali slohovému útvaru dopis. Vymysleli jsme jeho podobu a pak 

společně napsali našim partnerům ze Slovenska. Také jsme navrhli pokračování spolupráce  

a vyměnit si před Vánocemi vlastní přáníčka. Vše jsme pečlivě zabalili, vysvětlili si, jak se 

vypisuje podací lístek a hromadně jako třída se vydali na poštu. Nevím, kdo byl víc 

překvapený… Zda některé děti z toho, že jsou na poště nebo paní vedoucí za přepážkou, když 

viděla 24 dětí, které jdou poslat jeden balíček. Jaké překvapení pro nás bylo, když druhý den 

ráno se v naší třídě objevila paní pošťačka s balíčkem pro nás. Že by již ze Slovenska? 

Kdepak… Po rozbalení jsme zjistili, že nám došly poštovní noviny, ve kterých byla 

zdokumentována cesta našeho balíčku. Tímto bych chtěla moc poděkovat paní Rysové, která 

si dala tu práci a toto milé překvapení pro nás nachystala. Svou aktivitou naší práci dodala 

přidanou hodnotu. Radost a nadšení, které vyjadřovaly pohledy dětí, jsou pro mě 

nezapomenutelným zážitkem a také ujištěním, že tato práce má smysl.  

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.zsneplachovice.cz/zalozka-do-knih-spojuje-skoly/
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Podzimní dílny s rodiči 

V pondělí 23. 10. 2017 jsme se sešli s rodiči na společných podzimních dílničkách. Děti se 

moc těšily, jak si vydlabou svou dýni a vyrobí strašidelnou lucernu ze zavařovacích sklenic. 

Byla jsem mile překvapená, kolik rodičů přišlo. Maminky napekly a donesly dobroty, udělali 

jsme si čaj a kávičku a pustili se do práce. Všem se výrobky moc povedly. Rodičům moc 

děkuji za příjemně strávené odpoledne a doufám, že si to na jaře zopakujeme. 

                                                                                  Miluše Košinarová, vedoucí vychovatelka 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní den nevidomých s Žárovkou 

Nikdo z nás si téměř neuvědomuje, jak samozřejmé a jednoduché jsou každodenní činnosti. 

Chůze do školy, do zaměstnání, ranní hygiena, nakupování, cestování, vaření, praní… Žáci  

2. stupně si 13. 11. poslechli a prohlédli prezentace členů Žárovky, kteří si připravili 

projektový den k Mezinárodnímu dni nevidomých, který připadá právě na tento den. 

Důležitější než tyto prezentace však byly praktické ukázky, které po prezentacích 

následovaly. Takže zavažte si oči a zkuste: vymačkat pastu na zubní kartáček, obléci se, 

proběhnout se po chodbě, zvládnout překážkovou chůzi, poznat bankovky podle znaků pro 

nevidomé, vylézt po schůdkách do autobusu. Po absolvování této přípravy pokračoval projekt 

ještě 15. 11., kdy jsme na naší škole přivítali členy Charity Opava, konkrétně paní Bc. Zuzanu 

Janků Dis., vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách, kde je poskytováno 

chráněné bydlení pro těžce zrakově postižené, kteří chtějí žít běžným životem, svobodně se 

pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj 

volný čas. Spolu s paní vedoucí přišel i nevidomý Saša se svým vodicím psem Lakym  

a zaměstnanec domu pan Petr. Přinesli s sebou spoustu kompenzačních pomůcek, kteří 

nevidomí používají právě v těch každodenních činnostech, které se nám zdají tak samozřejmé 

a jednoduché. Žárovka děkuje všem zúčastněným a těší se na další projektový den. 

Mgr. Ivana Vaňková 

 

  

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/podzimni-dilny-s-rodici/
https://www.zsneplachovice.cz/mezinarodni-den-nevidomych-s-zarovkou/
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Advent na zámku 

Čím je člověk starší, tím mu čas rychleji běží. Tak se to říká a určitě je na tom něco pravdy. 

Když jsem byla dítětem, připadal mi čas od Mikuláše k Štědrému dni k nepřečkání dlouhý. 

Dnes mi utíká čas jako voda – sotva nastane advent, už jsou Vánoce, po nich se rok překulí  

a advent opět klepe na vrátka. A proto jsem adventní program pojala v tomto duchu – jak nám 

ten čas letí, jak běží rok od adventu do adventu. Jak plyne rok dnes, to všichni víme, ale 

jakými činnostmi byl vyplněn rok v minulých dobách? To bylo obsahem letošního adventního 

vystoupení na zámecké terase v sobotu 25. listopadu. Děti z dramatického souboru Bavidlo  

a někteří další sólisté předvedli lidové zvyky z minulosti, děti z kroužku hry na flétnu nám 

zapískaly na „píšťalky“ a zpěváci nás svými písněmi provedli všemi ročními obdobími – od 

zimy do zimy. Toto představení bylo vyvrcholením Adventu na zámku, tradiční předvánoční 

akce v Neplachovicích. Naše škola se představila nejen programem Rok na vsi, ale i výstavou 

výtvarných děl, tvořivými dílnami pro děti, prodejním stánkem školní družiny a ukázkou 

paličkování. Veškeré činnosti našich dětí byly obdivovány, slyšeli jsme mnohá slova chvály. 

Letošní pásmo Rok na vsi bylo postaveno na kontrastu současné počítačové generace  

a hravosti a tvořivosti minulých pokolení. I když se dnešní mládež už bez mobilu či tabletu 

neobejde (tak jako spousta dospělých), přesvědčila nás, že je umí na chvíli odložit a hrát si 

a tvořit jako v minulosti. 

Mgr. Blažena Wertichová 

  

 

 

  

 

 

Vánoční sobota ve škole 

Vánoční přípravy jsou v plném proudu. Každý se k nim může postavit po svém. Členové 

kroužku Tvořivé ručky ze čtvrté a páté třídy se v sobotu 2. prosince rozhodli přiložit ruce 

k dílu a vytvořit vánoční ozdoby. Jelikož fantazie neznala mezí,  mohli z drátků ozdobených 

korálky vzniknout andělé, hvězdy i stromečky. Opomenuto nezůstalo také gró tohoto kroužku 

– práce s keramickou hlínou. A co z ní naši žáci vytvořili? To nemůžeme prozradit. Radost 

přece nepřináší jen dárek samotný, ale především prožitek překvapení. Užijte si tedy vánoční 

čas plnými doušky a těšte se na Ježíška. Je nač!  

Mgr. Ludmila Volná 

                                                                                                     

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/advent-na-zamku-6/
https://www.zsneplachovice.cz/vanocni-sobota-ve-skole/
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Výlet turistického kroužku – Hradec nad Moravicí 

I přes malinký počet turistů jsme nakonec využili krásného slunečného počasí a vyrazili 

v neděli 26. 11. na úvodní výlet našeho turistického kroužku a túru v okolí Hradce nad 

Moravicí. Během 12 kilometrového okruhu jsme postupně navštívili kopec Hanuši, skalnatou 

Žimrovickou vyhlídku, Bezručovu vyhlídku a zámecký park společně se zámkem v Hradci 

nad Moravicí. I když jsme ještě před víkendem zvažovali, jestli v tak malém počtu výlet 

nezrušíme, nakonec bylo dobře, že jsme nezůstali sedět doma a vyrazili do přírody. 

Mgr. Jakub Machel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční trhy v Olomouci 

V sobotu 9. 12. se uskutečnil další z výletů našeho turistického kroužku. Naše cesta tentokráte 

vedla do Olomouce na vánoční trhy a možnost nasát vánoční atmosféru na jedněch 

z nejhezčích trhů u nás využilo 47 výletníků. Po příjezdu do Olomouce nás významným 

historickým centrem provedl pan učitel Hnilica, který krásnou prohlídku doplnil poutavým 

výkladem a nechyběla ani návštěva chrámu sv. Václava, který je jednou z dominant 

Olomouce. Po přibližně třičtvrtěhodinové prohlídce města jsme se vydali prozkoumat vánoční 

trhy, které se rozprostírají na obou olomouckých náměstích. Nechyběly stánky s punčem, 

kulinářskými specialitami, vánočními dekoracemi a za návštěvu určitě také stála šnečí 

kuchyně. Celou atmosféru doplnil koncert Františka Nedvěda a až na prodírání se neustálým 

davem dalších návštěvníků jsme si povedený vánoční výlet příjemně užili. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/vylet-turistickeho-krouzku-hradec-nad-moravici/
https://www.zsneplachovice.cz/vanocni-trhy-v-olomouci-2/
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Konference Žákovských parlamentů 

 „Ano, jasně, jistě…“ přesně tahle slova se objevovala na dotaz, zda máme zájem o další 

konání konference. Z čehož vyplývá, že to pro nás nebyla ztráta času a tento den byl pro nás 

velmi inspirativní. Už jen zasednout na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě 

byl zážitek. Po společném sdílení jsme měli plnou hlavu nových nápadů, myšlenek, které 

bychom rádi s naší Žárovkou uskutečnili. My jsme také inspirovali ostatní účastníky naší akcí 

„Den offline“, která zaujala nejen přítomné pedagogy, ale překvapivě i samotné děti. Na závěr 

se nám podařilo navázat partnerství s dvěma školami. Teď už záleží jen na zástupcích 

žákovské rady, co vše se nám podaří zrealizovat. 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Projekt Amazing year 

Páťáci v hodinách anglického jazyka pracují na eTwinningovému projektu Amazing year, 

který se věnuje významným dnům v roce. V pondělí 11. 12. jsme společně s partnery 

z Ostravy vyrazili do Beskyd. A oslavili tak Mezinárodní den hor. Při příjezdu na Visalaje nás 

aplikace Decide Now! rozdělila do smíšených družstvech, ve kterých jsme po celý den 

pracovali. Naše první aktivita byla zahřívací a již rovnou v angličtině. Během našeho výšlapu 

jsme také využili sníh, kterého bylo všude dostatek. Nejprve proběhla koulovací přestřelka, ze 

které bylo velmi těžké určit vítěze. Poté jsme se pustili do stavění sněhuláků. Někteří se 

obětovali a svému sněhovému mužíkovi věnovali i své zimní doplňky. Po povinné společné 

fotografii v cíli našeho výšlapu jsme usilovně hledali místo, kde se alespoň trošičku 

zahřejeme a dopřejeme si něco teplého do žaludku. Jenže, kde nic, tu nic… Naštěstí páni 

učitelé objevili velmi útulnou hospůdku, kde jsme všechny naše tužby uspokojili. Také nám 

posloužila ke splnění dalšího úkolu, do kterého jsme se nadšeně všichni pustili. Vzniklo nám 

tak osm krátkých příběhů o turistovi, se kterými budeme nadále pracovat a použijeme je jako 

další aktivitu pro naše partnery z Turecka. Cesta zpět k autobusu byla zábavná, koulovat se 

s učiteli se jen tak nepoštěstí každý den.eTwinning je mimo jiné o navazování kamarádství,  

a že se nám to daří, svědčí také skutečnost, že při zpáteční cestě jsme byli jedna velká 

promíchaná parta dětí, která si společně i zazpívala. Ráda bych touto cestou poděkovala 

manželům Šoltysovým, kteří nám zaplatili autobus a pomohli nám tak tento výlet uskutečnit. 

  Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/konference-zakovskych-parlamentu/
https://www.zsneplachovice.cz/projekt-amazing-year/


42 

 

Hasík 

Těsně před koncem letošního roku, přišli navštívit naše druháčky a šesťáky dvojice 

instruktorů opavského hasičského sboru. V prvním setkání se s dětmi bavili o těchto 

tématech: 

 Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce 

 Jak poznáme hasiče 

 Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání. 

 V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár 

 Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici. 

 Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při 

jednoduchých popáleninách. 

Při druhém působení zde jsme společně probrali: 

 Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu. 

 Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat. 

 Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole. 

 Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším. 

Téma hasičů je pro děti samo o sobě velmi atraktivní. Navíc si osahaly mnoho názorných 

pomůcek, zahrály scénky a dostaly drobné odměny. 

Mgr. Tereza Pethsová 

 

Erasmus panenka na návštěvě 

Také na naši školu se přijela podívat panenka Filip, která v rámci oslav 30 let projektu 

Erasmu objíždí školy, aby se seznámila s jejich mezinárodními projekty. Ukázali jsme jí 

naši informativní nástěnku a provedli ji eTwinningovými projekty, na kterých v letošním roce 

pracujeme. Druháčci se pochlubili svým projektem Příroda čaruje, který se věnuje ročním 

obdobím. Páťákům pak panenka pomohla s úkoly v projektu Kniha není nepřítel. Žáci 

z kroužku „Projektová angličtina“ představili Filipovi naši jazykovou učebnu, ve které 

usilovně pracujeme na naší angličtině a projektu Music as a language. Nakonec jsme panenku 

předali paní zástupkyni z ostravské školy, která je naším partnerem v Amazing year. Věřím, 

že se jí u nás líbilo a již teď můžu slíbit, že to nebyla poslední aktivita, která je propojená 

s Erasmem a s panenkou. Moji milí eTwinneři, máte se na co těšit . 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/hasik-5/
https://www.zsneplachovice.cz/erasmus-panenka-na-navsteve/
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Andělská anketa 

Konec loňského kalendářního roku se nesl ve znamení andělů. Děti si mohly svého anděla 

namalovat a Žárovce odpovědět na dvě jednoduché otázky: „Kdo je pro mě andělem a proč?“. 

Respondenty byli žáci šestých tříd, sedmé a osmé. Převážná většina odpovědí se týkala 

rodiny, hlavně pak rodičů. Na celé čáře však zvítězila maminka. Své čestné místo 

v odpovědích zaujímali i kamarádi a prarodiče. Našly se však i docela překvapivé reakce 

typu: „Andělem je pro mě mobil (??????), Putin (!!!!!!), Jolanda (?!?!?!). Rebelská odpověď 

„Andělem pro mě není nikdo a nikdy nebude“, nutí k zamyšlení… A proč jsou tito výše 

zmiňovaní anděly? Protože vždy pomůžou, umí vyslechnout, jsou nablízku, chrání nás  

a starají se o nás. Taky nás umí rozesmát, zvednout náladu a berou nás takové, jací jsme. 

Můžeme se na ně spolehnout, chválí nás, uklidňují… Ať už andělé jsou nebo ne, přejme si, 

abychom toho našeho měli, ať už je jeho podoba a poslání jakékoliv. 

Mgr. Ivana Vaňková 

Na kus řeči s paní starostkou 

Nevyzpytatelnost života snad nikdy nepřestane překvapovat. Je pátek, všechna cvičení jsou 

vypracovaná, písemky opravené a známky trvale zahnízděné v žákovských knížkách. Celou 

třídu naplnilo až po okraj napjaté očekávání posledního zvonění týdne. A když myslíte, že 

osnova dne je pevně ukotvená a nikdo s ní nemůže hnout, objeví se ve dveřích s úsměvem na 

tváři paní starostka Dana Schreierová. Že prý šla kolem, a  tak si řekla, že se staví na kus řeči. 

A co si řekli třeťáci? Že nezahálí ani poslední den v týdnu. Takže paní starostce nezbylo nic 

jiného, než se připojit a učit se s nimi matematiku. Chopila se tedy plechového autobusu, jako 

zkušená řidička-počtářka projela elegantně všemi zastávkami a se znatelnou úlevou dorazila 

do cíle. Zda dodržela nejvyšší povolenou rychlost, nechme stranou. O tom náš článek není. 

Důležité je, že zbyl i čas na debatu. Během ní paní starostka statečně odpovídala na zvídavé 

otázky malých posluchačů. A protože, co je  příjemné, utíká rychle, proteklo nám mezi prsty  

i toto setkání. Škoda, třeba zase příště budete mít cestu kolem, paní starostko. Budeme se 

těšit! Vaši třeťáci. 

Mgr. Ludmila Volná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/andelska-anketa/
https://www.zsneplachovice.cz/na-kus-reci-s-pani-starostkou/
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Tradice pokračuje aneb Ledová Praha 

I letos jsme využili možnost navštívit stověžatou Prahu. V cestování jsme již zběhlí a ranní 

vstávání nám nečiní potíže. Svěží a plní očekávání jsme se v sobotu 3. února sešli v 5:45 na 

nádraží v Opavě. Cíl byl jasný: přímým vlakem se přemístit do našeho hlavního města. 

Nejprve jsme se vydali do Národního muzea, kde byla k vidění výstava Světlo a život. Znovu 

jsme navštívili Noemovu archu, prohlídli si snad všechna zvířata a sami sebe přesvědčovali, 

že nejsou živá. Poté jsme se vydali dobrodružnou cestou metrem na Anděl, kde se nachází 

Království železnic. Děti nejvíce nadchla možnost vyzkoušet si řízení tramvaje, autobusu. 

Dojet na zastávku, otevřít dveře, nechat nastoupit cestující, dveře uzavřít a rozjet se do víru 

přeplněné Prahy. Uf, opravdu nelehký úkol, který si všichni vyzkoušeli a co víc, zvládli to na 

výbornou! Možná je mezi námi budoucí řidič či řidička z povolání. Další naše kroky vedly 

opět na metro, ale tentokrát jsme jeli pouze dvě zastávky bez přestupu. U některých velké 

zklamání. Lego je snad fenomén nejen dnešní doby, takže jsme ani toto muzeum nemohli 

vynechat. K vidění bylo opravdu hodně. Velkolepé světové stavby, postava Krtečka 

v nadživotní velikosti, Harryho Pottera, Star Wars, policejní, hasičské, stavební sady… 

Věřím, že si každý našel to své. Pauza v podobě návštěvy McDonald‘s byla přijata potleskem, 

všichni si doplnili energii dle své chuti. Poslední štace, která nás čekala, byla prohlídka 

Starého Města se strašidly. Strašidlo nebo lépe řečeno jeden z mrtvých nás provedl temnými 

uličkami, které bývají běžným občanům skryté. Nevynechali jsme ani tradiční Palladium. 

Někteří nakoupili dárečky nejbližším nebo sobě, jiní byli rádi za chvíli odpočinku nad dobrou 

kávou. Zpáteční cesta Pendolínem byla opět pohodová, mít totiž vagon jen sami pro sebe, se 

nepoštěstí každý den, a což teprve objevení jídelního vozu! Již teď víme, že naši tradici 

neporušíme a za rok, naše milá Praho, přijedeme zase. 

Mgr. Klára Střížová, Mgr. Jakub Machel, Mgr. Radek Hnilica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Off-line se opět vydařil 

I letos jsme se vrátili o pár desítek let zpět a v pátek 16. 2. jsme si vyzkoušeli vydržet bez 

moderních technologií. Do této výzvy se zapojilo přes 300 odvážlivců z řad dětí, zaměstnanců 

školy, ale i rodičů. Pedagogové si pro žáky připravili doprovodný program. Prvňáčci tento 

den využili ke hrám a malování, neopomněli ani četbu knihy na pokračování. Třeťáčci se učili 

skládat vlaštovky, do kterých si ukryli vzkazy a pak s nimi šup z okna. Poté v atriu nadšeně 

hledali tu svou. Seznámili se i s kopírákem a obdivně komentovali jeho využití. Ve čtvrté 

https://www.zsneplachovice.cz/tradice-pokracuje-aneb-ledova-praha/
https://www.zsneplachovice.cz/den-off-line-se-opet-vydaril/
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třídě se odehrál nelítostný souboj ve hře Člověče, nezlob se. I když jsou eTwinningové 

projekty především o využívání ICT, druháci a páťáci tentokrát projektovali off – line. 

Druháčci svým kamarádům ze Slovenska nakreslili obrázky a páťáci si vyzkoušeli napsat 

dopis našim partnerů na psacím stroji a následně se hromadně vydali na poštu. Ani na vyšším 

stupni se žáci rozhodně nenudili. V hodinách pracovali se slovníky, atlasy, encyklopediemi  

a časopisy. Využili žákovskou knihovnu ke čtenářským dílnám a také si zasportovali. 

V informatice žáci navrhli a posléze představili moderní přístroj, a to pouze  s využitím tužky 

a papíru! O přestávkách bylo na chodbách rušno. Aby taky ne, snad každý chtěl zaznamenat 

své nápady, myšlenky nebo jen vzkazy na naše facebookové zdi, nebo lépe řečeno na 

Tvářoknihu, Xichtoknihu nebo Lícoknihu. Někteří dokonce skládali básně. Po celý den žáci 

navštěvovali retro výstavu, kde si mohli vyzkoušet psaní na psacím stroji, poslechnout 

gramofonové desky a podívat se na přístroje, které používali jejich prarodiče a rodiče. 

Ve 14:00 se škola otevřela rodičům, kteří měli možnost přijít se svými dětmi a užít si off – 

line odpoledne. Mohli si tak společně zasportovat, zahrát si deskové hry, přečíst knihu, 

vytvořit berušku nebo kočičku a navštívit již zmíněnou retro výstavu. Nebo si jen 

odpočinout u dobré kávy a dobroty  v kavárně, za což moc děkujeme Sdružení rodičů školy  

a paní vedoucí školní jídelny Šárce Petlachové, které ji pro návštěvníky připravily. Děkujeme 

také rodičům za milé ohlasy a těšíme se na rozdávání stylových off – line placek a certifikátů 

pro všechny, kteří tento hrdinský čin zvládli. 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lyžařský kurz 2018 – Karlov pod Pradědem 

Začátek nového roku zimě příliš nepřál, teploty nad nulou a zoufale málo sněhu. Ještě týden 

před naším lyžákem jsme nervózně kontrolovali předpověď počasí a pohrávali si 

s myšlenkou, co budeme dělat, kdyby náhodou nebyl sníh. Všechny naše obavy se ale ukázaly 

jako zbytečné a týden lyžařského kurzu nakonec provázely lyžařské podmínky, které už jsme 

dlouho nezažili. O víkendu připadl čerstvý sníh, teploty klesly pod nulu a po celý týden na nás 

střídavě vykukovalo sluníčko a počasí bylo úžasné. To je ale jen kousek z našeho týdne 

stráveného na horách. V letošní sedmičce se nacházelo celkem 21 začátečníků a poprvé jsme 

letos vyzkoušeli přibalit s sebou 3 vášnivé snowboarďáky, kteří prokázali své schopnosti  

 celý týden bez problémů drželi krok s naším prvním družstvem. To měl na starost náš nový 

pan instruktor Vladimír Břichnáč. Začátečníci nás také velmi mile překvapili a z vysokého 

počtu jsme postupně zvládali všechny naučit základům lyžování. V úterý dopoledne jsme už 

https://www.zsneplachovice.cz/lyzarsky-kurz-2018-karlov-pod-pradedem/
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trénovali jízdu na lyžařském pásu a ve středu ráno celý kurz zvládl jízdu na vleku a také sjet 

bezpečně kopec. Lyžařská střediska na Karlově nabízí podmínky pro všechny druhy lyžařů, 

od začátečníků po pokročilé, a pro výcvik našich nejméně zkušených opět skvěle vystačil 

lyžařský areál Pawlin. První družstvo týden strávilo střídavě na kopcích Myšák, Karlovský 

expres a Kazmarka, jednou s námi vyrazili i na Pawlin, kde jsme také ve čtvrtek odpoledne 

uspořádali závody ve slalomu. Nejrychlejší závodnicí mezi děvčaty byla Kateřina Quisová  

a z chlapců sjel připravenou trať nejrychleji Filip Kurka. Aby nebyl celý týden jen o lyžování, 

doplnili jsme program také středeční návštěvou aquaparku v Bruntále a večerními programy, 

do kterých jsme zařadili celou řadu společenských her. Nabídku středečního večerního 

lyžování využilo 16 žáků a lyžování na osvětleném karlovském expresu určitě patřilo k dalším 

skvělým zážitkům zimního týdne. Člověk se ani nestihl pořádně vybalit a přivítalo nás páteční 

ráno. Rychle zvládnuté balení věcí nám ještě poskytlo dost času na dopolední lyžování, které 

jsme pohromadě strávili na Myšáku. Jízdu lanovkou si užili všichni účastníci kurzu. Po obědě 

a vrácení lyží jsme se začali postupně skládat do autobusu a vyráželi směr Neplachovice. 

Víkend určitě všichni využili k načerpání sil a vstřebání zážitků, kterých bylo během týdne 

víc než dost. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského – 1. setkání 

Středa 14. února se stala pro žáčky první třídy významným dnem. Poprvé měli možnost setkat 

se v knihovně v Holasovicích s paní knihovnicí Helenou Dehnerovou. Po milém přivítání si 

pozorně vyslechli pohádku O perníkové chaloupce. Očíslované obrázky se staly obrazovou 

osnovou, podle které se pokusili samostatně pohádku zopakovat. Po úvodní části se v naprosté 

tichosti (nesměli vyplašit skřítky) odebrali do prvního patra, kde na ně čekal náročný úkol – 

pečlivě vybarvit obrázek perníkové chaloupky a její střechu ozdobit nalepením barevných 

papírových perníčků. Práce se prvňáčkům dařila, a tak se vzniklé ilustrace stanou krásným 

listem pohádkové knihy každého z nich.                                                  Mgr. Ivana Kořistková 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/pasovani-prvnacku-na-rytire-radu-ctenarskeho-1-setkani/
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Okresní finále ve šplhu 

Ve čtvrtek 22. února se na ZŠ Šrámkova v Opavě uskutečnilo okresní finále ve šplhu. Pro 

letošní závody jsme obsadili všechny 4 kategorie vyššího stupně a měli jsme zastoupení jak 

v družstvech mladších, tak i starších žáků. Nejméně se u šplhacích tyčí dařilo starším 

chlapcům, kteří svým součtem časů obsadili 14. místo z 16 startujících družstev. Tým starších 

chlapců tvořil Viktor Bolík, Martin Voženílek, František Foltýn a Ladislav Pavliska. Lépe se 

dařilo družstvu starších děvčat, které se umístilo na 8. místě z 12 škol a školu reprezentovala 

Vendula Bokischová, Dorota Fojtíková, Nela Hřivnáčová a Karolína Fiedlerová. Tým 

mladších chlapců tvořil Patrik Snášel, David Meissel a Štěpán Pavliska. Kluci nakonec 

startovali pouze ve 3, ale vzhledem k tomu, že se do konečného výsledku započítávají výkony 

3 nejlepších, byl jejich tým zařazen do soutěže družstev. Jejich snaha nakonec přinesla 

nejlepší umístění z našich družstev, a to 8. místo z 16 družstev. Družstvo mladších děvčat 

obsadilo 13. pozici mezi 17 školami a startovalo ve složení Sabina Skřivánková, Kateřina 

Quisová, Viktorie Serdelová a Rozálie Muráňová. Všem žákům děkuji za sportovní 

reprezentaci naší školy a těším se na další sportovní zápolení. 

Mgr. Jakub Machel 

  

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž ve sportovní gymnastice 

Prvky gymnastiky jsou součástí našeho školného vzdělávacího programu, také jsou hlavní 

náplní gymnastických kroužků na škole i mimo ni, do kterých dochází naši žáci. V únoru jsme 

se poprvé zúčastnili i s dětmi prvního stupně krajského kola ve sportovní gymnastice. Pro 

dívky z druhého stupně to ale nebyla žádná novinka. Na předních příčkách jsme se sice 

neumístili, ale jedno malé vítězství nám přece jen patří.  Vendula Silberová ze sedmé třídy 

zacvičila ve své kategorii nejlépe ze všech. Jelikož to byla soutěž družstev, odměnou ji může 

být pouze krásný pocit, disciplína a krása těla, kterou tento nelehký sport přináší. Zdánlivý 

neúspěch nás neodradil od účasti na soutěži v dalších letech. 

Mgr. Tereza Pethsová 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/okresni-finale-ve-splhu/
https://www.zsneplachovice.cz/soutez-ve-sportovni-gymnastice/
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Den s roboty 

V eTwinningovém projektu Amazing year se každý měsíc zaměřujeme na nějaký významný 

den. Březen jsme věnovali Evropskému dni mozků.  Pokusili jsme se naše mozkové závity 

procvičit na robotice. Jaké bylo pro žáky 5. třídy překvapení, když v pondělí 12. března po 

jarních prázdninách přišli do školy, kde na ně čekala návštěva s různými „robůtky“. Nejprve 

jsme si s jedním inteligentním robotem zacvičili a pak se pustili do samotného programování 

Ozobotů. Ze začátku nám stačil pouze papír a barevné fixy. Vyzkoušeli jsme si, jak se podle 

jednotlivých kódů pohybuje. Pak přišly na řadu iPady, kde jsme již zadávali jednotlivé kódy 

samostatně. Nadšení, když jsme Ozoboty spárovali a oni se následně pohybovali podle našeho 

zadání, je nepopsatelné. Nakonec jsem se dozvěděli i velmi důležité informace o bezpečnosti 

na internetu a využívání sociálních sítí. Že jsme si tento den užili, deklarují i komentáře 

samotných žáků. 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Badatelská konference 

Ráno 20. 3. 2018 jsme jeli vstříc novým zkušenostem. S projektem INTENZITA HLUKU V 

OBCI HOLASOVICE A NEPLACHOVICE jsme se vydali ve složení Kateřina Barošová, 

Klára Cekotová, Karolína Fiedlerová, Eliška Matoušková, Rozálie Quisová, Eliška Rychtová 

a pan učitel Hnilica obhajovat naši práci na Badatelskou konferenci do Ostravy. Poslouchali 

jsme každý projekt připravený deseti školami. Po představení všech projektů jsme šli na 

rychlou prohlídku školy. Viděli jsme pokusy v chemické laboratoři, navštívili jsme i zvířecí 

koutek, kde si mohli odvážlivci dát na krk hada nebo si vzít do ruky švába. Následoval oběd  

a konečné vyhodnocení. I přes velkou konkurenci a ještě větší nervozitu jsme obsadili  

3. místo. 

Eliška Matoušková, VIII. třída 

Chtěl bych poděkovat všem jmenovaným a také Julii Vávrové za skvělé zpracování zadaného 

tématu. I přes časovou tíseň a silnou konkurenci děvčata odvedla skvělou práci.  

Mgr. Radek Hnilica 

                                                                                                                                                        

                           

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/den-s-roboty/
https://www.zsneplachovice.cz/badatelska-konference/
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Ponožkový den 

Na začátku bude hádanka. Představte si šuplík, ve kterém máte červené a bílé ponožky. Je 

tma. Nefunguje elektřina a ničím si nemůžete posvítit. Potřebujete stejný pár. Kolik kusů 

ponožek musíte vytáhnout, abyste měli dvě stejné? Kdo si myslí, že tři, myslí si správně. Buď 

budou tři stejné, dvě červené a jedna bílá, dvě bílé a jedna červená. Takže pár dáte určitě 

dohromady. Číslo 3 hraje důležitou roli i v našem ponožkovém dni. 

 Slaví se 21. 3. 

 Je vyjádřením podpory lidem s Downovým syndromem, kdy právě 21. chromozom 

v lidském těle je ztrojený 

Převážná většina žáků i učitelů přijala výzvu Žárovky a tento den se řídila heslem: „Na 

každou nožku jinou ponožku.“ A proč právě ponožky? Zkuste si přiložit ponožky patami 

k sobě a vznikne vám písmeno X – symbol chromozomu. No a to, že je každá jiná? 

Vzpomeňte si na slova Jana Wericha ve filmu Císařův pekař, když si prohlížel sbírku obrazů 

s Monou Lisou. „A takhle by to vypadalo, kdyby byly všechny ženský stejný…“ Velké 

poděkování tudíž patří všem, kteří podpořili svými odlišnými ponožkami lidi s celoživotním 

handicapem – Downovým syndromem. 

Mgr. Ivana Vaňková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika internetu a komunikačních technologií – beseda pro žáky a rodiče 

V úterý 10. 4. 2018 přijel do naší školy Mgr. Lukáš Látal ze společnosti NEBUĎ OBĚŤ, aby 

žáky VI. A a VI. B seznámil se základními riziky internetu a komunikačních technologií. 

Program vedl odlehčenou formou, pro žáky snadno přístupnou, nenásilnou, vyhýbal se 

zbytečnému strašení, poučování. Děti byly vtaženy do skutečného příběhu oběti kyberšikany, 

sextingu a šikany – dívky Amandy Tood. Příběh začíná nevinně – Amanda umístila na 

internet svou „lechtivou“ fotku – končí však tragicky. Lektor vedl žáky k tomu, aby sami 

navrhovali správná řešení, zapojoval je aktivně do příběhu, aby získali kompetence k řešení 

krizových situací i schopnost empatie a pomoci potencionálním obětem kyberšikany. Na 

konci lekce děti podepsaly „Smlouvu proti kyberšikaně“, jejíž jednotlivé body si předem 

samy odsouhlasily. Smlouvu si vyvěsily ve svých třídách. 

Body smlouvy: 

1. Neposílám nahé fotky. 

2. Ověřuji si identitu přátel. 

3. Nepřidávám si cizí uživatele. 

https://www.zsneplachovice.cz/ponozkovy-den/
https://www.zsneplachovice.cz/rizika-internetu-a-komunikacnich-technologii-beseda-pro-zaky-a-rodice/
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4. Nenechám se manipulovat. 

5. Mám silné heslo. 

6. Když mám problém, nebojím se svěřit. 

7. Nepodporuji agresory, zastávám se obětí. 

Odpoledne byl pan Látal připraven odpovídat na dotazy rodičů. Jejich účast na besedě byla 

velmi nízká, což nás mrzí, protože rodiče hrají důležitou roli v korekci virtuálního života 

dítěte i vzoru v užívání moderních technologií. Přítomné rodiče lektor seznámil s riziky 

komunikačních technologií, ale především se způsoby prevence a práce s ohroženým dítětem. 

Také odpovídal na jejich dotazy. 

     Mgr. Renata Schreierová, školní metodička prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž ŠD 

Vanesa Dušková z I. oddělení školní družiny se zapojila do výtvarné soutěže školních družin 

okresu Opava. Téma soutěže bylo úžasné – pohádkový svět. Hned jsme věděli, do čeho se 

pustíme. Vybrala si pohádku Barbie a dvanáct tančících princezen. Vznikla nádherná koláž, 

která Vanesce přinesla 2. místo. Vanesce za celou školní družinu gratulujeme. 

                                                                      Miluše Košinarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/vytvarna-soutez-sd/
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Úspěch kroužku Rytmika 

V tomto školním roce už vystupovala děvčata z kroužku Rytmika na mnoha vystoupeních. 

Bylo to např. na školním plese, na školní oslavě ke Dni učitelů, předvedla svůj tanec seniorům 

v Holasovicích i v Neplachovicích a několik vystoupení je ještě čeká. V úterý 17. 4. se 

děvčata zúčastnila Přehlídky pohybových skladeb školních družin okresu Opava, která 

tentokrát proběhla v Komárově. Ze 16 předvedených skladeb se děvčata umístila na krásném 

2. místě. A to jsou děvčata z 1., 2. a 3. třídy!!! Za tak vzornou reprezentaci školy si určitě 

zaslouží velikánskou pochvalu. 

Jana Pietroňová, Jitka Schoppiková, Marie Černohorská 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj ve stolním tenise 

V úterý 24. 4. 2018 se v tělocvičně naší školy uskutečnil ve spolupráci s TJ Sokolem 

Holasovice turnaj ve stolním tenise. Sportovního odpoledne se zúčastnilo celkem 22 hráčů, 

mezi kterými bylo 17 žáků a 5 rodičů. Žáci byli rozděleni do 3 kategorií, ve kterých se hrálo 

systémem každý s každým. V kategorii nižšího stupně se nejlépe umístil Radek Lubeník, na  

2. místě skončil Viktor Bolík a 3. místo obsadil Matěj Bilík. Kategorie vyššího stupně byla 

rozdělena na dvě podle výkonnosti hráčů. Mezi děvčaty zvítězila Aneta Štrohalmová, na  

2. místě skončila Klára Cekotová a 3. Alexandra Nováčková. Ve smíšené kategorii se nejlépe 

vedlo Ondřeji Lubeníkovi, 2. skončil Petr Matýsek a bronzová medaile připadla Natálii 

Hájkové. V závěru turnaje se ještě vytvořila tabulka smíšené kategorie vyššího stupně  

a rodičů. Tu ovládli rodiče, jmenovitě na 1. místě Petr Matýsek a na 2. místě Roman Lubeník. 

Alespoň 3. pozice připadla našim žákům a zasloužil se o ni Ondřej Lubeník. Kompletní 

umístění je mezi přiloženými fotografiemi. Závěrem bych rád poděkoval Sokolu Holasovice  

a panu Lubeníkovi za zajištění občerstvení, cen a pomoc při organizaci turnaje, panu Cekotovi 

za dodání fotografií a také rodičům a žákům, kteří si přišli zahrát nebo se alespoň podívat  

a pevně věřím, že v plánovaném podzimním turnaji se sejdeme v daleko větším počtu. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/uspech-krouzku-rytmika/
https://www.zsneplachovice.cz/turnaj-ve-stolnim-tenise-3/
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Noc (ne) jen s knihou 

V pátek 27. dubna se před školou shromáždilo 60 nadšenců se spacáky a knihami. Cíl byl 

jasný: pořádně si užít přespání ve škole. Po zabydlení ve třídách jsme se mohli vrhnut do 

první aktivity. Prvňáčci četli malovanou pohádku. Druháci a třeťáci zjišťovali, jaká je 

přezdívka hlavní postavy z knihy Doktor Proktor a ti nejstarší si vyzkoušeli předvídat příběh. 

Najít si pohodlné místečko a uvelebit se jen s knihou, byl další velmi jednoduchý úkol. Každý 

se začetl do té své a nechal se unášet dějem, který byl občas napínavý až strašidelný, jindy 

zase humorný. Následné povídání o knize bylo velmi milé. Další aktivita v podobě 

„deskovek“ byla neméně zábavná. Za šera se pak dvojice vydaly putovat po škole. Najít  

a zapamatovat si názvy pohádek a večerníčků byl úkol velmi nelehký. Ale všichni se ho 

zhostili s dostatečnou odvahou a nasazením, a proto není divu, že děti byly velmi úspěšné. 

Následovalo hodování večeře, které maminky nachystaly. Vyčistit zoubky a ulehnout do 

spacáků zvládli všichni účastníci na výbornou. Samozřejmě nemohlo chybět ani štěbetání  

a pochechtávání. Ráno jsme si pustili animované pohádky a už před námi bylo pouze balení  

a uklizení tříd. Věřím, že si všechny děti tuto akci užily. Svědčí o tom jejich radost, která jim 

svítila z očí a dotazy, kdy zase budeme spát ve škole. 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/noc-ne-jen-s-knihou/
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Den Země 

Pokud patříte mezi pravidelné návštěvníky webových stránek naší školy, asi budete 

překvapeni. Níže pokračuje článek o tom, jak se naši žáci 30. dubna opět připojili k oslavám 

Dne Země. Jeho vyznění však letos může být pro mnohé z vás překvapivé. Asi čekáte, že se 

dočtete, jak žáci vyzbrojeni pytli a rukavicemi vyrazili do přírody, aby ji zachránili před 

nánosy nečistot z minulých měsíců. Jak překonávali hromady odpadků, dávali všanc čistě 

vyprané oblečení a bojovali s nepřístupným terénem. To vše proto, aby nezůstalo na zemi ani 

smítko. Zdá se vám to přehnané? Váš úsudek je tedy správný. Ono by nebylo jinak o čem 

psát. Žádné drama totiž letos nenastalo, brodění se černými skládkami se nekonalo. Pytle 

s nasbíraným odpadem zůstaly oproti předešlým letům poloprázdné (až na výjimky). Nezbývá 

než si jen přát, aby v příštím roce byly prázdné skoro, nebo dokonce úplně. 

Mgr. Ludmila Volná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklovýlet do Svobodných Heřmanic 

Celkem 20 nadšenců, včetně dospělého doprovodu, se rozhodlo strávit aktivně Svátek práce  

a vyrazilo s Turistickým kroužkem na cyklovýlet, jehož hlavním cílem byl zatopený lom Šifra 

ve Svobodných Heřmanicích. V krásném slunečném počasí jsme při cestě k lomu projeli 

Loděnici, Tábor, Velké Heraltice a Košetice. Poblíž lomu ve Svobodných Heřmanicích jsme 

udělali asi hodinovou přestávku, namočili zpocené nohy v ledové vodě a opekli špekáčky. 

Vzhledem k tomu, že jsme trasu do Svobodných Heřmanic zvládli rychleji, než bylo v plánu, 

rozhodli jsme se prodloužit zpáteční trať a navýšit počet najetých kilometrů. Další zastávkou 

byla pizzerie Tři kaštany ve Velkých Heralticích. Delší cestou zpátky jsme postupně projeli 

Bratříkovice, Hlavnici, Nový Dvůr a Sádek. Po zaslouženém odpočinku a výborném obědě 

nás čekala poslední část cesty z Heraltic do Holasovic. Při závěrečné kontrole tachometru 

ukazoval display hodnotu 46 km, které se v příjemné a dobře rozložené trase ani nezdály 

absolvované. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/den-zeme-2/
https://www.zsneplachovice.cz/cyklovylet-do-svobodnych-hermanic/
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Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského – 4. setkání 

Čtvrté setkání se uskutečnilo v pondělí 30. dubna. Velmi dlouhou pohádku O ptáku Ohniváku 

a lišce Ryšce prvňáčci vyslechli se zaujetím. Tušili, že pozorné sledování příběhu využijí při 

vytváření poslední stránky jejich knihy. Zhotovení lišky Ryšky, ptáka Ohniváka a koně 

Zlatohříváka byl úkol nadmíru složitý. Avšak při práci zúročili předchozí zkušenosti, a tak  

i závěrečné listy byly velice zdařilé. Tímto byl zdolán poslední krůček malých čtenářů na 

jejich cestě k pasování. Slavnostní ceremoniál pasovací proběhne v sobotu 19. května 2018  

v 15.00 hodin, kdy panoši a panošky 1. třídy ZŠ Neplachovice budou pasováni na rytíře Řádu 

čtenářského. Odměnou za jejich snahu a píli bude vystoupení spolku Společenství severských 

pánů, kteří dětem předvedou historický šerm, střelbu z palných zbraní, práci s ostrým mečem  

i samotný pasovací ceremoniál, který byl nedílnou součástí života ve středověku. 

Mgr. Ivana Kořistková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/pasovani-prvnacku-na-rytire-radu-ctenarskeho-4-setkani-2/
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eTwinning ve 2. třídě 

9. květen byl zvolen jako Den eTwinningu. K této příležitosti jsme byli vyzváni, abychom 

dali novou podobu nějakému evropskému dílu. A tak jsme se v hodinách výtvarné výchovy  

a pracovních činností stali slavnými italskými malíři a zkusili jsme společně napodobit 

Giuseppa Arcimbolda. Výsledek posuďte sami. Celý rok jsme se věnovali napříč mnoha 

předměty v rámci eTwinningu projektu Příroda čaruje. Ke konci školního roku, budeme naši 

celoroční snahu hodnotit a přemýšlet o dalším roce a projektech. Pokud jste zvědaví, můžete 

sledovat naše aktivity zde: https://twinspace.etwinning.net/47361/home. 

Mgr. Tereza Pethsová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školičky 

Ve čtvrtek 12. 4. si budoucí prvňáčci poprvé zahráli na opravdové školáky, i v letošním roce 

totiž byly pro předškoláky připraveny školičky. Děti se ve školičkách seznámily s paní 

učitelkou, vyzkoušely si, jak se sedí v lavici, prohlédly si školu a plnily první zadané úkoly. 

Každá školička byla zaměřena na jinou pohádku. První školička školáčky zavedla do pohádky 

O šípkové Růžence, ve které děti procházely bludištěm k zámku nebo si v tělocvičně hrály na 

Spící princezny. Další setkání, které proběhlo 26. 4., bylo v pohádce O perníkové chaloupce. 

Poznat pohádku, upéct si Jeníka nebo domalovat perníčky, nebyl pro děti žádný problém. 

Poslední školička (10. 5.) byla kouzelná, školáčci vymýšleli zaklínadla, čarovali, dokonce  

i létali s ježibabou na koštěti. I když si školáčci na školu zatím jen hráli, šlo jim to výborně. 

Proto se těšíme na září, kdy nastoupí už jako opravdoví prvňáčci. 

Mgr. Michaela Špičáková + paní učitelky z prvního stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/etwinning-ve-2-tride/
https://www.zsneplachovice.cz/skolicky-2/
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Společná práce 

Deváťáci mají za sebou přijímací zkoušky a pomalu si zvykají na pocit, že jsou studenty 

středních škol. Je jasné, že učení už není na prvním místě hodnotového žebříčku. Proto jsme 

v tomto čase oživili projekt „Máme se“, do kterého jsou zapojeni již zmiňovaní žáci deváté 

třídy a žáci první třídy. Takže, když nás třídní učitelka první třídy poprosila o pomoc při 

výrobě dárků pro maminky prvňáčků, bylo jasné, že nemůžeme odmítnout. Ve středu  

2. května nebylo v první třídě k hnutí. Kromě 23 kmenových žáků třídu zaplnilo 26 deváťáků. 

Podle instrukcí paní učitelky vyráběli společně pilinové hlavy. Bylo až dojemné sledovat, jak 

jindy apatičtí „habáni“ z devítky se sklánějí k malým lavicím nebo klečí na kolenou, trpělivě 

komunikují s malým človíčkem a pod rukama jim vzniká společné dílo. Z vyhrazených dvou 

hodin pracovních činností byla za hodinu práce hotova a zbyl čas na společné hraní či čtení. 

V dalších dnech sledovali nejen prvňáčci, jak se jim dárek podařil, jak na pilinové hlavě 

rostou „vlasy“. Protože s touto akcí byli spokojeni žáci malí i velcí, ale i paní učitelky, 

domluvili jsme další spolupráci. 

 Mgr. Blažena Wertichová 
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Besídka pro rodiče ke Dni matek 

Zhruba měsíc před svátkem matek jsme s druháčky začali zkoušet  zpívat, tančit, hrát  

a recitovat  na toto téma.  A protože se nám to velmi dařilo, secvičili jsme maminkám, ale  

i tatínkům k brzkému dni otců, vystoupení. Každý den jsme se potili při nácviku tanečků, 

popěvků, písní, básní… Oprášili jsme od vánoční besídky práci s Orffovým instrumentářem, 

 využili jsme  také netradiční předměty jako pokličky, vařečky, šroubováky nebo gumu do 

kalhot, se kterou se da vymýšlet opravdu mnoho skopičin… Na závěr, jak se sluší, jsme 

rozdali s láskou vyrobené dárky pro naše rodiče. Obrovský potlesk byl odměnou za naší 

měsíční práci. 

Mgr. Tereza Pethsová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika trochu jinak 

Převody jednotek nepatří k nejoblíbenějšímu učivu, platí to tedy alespoň pro páťáky. A tak 

jsme si toto učivo trošku zpříjemnili a místo vyplňování cvičení v pracovním sešitě, jsme se 

na převody jednotek délky vrhli společně s Ozoboty. Úkolem bylo nakreslit našemu robůtkovi 

cestičku z domova do školy. A aby to nebylo tak jednoduché, vždy po předem určené trase 

musel učinit příkaz. Žáci nadšeně měřili, převáděli, kreslili a programovali. Už teď se těšíme, 

až využijeme tyto naše malé kamarády k dalšímu vzdělávání. 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/besidka-pro-rodice-ke-dni-matek/
https://www.zsneplachovice.cz/matematika-trochu-jinak/
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Atletická soutěž POHÁR ROZHLASU 

Velmi úspěšnou soutěž mají za sebou především naši mladší žáci, kteří jeli reprezentovat 

školu na soutěž Pohár rozhlasu do Opavy na Tyršův stadion. Jedná se o atletický závod, který 

tvoří 6 disciplín a každá škola může nominovat své nejlepší závodníky do dvou vybraných 

disciplín a závěrečné štafety. Pro starší žáky nabídku disciplín tvoří běh na 60 metrů, skok do 

dálky, skok do výšky, vrh koulí, běh na 1500 metrů a závěrečná štafeta na 4×60 metrů a jejich 

závod se uskutečnil v úterý 15. 5. 2018. Družstvo starších chlapců tvořl Antonín Polok, 

Hynek Varyš, Ondřej Meissel, Denis Varyš, František Foltýn, Dominik Moša, Ladislav 

Pavliska a Martin Voženílek. Kluci nakonec díky nasbíranému bodovému součtu obsadili 

pěkné 11. místo z 15 startujících škol. Podstatně lépe si vedli naši mladší žáci, kteří startovali 

svůj závod o den později, ve středu 16. 5. 2018. Složení disciplín bylo s drobnými změnami, 

také se startovalo v běhu na 60 metrů, skoku dalekém a skoku vysokém, vrh koulí ale nahradil 

hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh byl zkrácen na 600 metrů pro dívky a 1000 metrů 

pro chlapce. Závěrečná štafeta na 4×60 metrů byla společná pro oba soutěžní dny. Tým 

mladších chlapců tvořil Michal Pomp, Šimon Hloušek, Ondřej Lubeník, Ondřej Botzián, 

David Meissel, Patrik Snášel, Ladislav Pavliska, Adam Bolík, Radek Seipel a Adam Grela. 

Díky skvělým výkonům celého družstva jsme se vyhoupli na konečné 6. místo z 11 škol. Za 

zmínku určitě stojí individuální výkon Šimona Hlouška a Ondřeje Lubeníka, kteří v hodu 

kriketovým míčkem obsadili 3. a 4. místo, v běhu na 60 metrů zaběhl David Meissel  

5. nejrychlejší čas dne a Adam Grela 6. nejrychlejší čas. Skvěle se našim chlapcům vedlo také 

na dálce, 5. místo obsadil Štěpán Pavliska a 6. místo mezi jednotlivci patřilo Davidu 

Meisselovi. V disciplínách startovalo průměrně 30 závodníků. Nejlepší výkon předvedly naše 

mladší dívky, které skončily jen těsně za bronzovými medailemi, přesto na nádherném  

4. místě. Tým ve složení Alexandra Nováčková, Vendula Silberová, Kateřina Quisová, Aneta 

Štrohalmová, Rozálie Muráňová, Sabina Skřivánková, Viktorie Serdelová, Markéta Bugárová 

a Eliška Šišmová podal na dráze maximum opět podpořené skvělými individuálními výkony. 

Vendula Silberová si připsala celkové 4. místo v běhu na 60 metrů a 5. místo v běhu na 600 

metrů, k tomu přidala Kateřina Quisová 6. místo ve skoku vysokém. Závodnic rovněž 

startovalo okolo 30 v každé disciplíně. Všem jmenovaným žákům děkuji za sportovní výkony 

a nasazení, se kterým závod absolvovali a znovu příjemně reprezentovali naši školu na další 

sportovní soutěži. 

Mgr. Jakub Machel 
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Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského 

V sobotu 19. května se v odpoledních hodinách sešli prvňáčci se svými nejbližšími v Místní 

knihovně Pavla Křížkovského v Holasovicích. Zatímco se děti odešly připravit na pasovací 

ceremoniál do prvního patra budovy,  jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a známí zaujali 

připravená místa. Úderem třetí hodiny přivítala paní knihovnice Helena Dehnerová všechny 

přítomné a vyzvala malé čtenáře ke složení slibu. Trochu nejistě vystoupalo po dřevěných 

schodech všech dvacet tři žáčků. Poté za zvuku bubnu důstojně vkráčel samotný král 

Knihoslav I. se svým početným doprovodem. Malé panoše vyzval, aby přede všemi 

shromážděnými prezentovali čtenářské dovednosti, které nabyli v průběhu první třídy. 

Ačkoliv se žákům při pohledu na výpravu z minulosti tajil dech, odvážně přečetli připravené 

texty. Následně jednotlivě poklekli před Jeho královským Veličenstvem, aby byli mečem 

pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Slavnostnímu aktu přihlíželi Ing. Václav Volný, starosta 

obce Holasovice, paní Dana Schreierová, starostka obce Neplachovice, a PaedDr. Ivana 

Pavlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Neplachovice. Uvedení se stali prvními gratulanty malých 

rytířů. Velkolepé oslavy pokračovaly na zahradě přiléhající k objektu knihovny. O program se 

postarali členové Spolku severských pánů. Jejich představení umocnilo impozantní charakter 

celého odpoledne, které se pro děti stalo zaslouženou odměnou za jejich celoroční práci. 

Mgr. Ivana Kořistková 
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Bavidlo a Kašpaři opět na cestách… 

Máte rádi pohádky? Myslíte, že vás žádná nemůže překvapit? Členové dramatických souborů 

naší školy by vás jistě přesvědčili o opaku. Poctivá příprava je v pondělí 21. května přivedla 

do mateřinek v Loděnici a v Neplachovicích, aby opět po roce potěšili zdejší malé diváky. Už 

první repliky herců ze souboru Kašpaři naznačily, v jakém duchu bude odehráno celé 

představení, které čítalo dvě pohádky. Hubatá Káča tahá řepu?! Babka, vnuk, vnučka, kočka  

a myška tahají místo řepy Káču?! Co ti čerti všude kolem?! Název Popletená pohádka je tedy 

namístě. Představujete si pod titulem Šípková Růženka romantický příběh s dramatickými 

prvky? Kdeže. V podání ochotníků z divadelního souboru Bavidlo se tato klasika proměnila 

v komediální kousek, v němž za každou větou číhal smích.  A smíchu přece není nikdy dost. 

Naši žáci ho budou rádi rozdávat dál. 

 Mgr. Ludmila Volná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniprojekt „Knihovna a já“ 

Pro žáky 6. A a 6. B jsme v rámci mezipředmětových vztahů uskutečnili miniprojekt, který 

jsme nazvali Knihovna a já. Ve školní knihovně si děti zopakovaly, podle jakých hledisek se 

třídí knihy, vyhledaly zajímavě ilustrované knihy a ve výtvarné výchově se pokusily překreslit 

vybranou ilustraci. Formou prezentace se seznámily s významnými českými ilustrátory 

dětských knih. Završením projektu byla návštěva Místní knihovny Pavla Křížkovského 

v Holasovicích, kde se žákům věnovala s velkým nasazením paní Helena Dehnerová, vedoucí 

knihovny. Představila knižní novinky, seznámila žáky s chodem knihovny a s různými akcemi 

– s pořádáním workshopů, soutěží, výstav. Někteří žáci (hlavně dojíždějící z Brumovic), byli 

v holasovické knihovně poprvé. Děti odcházely plny dojmů a řada z nich i s čerstvým 

čtenářským průkazem. 

                                                                                                              Mgr. Renata Schreierová 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/bavidlo-a-kaspari-opet-na-cestach/
https://www.zsneplachovice.cz/miniprojekt-knihovna-a-ja/
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Den dětí 

1. červen se slaví jako Mezinárodní den dětí. Na naší škole jej slavíme pohybem, zábavou 

a soutěžemi. A protože žáci nejvyšší třídy se již necítí být dětmi, jsou přece již téměř dospělí, 

mají v režii zábavu pro mladší spolužáky. Aby se na všechny dostalo, začala oslava Dne dětí 

již 31. května, kdy byli deváťáci „k ruce“ učitelkám mateřské školy. Pomohli zajistit 

stanoviště pro „školkové“ děti na jejich cestě za ztracenými včelími medvídky. 

Další den, 1. června, opustili školní lavice žáci 5. až 8. ročníku, přesunuli se na školní hřiště  

a podle instrukcí deváťáků, pořadatelů zábavného závodu, ve dvojicích zdolávali určenou 

trasu a připravené úkoly u živých i „mrtvých“ kontrol. Ti, kteří nejrychleji proběhli trať 

zámeckým parkem a zalesněným údolím potoka Herličky a nasbírali málo trestných minut za 

nesplněné disciplíny, byli na závěr odměněni diplomem a sladkostmi. Ale i ti, kteří vzali 

závod rekreačně, nebyli o odměnu ochuzeni. V pondělí 4. června dorazili na školní hřiště žáci 

první až čtvrté třídy a absolvovali podobný závod. Trať byla samozřejmě kratší a úkoly 

přiměřené. Zatímco starší žáci vzpomínali, jaké osobnosti jsou na bankovkách, počítali 

zapeklité příklady s banány a třešněmi a určovali jména států podle vlajek, tak jejich mladší 

spolužáci lovili rybičky, určovali plodiny podle listů a hlásili čísla tísňového volání. Disciplín 

bylo samozřejmě mnohem víc, děti se u nich pobavily i prověřily své znalosti. 

Žáci deváté třídy si zaslouží poděkování za přípravu a provedení závodu a všem dětem přeji, 

aby každý den prožily radostně jako ten sváteční. 

 Mgr. Blažena Wertichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavidlo u seniorů 

Soubor Bavidlo se letos opět pro velký počet svých členů rozdělil na dvě skupiny, a proto má 

na repertoáru dvě pohádky. S první pohádkou Šípková Růženka se vydali starší herci do 

mateřských škol a také ji s velkým ohlasem předvedli ve svých domovských třídách. Mladší 

členové Bavidla nacvičili náročné (množstvím textu pro hlavní představitele) představení 

s názvem Zapomenutý čert. Premiérově vystoupili u babiček a dědečků v Neplachovicích na 

jejich setkání ve středu 6. června. Statečně se poprali s trémou a byli po zásluze odměněni 

velkým potleskem a pochvalou za hlasitý projev! Rádi jsme slíbili, že v příštím školním roce 

opět přijdeme. 

  Mgr. Blažena Wertichová 

 

https://www.zsneplachovice.cz/den-deti-2/
https://www.zsneplachovice.cz/bavidlo-u-senioru/
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Asistovaný běžecký závod JOYRUN 

Již 3. ročníku jsme se se zájemci z řad žáků i rodičů zúčastnili skvělé charitativní akce 

s názvem JOYRUN, která se konala v sobotu 2. 6. 2018 v Městských Sadech v Opavě. Tento 

běh na 6 kilometrovou trať se těší stále větší popularitě a svědčí o tom také zájem našich 

žáků, kterých v sobotu vyběhlo celkem 26 a společně s dospělým doprovodem zastupovalo 

Neplachovice v závodě 30 běžců. Během závodu, ve kterém není důležité zvítězit, ale 

podpořit, náš běžecký tým doprovázel Tondu Bolíka s rodiči a také malou Nelinku. Akce má 

za cíl nejen získat pro děti peníze, ale také podpořit pohybem a spoluprací děti, které 

nemohou závod vlastními silami absolvovat. Do celkové sumy jsme díky rodičům  

a zúčastněným žákům, a také příspěvku ze SRŠ, věnovali částku 6000 Kč, která bude využita 

na nákup potřebných pomůcek a vybavení pro handicapované děti. I přes mírné výkyvy 

počasí a počáteční déšť se závod nakonec skvěle vydařil a handicapované děti i běžci z řad 

našich dětí a dospělých si závod skvěle užili. Poděkování patří žákům i rodičům, kteří se 

rozhodli podpořit správnou věc finančně i pohybem. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šmoulí dobrodružství aneb škola v přírodě 

Plni očekávání jsme se v pondělí 28. 5. sešli před školou, abychom mohli vyrazit za 

dobrodružstvím společně se Šmouly. Ti nás už netrpělivě vyhlíželi v naší nové domovině ve 

Zlatých Horách. Po cestě jsme navštívili Zlatorudné mlýny, kde jsme si vyzkoušeli rýžování 

zlata. Po ubytování v našich houbách jsme byli rozděleni do jednotlivých šmoulích týmů. 

První úkol, který nás čekal, byl zábavný a náročný zároveň. Posbírat písmena, složit z nich 

název týmů a vymyslet si pokřik, který nás doprovázel při každé hře, jsme společně s našimi 

Šmouly zvládli hned. Po teleportaci do New Yourku došlo u sochy Svobody k losování barev, 

které nás doprovázely po celou dobu naší šmoulí mise. A protože i Šmoulata se musí 

vzdělávat, zopakovali jsme si počty i pravopis. Neroztrhnout provaz byl další nelehký úkol,  

a i když se Horalkám podařilo vytvořit nejvíce uzlů, do cíle úspěšně dorazily všechny týmy  

a mohly si tak připsat cenné body v boji proti Gargamelovi. Proklouznout v knihovně kolem 

ostražitého hlídače a zapamatovat si obrázek a v bezpečí své družinky ho namalovat, zvládla 

všechna Šmoulata na výbornou. Gargamel si prověřil i naše vědomosti záludným kvízem, ale 

i v této disciplíně jsme měli převahu. Když už se vítězství přiklánělo na naši stranu, Azrael se 

rozhodl, že vyzkouší týmovou spolupráci. Snažil se Šmouly mást nesprávnými souřadnicemi, 

ale nakonec je všichni hravě odhalili a unikli tak jeho nebezpečným drápům. Vydělané 

https://www.zsneplachovice.cz/asistovany-bezecky-zavod-joyrun/
https://www.zsneplachovice.cz/smouli-dobrodruzstvi-aneb-skola-v-prirode/
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penízky z Jarmarku jsme pak směnili za body, které nás přiblížily k závěrečné hře. Ve čtvrtek 

dopoledne jsme si na chvíli mohli od naší hry odpočinout a užít si tak příjemné zchlazení 

v jeskyni Na Pomezí. Odpoledne na nás čekalo milé překvapení, snad všichni s nadšením 

uvítali projížďku na koni, po které nás již čekala poslední hra. Cesta k záchraně Taťky 

Šmouly byla trnitá a velmi napínavá. Nejprve jsme museli zdolat nelehká stanoviště, abychom 

mohli získat mapu. Přeci jen vydržet meditovat nebo sledovat oblohu, najít špendlík v kupce 

sena je pro taková malá Šmoulata náročný úkol. Mapa nám prozradila, kde se skrývá 

Gargamel. Naštěstí se všem skupinkám podařilo Gargamela obrat o jeho životy a tím 

vysvobodit Taťku Šmoulu, který byl po celou dobu uvězněný v truhle. Vše dobře dopadlo  

a my si tak mohli užít závěrečný šmoulí rej. 

Mgr. Klára Střížová, Mgr. Ludmila Volná, Mgr. Tereza Pethsová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soptík 

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme s první třídou navštívili hasiče v Neplachovicích. Tento rok jsme 

se setkali již potřetí. Byla to poslední návštěva naší celoroční družinové hry. Moc jsme se 

těšili! Hasiči pro nás nachystali ukázku hasičských přístrojů, povyprávěli nám, jak to bylo 

dříve a hlavně nám vysvětlili, jak se máme zachovat, když někde hoří. Nejvíc jsme se těšili 

ven. Tam si každý z nás vyzkoušel, jak hasit požár. Poté jsme se přesunuli k řece, kde jsme 

udělali řetěz a podávali si kbelíky s vodou, abychom naplnili plný sud vodou. To si každý 

z nás uvědomil, jak je to opravdu těžké! Všichni jsme slíbili, že se budeme chovat svědomitě 

a dávat pozor! Vše se nám líbilo a doufáme, že se ještě někdy přijdeme podívat. Všem 

hasičům a paní Čechové moc děkujeme! 

Miluše Košinarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/soptik-5/
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Návštěva žáků z Brumovic 

V pátek 8. června jsme nedočkavě očekávali příjezd našich budoucích spolužáků. Po 

prvotním seznámení jsme jim ukázali všechna zákoutí naší školy. Společně si vychutnali 

výborný zákusek, který nám připravily paní kuchařky. Zahráli si hry, teď už víme, kdo má 

bratra a kdo sestru, jaké kroužky navštěvujeme, kdo má rád smažený řízek, ale i jaké jsou 

naše zájmy a jak trávíme volný čas. Protože nám počasí přálo, využili jsme školní hřiště, kde 

jsme si zařádili na průlezkách, zaházeli s míčem a malinko plánovali, co nás čeká od září. 

Dopoledne jsme zakončili obědem v jídelně. Už teď se těšíme na další setkání, které tentokrát 

proběhne ve škole v Brumovicích. 

Mgr. Klára Střížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvňáčci v polském Prudníku 

Asi před dvěma měsíci jsme dostali nabídku jet do polského Prudníku na akci „Vítání léta“. 

Rodiče s výletem souhlasili, přestože museli některým dětem vyřídit cestovní doklady. Vše 

bylo financováno z projektu na podporu česko-polského přátelství. A tak jsme se ve středu 13. 

6. 2018 vydali na dobrodružnou cestu do Polska. Počasí nám moc nepřálo, celý den pršelo. 

Řekli jsme si však, že si náladu nenecháme zkazit a pořádně si to užijeme. Venku jsme si 

zatancovali i v pláštěnkách, dali jsme si dobroty od polských kamarádů a pak jsme se za 

odměnu vypravili na tajemnou prohlídku zdejšího kulturního domu, který skrývá plno 

tajemství. Dozvěděli jsme se, že dům postavil továrník „Frankl“ a dodnes v něm straší. Kdo 

měl pevné nervy, tak se podíval i do sklepení, kde je velká ozvěna. Takovéto malé strašení 

nás moc bavilo. Dali jsme si čaj na cestu a vyrazili zpátky domů. Třeba se tam ještě někdy 

vrátíme. 

Miluše Košinarová 

 

Po roce opět v Bradavicích 

V pondělí 18. června se žáci čtvrté a páté třídy sešli před školou, aby se společně vydali za 

dobrodružstvím, které na ně již v tajuplných Bradavicích čekalo. Radost dětí z toho, že se 

zase po roce opět sejdou se svými profesory, je nepopsatelná. Koleje Nebelvír, Havraspár, 

Zmijozel, Drakozor a Mrzimor se pustily do souboje se stoupenci zla. Čas byl neúprosný  

a bylo zapotřebí jednat rychle. Po padesáti letech byla opět otevřena Tajemná komnata  

https://www.zsneplachovice.cz/navsteva-zaku-z-brumovic-3/
https://www.zsneplachovice.cz/prvnacci-v-polskem-prudniku/
https://www.zsneplachovice.cz/po-roce-opet-v-bradavicich/
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a Zmijozelův dědic se snažil s pomocí hrůzostrašného stvoření likvidovat děti 

z nekouzelnických rodin.  Takto začala pro naše žáky – nyní už kouzelnické učně – série 

nečekaných dobrodružství. Neohroženě se vydali do zapovězeného lesa, aby získali co nejvíce 

indicií. V cestě jim stál hrozivý pavouk, který je spoutal svými neviditelnými pavučinami. 

Vysvobodit naše malé hrdiny mohlo pouze objetí paní učitelek. Nebudeme zastírat, že ty si to 

náramně užily. Na kouzelnické učně čekal také nepřehledný labyrint bradavických komnat  

a chodeb, kterým se mohli proplést pouze za pomocí zapamatování správných hesel. Takže si 

přísloví, co není v hlavě, je v nohách, někteří učňové vyzkoušeli na vlastní kůži. Odměnou za 

prožité útrapy jim byla balónková bitva. K překonání nepřítele však nestačila jen síla, ale bylo 

zapotřebí prokázat i moudrost a rozvahu. Při vědomostním kvízu se členové jednotlivých 

kolejí předháněli v míře svých znalostí. Během závěrečné etapové hry se jim podařilo projít 

kolem obávaného Chloupka a v dalším kole získat klíč, který je vpustil do Tajemné komnaty. 

Tam již na ně čekal děsivý bazilišek, ze kterého se čarodějům a čarodějkám podlamovala 

kolena. Z nadcházejícího souboje s tímto netvorem (ztvárněným paními učitelkami) jim 

vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. I tentokrát dobro zvítězilo nad zlem, prokletý deník byl 

zničen a Ginny osvobozena. Co vám budeme vykládat, zaznamenat všechna dobrodružství je 

nemožné. Nejdůležitější je přece jen prožitek, který si děti odvezly domů. Radost ve tvářích 

doplněná o slzy v očích napovídá, že se sem i v příštím roce rády vrátí. 

Mgr. Klára Střížová, Mgr. Ludmila Volná a Mgr. Hana Grigorová 
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Kultura pro všechny 

Člověk na své životní pouti prožívá mnoho obyčejných, všedních dnů, ale také ho provázejí 

slavnostní okamžiky. Zažívá je od narození až do konce života, jsou to takové milníky naší 

existence. Obecní úřad Neplachovice zve své občany, aby společně oslavili některé jejich 

slavnostní chvíle, a žáci naší školy je přitom provázejí svým kulturním vystoupením. Koncem 

školního roku jsme připravili dvě taková vystoupení. Jedno bylo pro ty nejmladší, nedávno 

narozené človíčky a jejich rodiče na slavnosti Vítání občánků. V krátkém pásmu hudby  

a recitace vystoupili členové kroužku Flétnička a dvě dívky z šesté třídy. Druhé vystoupení 

bylo pro starší občany, kteří slavili významné životní jubileum. K jejich dobré náladě určitě 

přispěla děvčátka v krásných sukýnkách z kroužku Rytmiky, poté ukázaly své umění dívky 

osmé třídy v klavírním a houslovém vystoupení. Program byl zakončen v lidovém tónu 

v podání pěveckého sboru. Jubilanti ocenili vystupující děti nadšeným potleskem. V příštím 

školním roce bude naše spolupráce s obecním úřadem určitě i nadále pokračovat. 

  Mgr. Blažena Wertichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opava očima dětí 

Jak vidí děti město Opavu? To se snažila zjistit Galerie volného umění, sídlící v Obchodním 

centru Breda&Weinstein, když vyhlásila pro děti základních škol výtvarnou soutěž. Totéž 

jsme se snažily zjistit i my, vyučující výtvarné výchovy na vyšším stupni, když jsme zadaly 

dětem úkol nakreslit Opavu. Připomněli jsme si, jaká zajímavá místa zdobí Opavu, a děti se 

pustily do práce. Kreslily a malovaly, používaly tužku, fixy, štětce, pastelky, barvy, pastely… 

Někdo byl hotov za hodinku, jiným to trvalo mnoho hodin. Výsledná díla jsme zhodnotili, 

vybrali jsme ta nejlepší (bylo to hóódně těžké, krásných děl bylo moc)) a poslali je do Opavy. 

 Všechny obrázky jsou vystaveny v „Bredě“ v druhém poschodí, musíte je trošku pohledat 

v záplavě výkresů z jiných škol. Běžte se rychle podívat, jaké máme šikovné výtvarné umělce, 

máte čas jen do 8. července! 

                                                                  Mgr. Blažena Wertichová, Mgr. Renata Schreierová 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/kultura-pro-vsechny/
https://www.zsneplachovice.cz/opava-ocima-deti/
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Žárovkový výlet 

Tentokrát se na výlet s Žárovkou a Žárovičkou nejelo daleko. Cílovou stanicí byla Opava, kde 

naplánována spousta aktivit byla pro vybrané žáky již tradiční odměnou.  Takže: v Cinestaru 

se promítalo v jednom sále pro mladší, ve druhém pro starší. Všichni si přišli na své při 

sledování filmů, které si předem sami vybrali. Animační programy ve Slezském muzeu  

a v Domě umění  byly opravdu zajímavé, zábavné a poučné. V muzeu se děti dověděly 

spoustu informací, zejména pak o těch zvířatech, která žijí ve Slezsku. Mohly si pohladit kůže 

a srsti, porovnat ptačí vejce nebo zblízka prozkoumat třeba vosí hnízdo. Největší zájem však 

vzbudili indičtí sloni, kteří byli věnováni  muzeu ostravskou ZOO. Dětem se očividně ulevilo, 

když zjistily, že pravá je na nich pouze kůže a zbytek je vymodelován ze speciální hmoty. No 

a do rolí dominikánských mnichů se naši výletníci vžili při dalším animačním programu 

s názvem „Život v kutně“, který pro ně připravila paní Lenka v Domě umění. Jistě si umíte 

představit, jak po takovém náročném programu vyhládne. V obchodním centru  Breda byl 

hlad zažehnán a po porci zmrzliny se všichni ve vlaku těšili, jak se o své zážitky podělí 

s rodiči a kamarády. 

Mgr. Ivana Vaňková 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsneplachovice.cz/15441-2/
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Olympijský závěr roku 

Dny těsně před vysvědčením patřily nejen přípravám na závěr školního roku, ale také 

sportovnímu zápolení, kterého se zúčastnil nižší i vyšší stupeň naší školy. Školního 

olympijského víceboje se nezúčastnili pouze žáci 9. třídy, kteří se podíleli na přípravě  

a organizaci. Díky vrtochům počasí jsme nakonec vystřídali venkovní i vnitřní variantu  

a využili tak obě připravené možnosti. Pro žáky nižšího i vyššího stupně byl připraven 

sportovní sedmiboj. Žáci od 1. do 4. měřili své sportovní síly ve středu 27. 6. a jejich závod se 

uskutečnil v areálu venkovního hřiště, zámku a sportoviště na Hliníku. Na stanovištích si žáci 

vyzkoušeli běh na 60 metrů, hod oštěpem, vytrvalostní běh, hod raketkou, skok do dálky, 

překážkovou dráhu a také se pokusili udělat ve stanoveném časovém limitu maximální počet 

dřepů. Čtvrteční vytrvalý déšť přesunul sportovní disciplíny do školy a žáci sbírali body za 

své výkony v různých místech naší školy. Mezi disciplínami sedmiboje byly dvě překážkové 

dráhy, sedy lehy, dřepy, kliky a přeskok přes švihadlo. I přes nepřízeň počasí se oba školní 

olympijské dny vydařily a velké sportovní úsilí žáků na stanovištích toho bylo důkazem. 

Mgr. Jakub Machel 
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