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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2019/20 

 

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 

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
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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 12 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, 90 obědů pro zaměstnance škol v rámci závodního stravování a 20 obědů 

pro cizí strávníky.  

Do základní školy dojíždějí žáci nejen ze spádového obvodu obcí Neplachovice, Holasovice 

a Brumovice (2. stupeň ZŠ), ale také z Opavy a 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, dále předměty speciální 

pedagogické péče. Na 1. stupni působí tři asistenty pedagoga a jedna školní asistentka 

z projektu Šablony II. 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 

motivován úspěšnou účastí školy na Badatelských konferencích organizovaných MSK. 

Bohužel z důvodu uzavření škol od 10. 3. 2020 se konference nekonala. 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 a německý jazyk. 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. Velkou pozornost věnujeme 

bezpečnému chování na internetu.  

Nadále zlepšujeme materiální podmínky ve škole. K odborným učebnám přibyla nově 

zrekonstruována tělocvična včetně šaten a sociálního zařízení. 

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 

 

Obor vzdělání 79-01-C/01 ZŠ 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Učíme se pro život  

Č.j. 161/2019 – 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. 162/2019 – 1 – 1 – 3  

 

 

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zaměstnanci školy 
Počet fyzických 

osob 

Z toho 

kvalifikovaní 

Přepočtený 

evidenční 

počet*   

Pedagogičtí zaměstnanci 25 25 24,5289 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 
15 15 14,738 

                                                * podle P1-04 k 30. 6. 2020                                               

 

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. 2019 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet 

žáků nepatřících 

do spádového 

obvodu školy 

Počet přijatých 

žáků 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2020 

400 1 28 2 28 1 

 

b) Mateřské škola 

Kapacita 

 školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2019 

Počet 

zapsaných dětí 

Počet přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2020 

Počet volných 

míst 

28 1 4 4 1 2 
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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. 22 22 0 0 
II. 28 27 1 0 

III. 23 23 0 0 

IV. 22 20 1 1 

V. 22 20 2 0 

I. stupeň 117 112 4 1 

VI. A 18 15 3 0 
VI. B 18 14 4 0 

VII. A 18 13 5 0 

VII. B 16 9 7 0 

VIII. A 23 15 8 0 

VIII. B 21 8 13 0 

IX.   30 21 9 0 

II. stupeň 144 95 49 0 

Celkem 261 207 53 1 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ  

 

  

Konečný stav  

rozmístění žáků 

Procentuální 

podíl 

rozmístění žáků 

Gymnázia 2 
86,7% 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 24 

Střední vzdělání s výučním listem 4 13,3% 

Neumístěno 0 0% 

Počet žáků 9. tříd celkem 30 100% 

 

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 

261 130 0,5 
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

MPP je vypracován na každý školní rok. Jsou v něm vytyčeny 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 a sportovních 

aktivitách. 

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

skupinách žáků. 

Tento školní rok byl specifický. V důsledku koronavirové epidemie byly od 11. března 2020 

všechny školy uzavřeny a probíhala distanční výuka. Učitelé, děti i jejich rodiče tak museli 

čelit situacím, které byly psychicky velmi náročné, neobvyklé, dosud neznámé… Návrat do 

„normálních“ kolejí asi nebude jednoduchý. 

Uskutečněné aktivity  

Adaptační program pro šesté třídy proběhl letos netradičně – formou adaptačního výletu do 

Úvalna (prohlídka barokní rychty, zrcadlového bludiště, rozhledny H. Kudlicha, seznamovací 

hry, opékání špekáčků). 

Kurz dopravní výchovy pro 4. třídu – praktické i teoretické dovednosti, bezpečnost silničního 

provozu, předcházení úrazům a nehodám a získání průkazu cyklisty.  

Dopravní soutěž mladých cyklistů ve Středisku volného času v Krnově. 

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

partnerskými školami v Evropě; projekt „Ve zdravém těle zdravý duch ve zdravém světě“,  

e Twinningové Vánoce – výroba vánočních přání pro žáky v Bardějově na Slovensku – 

seznámení žáků partnerských škol. 

Evropský den jazyků – projektový den - tematicky zaměřený na Itálii (památky, osobnosti, 

životní styl, významná města; jednotlivé třídní kolektivy připravily prezentace pro ostatní); ve 

školní jídelně – den italské kuchyně. 

MTB cross – závod na horských kolech okolo Stříbrného jezera – týmová spolupráce. 

Pouštění draků – spolupráce žáků 9. třídy s MŠ Neplachovice; drakiáda v 1. – 3. třídě. 

Den válečných veteránů – vzpomínková akce na místním hřbitově, žáci 9. třídy + krátký 

program. 

Návštěva žáků 9. třídy na Úřadu práce v Opavě – volba povolání. 

Pěvecká a výtvarná soutěž - pořádala nezisková organizace Eurotopia v Opavě – rozvoj 

talentu a sebevědomí. 

Oslavy svátku Halloween – projektové dopoledne v 1. – 3. třídě, setkání s rodilým mluvčím 

v 6. třídě. 

Patronát žáků 9. třídy nad prvňáčky; pasování na čtenáře se bohužel neuskutečnilo. 

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

Babička drsňačka – o soužití mladé a staré generace, Saturnin, Kytice…), divadelní soubor 

Beruška ve školní družině. 
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Zdravé stravování – kuchař Zdeněk Diatka vařil opět dětem ve školní jídelně, představil nové 

trendy, zdravý jídelníček. 

Výživa a zdraví – žákyně 6. tříd vařily s paní vedoucí školní kuchyně. 

Bohatá činnost žákovské rady Žárovky a Žárovičky (sběr papíru, soutěže, projektový den – 

vánoční tradice aj.). 

Víkendové akce turistického kroužku KNOT (turistické výšlapy – Holčovice, rozhledna 

Sosnová, Šibenice, aj.). 

V rámci projektu Hasík seznámili hasiči z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje žáky 2. a 6. tříd s náročnou a zodpovědnou prací hasičů. Hasiči dětem ukázali svou 

výstroj a pracovní pomůcky. Žáci zhlédli i zajímavé video, kde získali informace o tom, jak se 

zachovat v krizových situacích.  

Mikulášská nadílka a diskotéka – žáci 9. třídy navštívili MŠ, připravili program pro žáky 

nižšího stupně, vyzdobili tělocvičnu. 

Vánoce 5x jinak – program v Krnově pro žáky 4. a 6. třídy – vánoční zvyky v různých 

zemích. 

Soutěž tříd o nejoriginálnějšího kapra. 

Betlémy do senátu – zapojení se do výtvarné soutěže v rámci „Vánoční výstavy ve výstavní 

síni Senátu ČR“. 

Spolupráce s Místní knihovnou Pavla Křížkovského – přednášky s aktivním zapojením dětí - 

„Advent a vánoční tradice a zvyky“, „Společenské chování, základy etiky“. 

Celostátní projekt „Celé Česko čte dětem“ – výchova ke čtenářství ve školní družině. 

Projekt „Čtenář na jevišti“ – scénické čtení (uskutečněna část – vystoupení pro důchodce). 

Projekt „Záložka do knih spojuje školy“ – výrobky odeslány dětem do bratislavské školy. 

„Batůžkový projekt“ - projekt na podporu hladovějících dětí třetího světa (50 batohů naplnily 

naše děti školními potřebami a odevzdaly na sběrné místo). 

Cizinci ve škole – japonská studentka představila svou zemi žákům 3., 4. a 5. třídy; brazilská 

studentka zase 6., 7. a 8. třídy. 

Zdařilé byly akce konané ve spolupráci s OÚ, SRŠ, MŠ, TJ Sokol Neplachovice: Advent na 

zámku - žáci předvedli vystoupení pro veřejnost, postarali se o část výzdoby, s učiteli 

přichystali vánoční dílny, měli prodejní stánek s vlastními výrobky. Také připravili výzdobu 

sálu na školní ples. Dále se účastnili vystoupení pro důchodce, školní divadelní soubor 

Bavidlo připravil vystoupení pro MŠ.  

Den off-line – žáci včetně učitelů si v tento den mohli vyzkoušet, jaké to je alespoň jeden den 

fungovat bez moderních technologií.  

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

a sudoku. 

„Týden pokrývek hlavy“ – pro 1. stupeň. 

„Den bez denimu“ – pro 2. stupeň. 

Lyžařský kurz pro 7. třídy. 

Mezigenerační setkání – návštěva žáků v Denním stacionáři pro seniory Charity Opava, 

program žáků, neformální beseda. 

Exkurze a výukové programy ve „Světě techniky“ v Ostravě (1. – 5. třídy) 

Přednáška o kyberšikaně  pro rodiče – přednášející Bc. Tomáš Velička, ředitel Poradny pro 

primární prevenci v Ostravě. 
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Přenáška „Prevence rizikového sexuálního chování“ pro žáky 8. a 9. tříd – Mgr. Šnajdrová ze 

Zdravotního ústavu v Ostravě. 

Přednáška Policie ČR v Opavě o trestní odpovědnosti a o prevenci trestního jednání 

(prohlídka cely předběžného zadržení) – pro žáky 9. třídy. 

Projektový den – „Rizika internetu a komunikačních technologií“ – připravil pan Látal ze 

společnosti Nebuď oběť ve spolupráci s žáky 9. třídy pro žáky 5. – 8. tříd (stanoviště s úkoly 

pro smíšené skupiny dětí z různých tříd). 

Poruchy příjmu potravy – žáci 8. tříd navštívili Slezské gymnázium v Opavě – vyslechli 

prezentaci, kterou připravili studenti gymnázia. 

Exkurze v muzeu ošetřovatelství a patologie ve Slezské nemocnici v Opavě (žáci 8. tříd). 

Školní výlety – poprvé v tomto školním roce zavedeny zimní výlety.  

Letos jsme se opět zaměřili na kyberšikanu a její důsledky, (informatika, výchova ke zdraví, 

výtvarná výchova).  

 

Témata prevence jsou zakomponována v našem ŠVP „Učíme se pro život“ a učitelé je 

zařazují do výuky podle svých tematických plánů. 

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

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

Na plnění programu prevence se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci, všechny problémy se 

snažíme řešit neodkladně. Dobrá je spolupráce pedagogických pracovníků – rychlá 

informovanost o negativních jevech a rychlé řešení. Poskytujeme školské poradenské služby. 

Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti prevence (různá školení KVIC, školení pro 

sborovnu, Krajská konference k prevenci rizikových forem chování v Malenovicích, apod.). 

Metodička prevence se pravidelně účastní schůzek metodiků prevence.  

 

Výskyt rizikových forem chování (jen řešené případy): 

Riziková forma chování Počet 

případů 

Počet 

žáků 

Špatné vztahy mezi žáky 0 0 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu (ostrakizace) 1 1 

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování 0 0 

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, 

sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému ubližování 
0 0 

Projevy rasismu a xenofobie 0  

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 6 6 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 0 0 

Záškoláctví 0 0 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů) 0 0 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní 

sporty atd. 

0 0 

Rizikové chování v dopravě 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality 0 0 

Poruchy příjmu potravy 0 0 
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Sebepoškozování a autoagrese 0 1 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy 0 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 0 0 

Užívání tabáku 0 2 

Užívání alkoholu 0 0 

Užívání konopných látek (např. marihuana, hašiš) 0 0 

Užívání dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.) 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry 0 0 

 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pedagogů  

Čtenářská gramotnost 2 

Jazykové vzdělávání, Erasmus+, ICT 4 

Výchovy 1 

Právní povědomí, metodické poradny, financování 3 

Školní stravování 1 

Badatelsky orientována výuka 1 

Problematika ADHD, problémové chování žáků 3 

Zdravotník zotavovacích akcí 2 

Prevence, krizová intervence 1 

Formativní hodnocení 1 

On – line výuka  2 

Sborovna – Kyberšikana 21 

Sborovna – Google nástroje 21 

Sborovna – Formativní hodnocení 21 

 

 

 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Kulturní kalendář letošního školního roku byl bohatě zaplněn různorodými činnostmi a rozjel 

se rychlým tempem již od prvních zářijových dnů.  

Seznamování se s kulturními místy regionu 

Již v prvním týdnu proběhly adaptační programy pro nově sestavené šesté třídy. Letos jsme 

zvolili formu výletu do nedalekého Úvalna s návštěvou barokní rychty a Kudlichovy 

rozhledny. 
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Poznávání blízkého okolí se věnuje také školní turistický kroužek KNOT, který podnikl 

cyklovýlet za rozhlednami v Sosnové a v Březové a pěší výlet opět za rozhlednou nad 

Holčovicemi s návštěvou afrického muzea a přilehlé obory.  

Některé třídy stihly v závěru prvního pololetí i výlet. Šesťáci se vypravili do blízkého Krnova, 

kde objevili tajemnou zříceninu hradu Šelenburk. Osmáci vyjeli do Beskyd, kde navštívili 

Pustevny, vyšlápli si na Radhošť a užili si i sníh, na který byla letošní zima hodně skoupá. 

Návštěva kulturních akcí 

Žákům se snažíme zprostředkovat různorodé kulturní zážitky a tím jim dát možnost osvojit si 

zásady kulturního chování. K tomuto účelu náleží návštěva divadelního představení ve 

Slezském divadle v Opavě. V prvním pololetí stihla každá třída navštívit jedno představení. 

Divadelní zpracování románu Zdeňka Jirotky Saturnin zhlédli deváťáci v říjnu, o měsíc 

později se vydali do Slezského divadla žáci od páté třídy výše na dlouho objednané přestavení 

Babička drsňačka podle oblíbené dětské knihy Davida Walliamse. Další plánovaná 

představení ve Slezském divadle i v Krnově, kde jsme měli domluvenou návštěvu 

studentského souboru Červiven, překazila mimořádná hygienická opatření. 

Vedle divadelního umění se 8. B věnovala také výtvarnému umění návštěvou výstav Domu 

umění a posléze také zapojením se do galerijního animačního programu. 

Obohacující zajisté byly besedy žáků nižšího a některých tříd vyššího stupně se studentkami 

z jiných zemi i světadílů (Japonsko, Brazílie). 

 

Výchova ke čtenářství 

Čtení je základ veškerého vzdělání. Ve vzdělávacích plánech všech ročníků má významné 

místo výchova ke čtenářské gramotnosti. Kromě běžných činností, jako jsou dílny čtení 

v rámci českého jazyka nebo zájmové čtenářské kluby, přispívají k výchově ke čtenářství 

další akce a projekty. Např. žáci nižšího stupně  se zapojili do projektu Záložka do knih 

spojuje školy, dramatický soubor Bavidlo nacvičil scénická čtení do projektu Čtenář na jevišti. 

Čtenářství podporuje také školní družina. 

Aby naši žáci od prvních chvil věděli, jak je čtení důležité, proběhlo v první třídě již po dvou 

měsících pasování do nové role, do role čtenáře, žáky deváté třídy. Slavnostní pasování 

v místní knihovně v Holasovicích za účasti rodičů se bohužel již konat nemohlo. Navštívit 

tuto knihovnu na pozvání její vedoucí ale žáci nižšího stupně stihli. Také navštěvovali školní 

knihovnu v době určené pro půjčování knih, kde se jim věnovaly žákyně osmých tříd. 

 

Kultura v podání žáků  

Žáci naší školy pod vedením svých pedagogů zajistili mnoho kulturních programů ve škole 

i na veřejnosti. 

První akcí byl Evropský den jazyků, téma bylo zvoleno po domluvě se školní jídelnou – Itálie. 

Výsledkem byly prezentace, modely významných staveb, scénky v italštině, vyzdobené třídy 

a hlavně obrovské nasazení dětí, jejich učitelů i kuchařek ve školní jídelně. 

Dne 15. října se naše škola zúčastnila pěvecké a výtvarné soutěže v Opavě pořádané 

neziskovou organizací Eurotopia v působivém prostředí kostela sv. Václava v Opavě. 

Začátkem prosince připravili nejstarší žáci pro své malé spolužáky i pro žáky mateřské školy 

mikulášskou nadílku a poté pro všechny žáky mikulášskou diskotéku s programem. V únoru 

uspořádali valentýnskou diskotéku. 
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Žáci naší školy vystupovali také na veřejnosti. Žáci deváté třídy vystoupili tradičně na 

shromáždění ke Dni válečných veteránů na místním hřbitově u památníku obětem války.  

Velká péče je každoročně věnována přípravě Adventu na zámku, který pořádá kulturní 

komise obce Neplachovice. V neplachovickém zámku byla vystavena výtvarná díla našich 

žáků, žáci se svými učitelkami připravili pro děti tvořivé vánoční dílny, vše sledovali 

a zaznamenávali redaktoři školního časopisu Poděs. Vyvrcholením celého dne je vystoupení 

žáků na terase zámku. Členové pěveckého sboru, dramatického souboru Bavidlo, hráči na 

flétny a malí zpěváci předvedli poutavý program, jehož základem byla operka O dvanácti 

měsíčkách. 

Se stejným programem navštívili žáci seniory na pravidelném setkání v Neplachovicích a poté 

klienty Denního stacionáře pro seniory Charity Opava. Neplachovičtí senioři jsou našimi 

pravidelnými diváky, ještě začátkem března mohli zhlédnout vystoupení dramatického 

souboru – scénická čtení dívek z osmých tříd.  

  

Účast na olympiádách a soutěžích 

Září 

 Memoriál Mirko Fišera v atletice – Opava – mladší žáci 

10. místo závod družstev 

1. místo Richard Schreier – šplh 

 

 Závody horských kol – Opava – mladší a starší žáci 

3. místo Jakub Kořistka – mladší žáci 

3 místo Jan Matoušek , Šimon Hloušek , Nikola Voženílková – smíšená štafeta 

 

Říjen 

 Výtvarná a pěvecká soutěž Eurotopia – Opava 

 

Listopad 

 Výtvarná soutěž Advent pro zemědělce – Opava 

 Školní kolo Vánoční laťka – Neplachovice 

4. a 5. třída 

 

1. místo – Amálie Ťapťuchová – 100 cm 

2. místo – Edita Stavařová – 100 cm 

3. místo – Petra Rysová – 95 cm 

1. místo – Mikuláš Serdel – 95 cm 

 

6. – 7. třída 

 

1. místo – Tereza Bilíková – 120 cm 

2. místo – Kateřina Kořistková – 115 cm 

3. místo – Kristýna Homolová – 110 cm 

1. místo – Jakub Malý – 120 cm 
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2. místo – Jakub Čech – 115 cm 

3. místo – Viktor Matýsek – 100 cm 

 

8. – 9. třída 

 

1. místo – Vendula Silberová – 145 cm 

2. místo – Stella M. Bucháčková – 135 cm 

3. místo – Kateřina Quisová – 130 cm 

1. místo – Radek Seipel – 140 cm 

2. místo – Šimon Hloušek – 135 cm 

3. místo – Patrik Šebela – 135 cm 

 

Prosinec  

 Atletická soutěž Vánoční laťka – okresní kolo – Opava 

 

1. místo – Aneta Keleová – mladší žákyně 

3. místo – Vendula Silberová – starší žákyně 

 

 Halový fotbal – okresní kolo – Opava 

3. místo – mladší žáci 

 

Leden 

 Školní kolo ve šplhu - Neplachovice 

Mladší chlapci: 

1. místo: Matěj Dehner – 14,29 s 

2. místo: Viktor Matýsek – 16,45 s 

3. místo: Lukáš Warisch – 21,99 s 

 

Starší chlapci: 

1. místo: Richard Schreier – 7,75 s 

2. místo: Adam Moša – 8,86 s 

3. místo: Jan Rys – 9,48 s 

 

Starší dívky: 

1. místo: Aneta Keleová – 7,43 s 

2. místo: Kateřina Kořistková – 8,67 s 

3. místo: Markéta Bugárová – 10,14 s 

 

Únor 

 Výtvarná soutěž Betlémy do Senátu 

 

 Soutěž ve šplhu – okresní kolo – Opava 

3. místo Aneta Keleová – mladší žáci 

3. místo Adam Grela – starší žáci 

6. místo družstvo chlapců – starší žáci 
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Březen 

 Turnaj v luštění SUDOKU – Opava 

3. místo Klára Cekotová, Rozálie Quisová, Aneta Štrohalmová 

5. místo Eliška Doleželová, Karolína Kořistková, Alexandra Nováčková 

 

 Soutěž v gymnastice družstev – okresní přebor Opava 

3. místo Vendula Silberová, Kristýna Silberová, Aneta Holíková a Marie Šafaříková. 

 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Cílem environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (dále EVVO) je dlouhodobě podporovat 

myšlení a jednání vedoucí k udržitelnosti životního prostředí i do budoucna.  

Obsahem EVVO je především vytváření pozitivních postojů žáků k životnímu prostředí, úctě 

k životu ve všech jeho formách a znalost péče o životní prostředí. Důležité je především 

pochopení provázanosti oblastí, které jsou na pohled odlišné a přece patřící k sobě. 

Environmentální výchova je úzce spjata nejen s přírodovědnými vědami, ale také se sociální  

a kulturní oblastí. 

V rámci environmentální výchovy, která je nedílnou součástí průřezových témat ŠVP naší 

školy, pořádáme jednu z tradičních forem projektového vyučování, a to je Den Země. Den 

Země se v letošním školním roce nemohl uskutečnit tradičním způsobem, kdy žáci I. stupně 

pomáhají uklízet okolí školy a žáci II. stupně se vydávají napříč přilehlými obcemi a sbírají 

odpad, který poté nechávají na předem domluveném místě a zaměstnanci obcí jej 

vyzvedávají. V letošním školním roce byla vymyšlena alternativa, z pohodlí a bezpečí 

domova, kdy žáci I. stupně měli vytvořit koláž na téma Znečištěná příroda a vyšší stupeň měl 

vyobrazit významnou budovu světa v současnosti a v budoucnosti, když se bude zhoršovat 

ekologická situace ve světě.   

Naše škola je zapojená do mezinárodního programu Globe, ve kterém žáci bádají o přírodě  

a pomáhají zlepšovat stav životního prostředí ve svém okolí. Program je zaměřen na oblast 

meteorologie, hydrologie, fenologie, pedologie, zkoumání vegetačního pokryvu a koloběhu 

uhlíku v přírodě. 

Dalším dlouholetým projektem je Recyklohraní - hospodaření a nakládání s odpady. 

Seznamujeme žáky s nutností třídění odpadu, a to i nebezpečného. V budově školy jsou 

umístěny kontejnery určeny pro sběr plastu. Celá škola se účastní sběru starých a použitých 

baterií, které jsou posléze odevzdány k ekologické likvidaci. I v letošním školním roce se 

uskutečnil již tradiční „Sběr starého papíru“, pod záštitou školního klubu ŽÁROVKA, který 

proběhl na podzim, a kterého se zúčastnila celá škola. Je to akce podporující zdravou 

soutěživost tříd i jednotlivců.  

Žáci I. a II. třídy tradičně sbírali kaštany a žaludy, které byly předány místním myslivcům  

a posloužily jako krmivo v zimních měsících. 

Před Vánocemi proběhla, v rámci pracovního vyučování, akce „Výroba adventních věnců  

z přírodních materiálů“.  
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V průběhu ledna a února přišla žákovská rada ŽÁROVKA s projektem pod názvem 

Batůžkový projekt. Tento projekt umožní 50 dětem afrického Malawi, jelikož jsme nasbírali 

50 batůžku, chodit do školy. Každý batůžek obsahuje – základní školní potřeby, hygienické 

potřeby a letní oblečení.   

Leden a únor byl věnován návštěvám Světa techniky v Ostravě.  Jako první se do něj podívali 

žáci první třídy spolu s dětmi z mateřské školy Neplachovice. Ze vzdělávacích programů pro 

ně měl být připraven Modul Doprava dříve a nyní, ale nakonec absolvovali Modul Chemické 

pokusy pro nejmenší. Byly předvedeny základní chemické reakce, jež měly dokázat 

přítomnost oxidu uhličitého. Žáci se zde seznámili s významem kyslíku a oxidu uhličitého pro 

život na Zemi. Žáci druhé třídy se naučili pracovat s ozoboty a žáci třetí si prohloubili své 

znalosti o osové souměrnosti. Součástí programu byla i prohlídka stálé expozice. Tentýž 

měsíc se do Světa techniky v Ostravě podívali i žáci osmých a deváté třídy. Žáci si mohli 

zvolit ze tří vzdělávacích programů – Modul Robotika, Modul Periodická soustava prvků  

a Modul Vesmírná Odysea. Ve všech programech si žáci prakticky vyzkoušeli nejrůznější 

úkoly zaměřené na danou problematiku. 

Tradičně se na naší škole pořádá Den off-line, kdy se zapojení žáci v tento den vzdají 

techniky (mobily, počítače, tablety, internet).  

Škola nabízí žákům výlety do přírody, pěšky či na kole, v podání turistického kroužku KNOT. 

V neposlední řadě vedeme žáky k péči o prostředí a okolí školy a k práci na školních 

pozemcích.  

 

Dopravní výchova 

I ve školním roce 2019/2020 se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy. Její 

teoretická část proběhla během šestnácti vyučovacích hodin. Veškeré nové informace  

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

dopravní výchovy se u nich setkal s velmi kladnou odezvou. K tématu měli rozhodně co říci. 

Neobešli jsme se také bez pracovních listů, názorných dopravních značek a zkušebních testů. 

Velkou oporou nám byla práce s tablety, které umožnily simulovat komplikované situace na 

křižovatkách. 

 Bohužel v souvislosti s COVID 19 se jarní praktická část neuskutečnila. 
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Přehled zájmové činnosti ve školním roce 2019/2020 

 

Název Třída Den Hodina Vyučující 

Pěvecký sbor  IV. – IX. pondělí  1400 – 1445 Hana Kociánová 

Mgr. Leon Vašinka 

Tvořivé ručičky I. pondělí 1230 – 1330 Lenka Gorčicová 

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

eTwinningová  

angličtina  

 

 

 

VI. – IX. 
 středa 

od listopadu  1400 – 1530 Mgr. Klára Střížová 

Francouzský jazyk IV. a V. středa 1400 – 1450 Mgr. Ludmila Volná 

Německý jazyk VIII. – IX. čtvrtek 1400 – 1445 Mgr. Radek Hulva 

Povídej si se mnou I. úterý 1200 – 1245 Mgr. Ivana Kořistková 

Čtenářský klub IV. a V. pondělí 1400 – 1530 Mgr. Ludmila Volná 

Dramatický kroužek 

Kašpaři 
II. – V. čtvrtek 1400 – 1445 Mgr. Ludmila Volná 

Dramatický kroužek  

Bavidlo 
VI. – IX. čtvrtek 1400 – 1530 Mgr. Blažena Wertichová 

Flétnička I. – III. středa 1300 – 1345 Mgr. Magda Krupová 

Psaní všemi deseti VI. – IX. úterý 1400 – 1445 Mgr. Nikola Machelová 

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

Sportovní hry VI. – IX. pátek 1400 – 1500 Mgr. Jakub Machel 

Paličkování   II. – IX. úterý 1345– 1430 Mgr. Tereza Pethsová 

Deskové hry VI. – IX. úterý 1400 – 1530 Mgr. Jakub Machel 

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

Žárovička II. – V. pondělí 715 – 745 Mgr. Ludmila Volná 

Redakční rada - Poděs IV. – IX. úterý 1400 – 1450 Mgr. Ludmila Volná 

KNOT   sobota 1 x za měsíc Mgr. Jakub Machel 

Družináček  II. – IV. středa 1430 – 1600 
Iveta Johnová  

Jana Lhotská 

 
Keramika   II. – IX. čtvrtek 1445 – 1600 Drahoslava Hobžová 

Vaření II. – V. pondělí 1400 – 1530 Šárka Petlachová 

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

 Kytara dle individuálního zájmu dětí Luděk Pater 

Hra na klavír dle individuálního zájmu dětí Mgr. Leon Vašinka 
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Přehled mimoškolní zájmové činnosti 

Název Třída Den Hodina Vyučující 

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

Rytmika  II. – V. úterý 1445  - 1545 

Jitka Schoppiková 

Jana Pietroňová 

Marie Černohorská 

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

Gymnastika Špičková II. a IX.  čtvrtek 700 – 750 Gabriela Heiderová 

 

 

Část IX. 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve dnech 17. 2. – 20. 2. 2020 proběhla na škole kontrolní a inspekční činnost ze strany 

ČŠI.  

Kontrolní činností nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V rámci inspekční činnosti 

byla sdělena doporučení pro zlepšení činnosti školy, nebyly zjištěny nedostatky, které je 

nutno odstranit v daném termínu. 

Další kontroly: 

Ve dnech 11. a 16. 6. 2020 proběhla veřejnosprávní kontrola u podřízené příspěvkové 

organizace, kterou vykonala paní Miroslava Gödrichová. 

Výsledky kontroly: při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. V rámci metodické pomoci byly 

zodpovězeny dotazy a navrhnuty konkrétní postupy.  

Dne 10. 10. 2020 uskutečnila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě v naší organizaci kontrolu, jejímž předmětem bylo plnění povinností dle 

platné legislativy – státní zdravotní dozor byl proveden v základní škole a školní družině. 

Nedostatky nebyly uvedeny. 

Dne 9. 12. 2019 uskutečnila Státní veterinární správa veterinárně hygienickou kontrolu 

provozovny stravovacích služeb v rámci ZŠ a MŠ. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky dle 

platné legislativy. 
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Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

 

1) Rozpočet státní – KÚ  

 

Účelový 

znak 
Ukazatel 

 

Poskytnuto 

 

Skutečně 

použito  

k 31.12.2019 

  Neinvestiční dotace celkem 20 840 488,00 20 840 247,00 

  v tom:     

33353 Přímé náklady na vzdělávání -NIV celkem 20 676 328,00 20 676 328,00 

  z toho:     

         a) platy zaměstnanců 14 947 823,00 14 947 823,00 

         b) OON pedagogických zaměstnanců 15 000,00 15 000,00 

        c) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění)  5 087 376,00 5 060 851,72 

        d) příděl do FKSP 298 959,00 300 187,92 

        e) ONIV 327 170,00 352 465,36 

33076 Neinvestiční dotace na RP „Částečné vyrovnání mezikrajových 164 160,00 163 919,00 

  Rozdílů v odměňování pedag .pracovníků v roce 2019“     

  z toho:   

        a) platy zaměstnanců 120 706,00 120 706,00 

         b) zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění)  41 040,00 40 799,00 

         c) příděl do FKSP 2 414,00 2 414,00 

 

 

2) Rozpočet – Obec (zřizovatel) 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 270 000,00 2 517 370,35                 -247 370,35 

Mateřská škola 300 000,00 295 642,30                      4 357,70 

Školní jídelna 770 000,00 549 010,03                  220 989,97 

 3 340 000,00    3 362 022,68       -22 022,68 

    

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

Dotace na LVK 12 000,00 12 000,00 0,00 

    
Σ provozní prostředky 3 361 000,00  3 383 022,68       -22 022,68 

    

Investiční prostředky 0,00 0,00 0,00 

    

Dotace na odpisy 151 957,84   
Nařízený odvod z odpisů  0,00  

    

Vlastní zdroje:    

ZŠ - Školní družina 40 005,00   

Mateřská škola 44 490,00   

Celkem 84 495,00   
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 Rozpočet  

+ vlastní zdroje 

Čerpání Zůstatek 

Základní škola 2 310 005,00 2 517 370,35                 -207 365,35 

Mateřská škola 344 490,00 295 642,30                  48 847,70 

Školní jídelna 770 000,00 549 010,03                  220 989,97 

Celkem 3 424 495,00 3 362 022,68                  62 472,32 

 

 

3) Příspěvky – Obec Holasovice 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 14 000,00 14 000,00 0,00 
Dotace na rekonstrukci 
podlahové krytiny – chodba 

před školními dílnami 
150 000,00 150 000,00 0,00 

Dotace na vybavení 
rekonstruovaných šaten u TV 

50 000,00 50 000,00 0,00 

Celkem 214 000,00                  214 000,00 0,00 

 

 

4) Příspěvky – Obec Úvalno 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 1 000,00 1 000,00 0,00 

Celkem 1 000,00 1 000,00 0,00 

 

 

5) Příspěvky – Obec Brumovice 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

Základní škola    

Příspěvek na LVK 13 000,00 13 000,00 0,00 

Celkem 13 000,00 13 000,00 0,00 

 

 

6) Dary – finanční, neúčelové 

 

 Rozpočet Čerpání Zůstatek 

OPATISK Opava 2 000,00 2 000,00 0,00 

Auto Hruška Ostrava 3 600,00 3 600,00 0,00 

Celkem 5 600,00 5 600,00 0,00 

 

 

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

    b) Příjmy z VHČ ŠJ – cizí strávníci 

     

 

 

 



18 

 

 Skutečné výnosy Skutečné náklady Rozdíl - ZISK 

ZŠ - tělocvična 34 050,00 34 050,00 0,00 

ŠJ – VHČ  565 892,00 544 552,24 21 339,76 

Celkem 599 942,00 578 602,24 21 339,76 

    

 

8) Rozpočet – FKSP – dle Vnitřního předpisu k FKSP 

 

Rozpočet Čerpání Zůstatek 

308 172,95 308 172,95 0,00 

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

367 638,50 293 346,74 74 291,76 

   

Zůstatek účtu 412 k 1.1.2019 Základní příděly za 1-12/2019 Čerpání za 1-12/2019 

83 515,05 308 516,42 273 445,39 

   

  Zůstatek účtu 412  k 31.12.2019 

                                118 586,08 

 

Závěr:  

Hospodaření se svěřenými finančními prostředky v roce 2019 bylo v průběhu roku vyrovnané,  

prostředky byly efektivně a účelně využity dle rozpočtových pravidel.  

Nerozpočtované náklady vzniklé ke konci roku byly uhrazeny z rezervního fondu organizace. 

 

Část XI. 

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola je zapojena do mezinárodní online spolupráce škol eTwinning. Aktivita 

eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k dnešnímu dni zapojeno přes 495 000 

učitelů z více než 180 000 škol, které společně pracují v různých vzdělávacích projektech na 

portálu www.etwinning.net. Činnost aktivity eTwinning v České republice je administrována 

Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) – Národním podpůrným střediskem pro 

eTwinning. Veškeré služby aktivity eTwinning jsou školám poskytovány zdarma.  

Certifikát Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují kritéria kvality  

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

 

 

Část XII. 

 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

 

 

http://www.etwinning.net/
http://www.dzs.cz/
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Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

Obec Holasovice Dotace LVK 9 000,- 9 000,- 

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

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

 

Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Organizace a další partneři, se kterými škola spolupracovala při plnění úkolů ve vzdělávání: 

 

Organizace a partneři, 

s kterými škola spolupracuje   
Obsahová náplň   

Obec Neplachovice 

Paní starostka navštěvuje hodiny prvouky a vlastivědy 

na 1. stupni, hodiny výchovy k občanství na 2. stupni. 

Prostřednictvím žákovské rady žáci vznášejí své 

postřehy směrem k zastupitelstvu (např. obnova atria). 

Obec Holasovice 
Žáci se účastní akcí obce Holasovice (např. vystupují na 

Dni obce apod.). Blízkou i vzdálenou minulosti nám 

zprostředkovává návštěva muzea Slezský venkov. 

ZŠ Brumovice 
Úzká spolupráce při přechodu žáků na 2. stupeň naší 

školy, spolupráce na projektech (vzájemné návštěvy). 

Slezské gymnázium Opava 
Využívání programů, které realizují studenti gymnázia – 

např. přednáška o poruchách příjmu potravy. 

Plavecká škola Opava 
Spolupráce při zajištění plavecké výuky pro žáky  

1. stupně. 

Knihovna Holasovice 

V rámci Pasování na rytíře Řádu čtenářského navštěvují 

žáci 1. třídy pravidelně knihovnu v Holasovicích. 

Knihovnu navštěvujeme i s žáky jiných ročníků – 

využíváme nabídky různých tematických programů.  

Kino Holasovice 
Kino využíváme i pro vystupování našich žáků – např. 

akademie, besídky apod. Využíváme rovněž vhodnou 

nabídku filmové produkce např. na Vánoce, Den dětí. 

AVZO TSČ ČR, základní 

organizace Neplachovice 

AVZO organizuje na naší škole mimoškolní činnost 

formou Střeleckého kroužku. Tato činnost je velmi 

prospěšná, vede žáky k trpělivosti, soustředění, 

sportovní disciplíně. 

Zemědělské družstvo Hraničář ZD nám dle potřeb umožňuje návštěvu družstva.  

https://www.zsneplachovice.cz/pasovani-na-rytire-radu-ctenarskeho-2/
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Sbor dobrovolných hasičů 

Neplachovice, Holasovice 

Místní sbory navštěvuje velký počet žáků z naší školy. 

Mimo jiné nám umožňují realizaci preventivního 

programu Soptík, praktické ukázky své činnosti, besedy 

ve škole. 

TJ Sokol Neplachovice 
S TJ Sokol jsme realizovali školní akademii, žáci 

navštěvují fotbal pod vedením členů TJ Sokol, žáci 

vystupují na zahájení sportovní sezóny. 

Český zahrádkářský svaz, 

základní organizace Neplachovice  
Podílíme se na výstavách ČZS, navštěvujeme moštárnu.  

Baran - FMB, spol. s r. o. 
Dle aktuální potřeby žáci mohou navštívit sídlo firmy, 

které se nachází v Neplachovicích, vliv pro uplatnění na 

trhu práce. 

Sdružení rodičů školy při ZŠ 

Neplachovice 

SRŠ nám pomáhá s financováním dopravy žáků na 

soutěže, financuje nám např. nákup sportovního 

vybavení. Žáci pomáhají s organizací Čarodějné stezky 

odvahy, zajišťují výzdobu a vystoupení na školním 

plese, který SRŠ organizuje. 

PPP Opava, SPC Opava 
Úzká spolupráce při depistáži a diagnostice žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, preventivní  

a intervenční programy. 

MMO 
Využívání nabídky preventivních programů, např. 

beseda s vězeňkyněmi pro žáky 9. třídy. 

Policie ČR, obvodní oddělení 

Velké Heraltice 

Spolupráce při zajištění prevence sociálně 

patologických jevů – besedy, návštěva školy. 

Obecní dům Opava – OKO Využívání nabídky animačních programů. 

Eurotopia 
Spolupráce při zajištění adaptačních aktivit pro žáky  

6. tříd. 

Gymnastika Opava  
Spolupráce při přípravě žákyň na soutěže ve sportovní 

gymnastice – krajské a republikové kolo 

FIT Sports Club 
Spolupráce při zajištění mimoškolní činnosti – florbal, 

podpora pohybové aktivity žáků napříč ročníky. 

Úřad práce Opava Spolupráce při volbě povolání žáků 9. třídy. 

KVIC Pravidelné využívání vzdělávacích akcí pro pedagogy. 

 

 

V Neplachovicích dne 30. 9. 2020       

         

 

 

 

 

 

PaedDr. Ivana Pavlíková 

ředitelka školy 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

školní rok 2019/2020 
 

 
1. Podmínky materiální 

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

prostory, které se nachází 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, zámecký park a tělocvičnu.  

 

2. Personální obsazení 

Ve školní družině pracují tři vychovatelky, které splňují kvalifikační předpoklady 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 2019/2020 bylo k pravidelné docházce do školní družiny zapsáno celkem  

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

 

4. Provoz školní družiny                                

Provoz školní družiny probíhá ráno od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od 11:30 hod. do 16:30 

hodin. 

 

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 školní družiny jsou smíšená, starší žáci 

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

seberealizovat se - organizujeme výstavy tvořivosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu 

stylu, k ochraně svého zdraví. Máme zajištěn pitný režim. Zaměřujeme se na prevenci 

sociálně patologických jevů. Do programu zařazujeme i ekologickou tématiku. 
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6. Aktivity školní družiny 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovaly při školní družině 3 zájmové kroužky:          

Družináček, Keramický kroužek, Deskové a pohybové hry 

                       

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

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

webových stránkách školy. 

 

7. Celoroční plán školní družiny 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

Září  

Naše škola, naše družina 

 
 zahajujeme školní rok – seznámení s prostředím školy, kamarády a paní vychovatelkou 

 jak žít spolu - seznamovací hry, pravidla a vnitřní řád  

 cesta do školy- učíme se bezpečnému chování na komunikacích 

 sebeobsluha, stolování, hygiena 

 jablíčkohraní 

Říjen 

Veselé barvy a chuti podzimu 

 

 jak se mění příroda na podzim 

 poznávání plodů přírody všemi smysly 

 podzimníí veršovánky s hádankou 

 podzimníček- kreativní tvoření z přírodnin 
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Listopad 

Advent je za dveřmi 

 

 tradice a zvyky předvánočního času 

 vánoční tvoření- příprava adventu na zámku 

 výpravy do přírody 

 čarování na téma list- různé výtvarné techniky   

 

 

 

  

 

 

       ZIMA 
 

Prosinec 

Kouzelný čas Vánoc, pomáháme a nasloucháme si 

 

 čertování s pohádkou, Mikuláš 

 vánoční těšení- výtvarná a pracovní činnost zaměřená na vánoční období, výzdoba 

 posloucháme a zpíváme vánoční písně a koledy " Než zvoneček zacinká" 

 

Leden 

Zima kraluje 

 

 mráz maluje na okna 

 výtvarná soutěž „Sněhulák 100x jinak“ 

 výstava sněhuláků (vestibul školní družiny) 

 „My tři králové jdeme k Vám“ 

 

Únor 

Pečujeme o své zdraví 
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 beseda na téma „Pečujeme o své zdraví“ (hygienické návyky, pohybové aktivity, 

otužování, zdravá výživa) 

 zimní olympiáda 

 zvířata v zimě (zimní spánek, stopy zvířat, přikrmování) 

 

 

 

   

     JARO 
 

 

 

Březen 

Probouzení Jara 

 

 beseda „Probouzení jarní přírody“ 

 motivační vycházky (změny v přírodě) 

 vyrábíme dárečky pro prvňáčky 

 výtvarná soutěž ŠD okresu Opava 

Duben 

Silnice není hřiště 

 

 Den Země (žijeme bezpečně a ekologicky) 

 bezpečný chodec (dopravní situace, poznávání dopravních značek, doplňovačky) 

 velikonoční hrátky (tradice a tvoření) 

 zahrádka ožívá (výsadba, první květy) 

 

Květen 

Moje rodina a kamarádi 

 

 beseda „Den matek“, „Den rodiny“ 

 zvířata a jejich mláďata 
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 můj kamarád (výtvarná soutěž) 

 

 

  

LÉTO 

      

 
Červen 

Těšíme se na prázdniny 

 

 letní olympiáda 

 vítání léta- kresba na asfalt 

 „Den dětí“ 

 beseda „Těšíme se na léto“, bezpečné chování během prázdnin 

 

Doplňující akce v průběhu školního roku: 

 Tvořivé dílny s rodiči 

 Výlety – spolupráce se ZŠ, MŠ 

 Celé Česko čte dětem 

 Okresní soutěže ŠD 

 Spolupráce s místními spolky (hasiči, zahrádkáři, knihovna) 

 

Všechny plánované aktivity se vzhledem k epidemiologické situaci neuskutečnily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Drahoslava Hobžová, Iveta Johnová, Jana Lhotská 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

školní rok 2019/2020 
 

 

Průběh a výsledky vzdělávání 

V letošním školním roce jsme chtěly prohloubit spolupráci s naším zřizovatelem a kulturní 

komisí obce. Vzhledem k epidemiologické situaci se však naše plány nemohly zcela 

uskutečnit. Nově vypracovaným tematickým plánem jsme chtěly podpořit dění na zámku 

v Neplachovicích a zapojit do něj i děti z mateřinky. Hlavním naším cílem byla výzdoba 

zámecké půdy „očima dětí“, což se však k aktuálnímu dění nepovedlo. Přes slibný začátek 

projektu („Návštěva bílé paní na zámku; Vyhánění draka ze zámku; Mikulášská nadílka na 

zámku; Probouzení masopustního medvěda“) jsme další přichystané aktivity, které vycházely 

z nápadů a podnětů dětí, nemohly dotáhnout do konečné podoby. Každý měsíc strávený v MŠ 

jsme se věnovaly jednomu tématu. Téma souviselo se zámkem a jeho prostředím tak, 

abychom rozvíjely všeobecný přehled, samostatnost, tvořivost, osobní možnosti, komunikaci 

a vzájemná přátelství dětí. 

. 

 
 

                                                     Strašidýlkové dopoledne 

 

 

Údaje o přijímacím řízení 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl 2. května 2020 elektronicky bez účastí dětí. Pro 

následující školní rok 2020/2021 byly podány 4 žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v naší mateřské škole. Na základě platných kritérií vydaných ředitelkou 

příspěvkové organizace, vydala ředitelka 4 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. Vzhledem k epidemiologické situaci fungoval před adaptační režim v měsících 

červen a červenec v odpoledních hodinách pouze na školní zahradě. 
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Ukončení předškolního vzdělávání 

V letošním školním roce ukončilo předškolní docházku 6 dětí, k povinné školní docházce 

nastoupily 4 děti, dvě děti dostaly odklad povinné školní docházky. 

 

 

 
 

Drakiáda s deváťáky 

 
 

Spoluúčast a spolupráce rodičů 

V rámci spolupráce s rodiči chceme i nadále rozvíjet oboustranný dialog založený na 

vzájemné důvěře a naslouchání tak, aby se toto partnerství vyplatilo hlavně při práci s dětmi. 

Zájem o spolupráci dokládá aktivní práce klubu rodičů, která při naší MŠ funguje již řadu let. 

 

Další spolupráce 

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

(společná zábavná dopoledne, drakiáda, mikulášská nadílka, tvoření v keramické dílně…). 

Připravujeme vystoupení a masopust pro místní seniory pod vedením paní Jany Čechové. 

Plánujeme společné akce s MŠ Úvalno, MŠ Loděnice. Tyto však byly v tomto školním roce 

vzhledem k epidemiologické situaci (stejně jako většina ostatních) zrušeny. Dále jsme 

spolupracovali s: 

 

 OÚ 

 dětskou lékařkou 

 místními podnikateli 

 Vladimírem Schreierem 

 Sokolem Neplachovice 

 ŠJ 
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Zdravé mlsání 

                              

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic 

Vzhledem k epidemiologické situaci byly plánované semináře a kurzy zrušeny. 

 

Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 

Mohli jste nás vidět 

 Na vystoupeních pro seniory 

 Na masopustním dopoledni v NeplachovicíchAkce pro děti a rodiče 

 Strašidýlkový průvod k zámku 

 Zdravé mlsání 

 Vánoční vystoupení pro dospěláky 

 Silvestr u lípy (spolupráce s klubem rodičů) 

 Maškarní karneval (spolupráce s klubem rodičů) 

 Keramické tvoření 

 

 

 

 

 

Ostatní plánované akce byly vzhledem k epidemiologické situaci zrušeny.  
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Akce pro zpestření dnů v MŠ 

 Návštěva Divadla Smíšek 

 Strašidýlkové dopoledne 

  „Zdravé dopoledne“ s paní Plačkovou 

 Drakiáda s kamarády IX. ročníku 

 Návštěva Bílé paní na zámku 

 Vyháníme draka ze zámku 

 Roztančíme celou školku 

 Mikulášská nadílka s kamarády IX. ročníku na zámku 

 Čertovská diskotéka 

 Vánoční dopoledne u stromečku v MŠ 

 2 krát návštěva U6 

 Probouzíme masopustního medvěda 

 Oslava dne dětí s Mášou a medvědem 

 Rozloučení s předškoláky s programem A. Dudka 

Ostatní plánované aktivity byly vzhledem k epidemiologické situaci zrušeny. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                  

 S Mášou a Medvědem                                 Roztančili jsme celou školku 

 

 

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti 

 17. 2. – 20. 2. 2020 proběhla v naší MŠ inspekční a kontrolní činnost ČŠI. Komplexní 

hospitační činnost provedla Mgr. Alena Žáková. 

 V letošním školním roce neproběhla kontrolní činnost KHS.          

                   

 

Vylepšování materiálních podmínek mateřské školy 

 oprava krytů na radiátory 

 průběžné dokupování nových učebních pomůcek a hraček 
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                               Probudili jsme masopustního medvěda 

 

 

Docházka dětí za školní rok 2019/2020 

Průměrná docházka dětí v období od 1. 9. 2019 do 12. 3. 2020 a od 25. 5. do 30. 6. 2020 byla 

20 dětí. 

 

 

 

 

V Neplachovicích dne 1. 9. 2020 

                   

 

 

  

 

                               

Lenka Gorčicová 

vedoucí učitelka mateřské školy 
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DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ŠKOLNÍ AKTIVITY 

 
Adaptační výlet šestých tříd 

Nový školní rok je tady a s ním i noví šesťáci – rovnou dvě třídy. Každoročně pro ně 

připravujeme adaptační kurz, aby se od začátku lépe poznali i mimo školní prostředí. Letos 

jsme zvolili formu adaptačního výletu. Po oba zářijové dny (5. a 6. září) se naším cílem stalo 

Úvalno. Po krátké jízdě vlakem jsme vyrazili na místní barokní rychtu z roku 1699. Zrcadlové 

bludiště, dveřní labyrint, strašidelné pohyblivé obrazy, místnosti s historickým nábytkem  

a nářadím, a dokonce kostlivec ve skříni – to vše upoutalo naši pozornost. Zrcadlové bludiště 

je prý větší než to na Petříně. Dále jsme pokračovali na rozhlednu Hanse Kudlicha. Po zdolání 

103 schodů jsme se kochali pohledem na daleké Beskydy a Jeseníky a dozvěděli se o životě 

Hanse Kudlicha, úvalenského rodáka, který se zasloužil o zrušení roboty. Přímo v prostorách 

 rozhledny je také jeho mauzoleum. V krásném areálu Strážiště jsme rozdělali oheň, opekli 

špekáčky, zahráli hry a trochu víc se poznali... Milí šesťáci, přejeme vám šťastný start a prima 

třídní kolektivy! 

Paní učitelky třídní a  paní učitelka Renata Schreierová, školní metodička prevence 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletický závod Memoriál Mirko Fišera 

První atletický závod v letošním školním roce mají za sebou žáci 6. a 7. tříd. Naše dvanácti 

členná reprezentace společně s paní učitelkou Neisserovou navštívila nově zrekonstruovaný 

atletický areál Základní školy v Háji ve Slezsku, kde sbírala zkušenosti na atletických 

závodech. V atletickém pětiboji se o co nejlepší umístění rvali Richard Schreier, Jan Rys, 

Adam Moša, Jakub Malý, Jakub Čech, Richard Quis, Nikola Voženílková, Aneta Kelleová, 

Veronika Šebelová, Viktorie Švachová, Rozálie Chlopčíková a Tereza Bilíková. Závodníci 

mezi sebou zápolili ve šplhu, běhu na 60 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a 

běhu na 1500 metrů. Naši žáci se ziskem 253, 6 bodů nakonec obsadili 10. místo z 12 škol, 

nutno ale podotknout, že na 8. pozici ztratili 0,3 bodu a na místo 7. pouze 0,4 bodu. I přes 

nepříliš vydařené umístění si naši žáci zazávodili na novém atletickém hřišti a připsali si pár 
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skvělých individuálních umístění v jednotlivých disciplínách. Richard Schreier byl ve šplhu 

nejrychlejší a s časem 3,8 sekund se v této disciplíně umístil na 1. místě ze 70 závodníků, 

Adam Moša ve šplhu obsadil 4. místo. Mezi 10 nejlepších sportovců v dané disciplíně se ještě 

dvakrát vešla Aneta Keleová, která se umístila 10. v hodu kriketovým míčkem a 9. ve šplhu. 

Děvčat startovalo 69. Všem žákům, kteří se závodu zúčastnili, děkuji za sportovní 

reprezentaci školy. 

Mgr. Jakub Machel 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závody na horských kolech – MTBCross Opava 

V pátek 27. září se na Stříbrném jezeře v Opavě konal další ročník závodu na horských kolech 

MTBCross Opava. Možnost vyzkoušet si své dovednosti a zazávodit si v terénu kolem 

Stříbrného jezera využilo 22 žáků naší školy a v nabité konkurenci si nevedli vůbec špatně. 

Do závodu se letos zapojilo celkem 278 jezdců a na startovní listině především starších 

kategorií bylo zapsáno vždy kolem 50 závodníků. Hned v naší nejnižší obsazené kategorii 

předvedl skvělý výkon Jakub Kořistka a dojel si pro 3. místo. Na další medailové umístění 

jsme sice museli čekat až na závěrečnou štafetu, přesto se naši závodníci umísťovali na 

předních místech. Do první desítky se ve svých kategoriií vešli Jan Matoušek, Tadeáš Bajtek, 

Šimon Hloušek, Nikola Voženílková a David Pietroň. Anna Kořistková jela po celou dobu 

závodu na 2. místě, bohužel jí před cílem spadl řetěz a propadla se až na konec startovního 

pole.  Další skvělý výkon předvedla naše smíšená štafeta ve složení Jan Matoušek, Šimon 

Hloušek a Nikola Voženílková, která si vyjela 3. místo. Všem žákům, kteří se závodu 

zúčastnili, děkuji za reprezentaci školy a solidní výkony během závodu. 

Mgr. Jakub Machel 
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Evropský den jazyků: A presto! 

S horlivou gestikulací, která je obvykle vlastní Italům, se členové Žárovičky rozpovídali ve 

svých kmenových třídách o krásách Apeninského poloostrova. Ve čtvrtek 3. října se takto 

připojili k Evropskému dni jazyků. Za znění písně Italy Song for Kids seznámili své 

spolužáky z prvního stupně s italskými osobnostmi, pochutinami a památkami. Aby si ověřili, 

zda všichni posluchači dávali pozor, předložili jim k vyluštění tematickou křížovku. Na závěr 

této poznávací cesty společně vytvořili velkou mapu Itálie, kterou ozdobili vším, co je typicky 

italské. Arrivederci! 

Mgr. Ludmila Volná 

 
 

 

Evropský den jazyků ještě jednou 

Kdyby se někdo 3. října rozhodl, že navštíví naši školu, ocitl by se v … Itálii! Přesněji v jejich 

sedmi významných městech. Třídy 2. stupně se tento den změnily. V VI. A jste mohli na 

gondole proplout Benátkami, v VI. B vás přivítali fotbalisté z Turína. Jak se cítili gladiátoři 

v římském koloseu? Tak na tuto otázku jste dostali odpověď v VII. A a v Palermu na Sicílii 

jste mohli poznat praktiky nejen zdejší mafie. Skvostné památky Florencie na vás čekaly 

v VIII. A a záludný kvíz o životě ve městě Boloňa prověřil vaši pozornost v VIII. B. Krásná je 

Neapol, krásná, když si prezentaci o ní připraví v IX. třídě. Prezentace, modely významných 

staveb, scénky v italštině, vyzdobené třídy a hlavně obrovské nasazení dětí i jejich učitelů. 

Všem patři poděkování za přípravu tohoto tradičního projektového dne, který byl zase úplně 

jiný a samozřejmě skvělý. A jaký by to byl italský den bez italského oběda? Na své si přišly 

nejen chuťové buňky, ale bylo se i na co dívat. Barvy celého menu byly totiž nápadně 

podobné těm na italské vlajce. Žákovská rada Žárovka děkuje všem, kteří se zasloužili o to, 

abychom v naší škole zažili zase jeden neobyčejný den. 

Mgr. Ivana Vaňková 
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Turistický kroužek KNOT ve školním roce 2019/2020 

I v letošním školním roce mohou nejen žáci, ale i rodiče nebo kamarádi a známí, vyrazit se 

školou na organizované výlety, které bude pořádat školní turistický kroužek KNOT (kroužek 

nezávislé organizované turistiky). Během našich výletů, které by se měly od října konat 

jednou za měsíc, zkombinujeme cyklistické vyjížďky, pěší túry nebo návštěvy měst  

a zajímavých míst. Úvodní říjnový výlet máme za sebou a účastníci zvládli 38 kilometrovou 

trasu po rozhlednách našeho okolí. 

Rozhledna Sosnová a rozhledna Šibenice 

Celkem 26 cyklistů se vydalo strávit neděli v sedle a vyrazilo na náročnou trasu v délce 38 

km. Prvním cílem byla rozhledna tyčící se nad obcí Sosnová, která nabízí krásné výhledy do 

okolí, případně na blízké Jeseníky i vzdálenější Beskydy. Po absolvování stoupání 

v Brumovicích a k rozhledně všichni uvítali zhruba 30 minutovou pauzu na prohlídku 

rozhledny a malé občerstvení. Po částečném načerpání sil naše další trasa vedla do Velkých 

Heraltic, kde jsme si dali pizzu. Po obědové pauze jsme se statečně vydali  do stoupání mezi 

Velkými Heralticemi a Sádkem směrem k nově otevřené rozhledně Šibenice, která stojí 

nedaleko Březové. Velmi zajímavý objekt je postaven ve stylu válečného opevnění. Kromě 

výhledu z 12,5 metrové výšky nabízí také zajímavé informace o výstavbě a válečném období 

a také několik výcvikových stanovišť, na kterých si návštěvníci mohou ověřit svou fyzickou 

zdatnost. Po prohlídce rozhledny jsme v pohodě zdolali poslední úsek cesty  

a v Neplachovicích se po náročné trase rozjeli domů. Velké poděkování patří zúčastněným 

rodičům, kteří velmi pomohli s organizací a technickými problémy, a také paní učitelce 

Wertichové, která se na výlet vydala s námi.                      

 Mgr. Jakub Machel 

 
 

 

Když nad Holasovicemi létali draci 

Jednoho slunečného dne vyrazila 1., 2. a 3. třída na holasovické hřiště. Mohli jsme si vzít 

draky, balóny, švihadla atd. Hned jak jsme dorazili na místo, paní učitelky rozdaly instrukce  

a my jsme se konečně rozeběhli po hřišti. Někteří pouštěli draky, jiní hráli fotbal nebo skákali 

přes švihadla. I když moc nefoukalo a draci nechtěli lítat, tak nám to výlet vůbec nezkazilo. 

Cestou zpátky jsme ještě zkoušeli chytat vítr do draků. Myslíme si, že i další třídy si to užily 

stejně jako my.                                                                                                          Žáci 3. třídy 
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Drakiáda s mateřskou školkou 

Ve středu 16. 10. se naši deváťáci vydali k mateřské školce, kde nás společně s dětmi čekalo 

tradiční podzimní pouštění draků. I když jsme se slibovaného sluníčka tak úplně nedočkali, 

bylo hlavní, že vítr nám letos přál a počasí bylo doslova na draka. Hned po tom, co naše malé 

školkové děti překonaly prvotní šok z velké tlupy deváťáků, která se jim hned z rána objevila 

u dveří, mohlo se ruku v ruce vyrazit na pole k lesíku. Už podle modelů, které si s sebou děti 

nesly, jde vidět, že tato podzimní činnost stále stoupá na oblibě. K vidění na obloze tak byla 

celá řada velkých i malých draků v nejrůznějších barvách a tvarech. A co bylo nejdůležitější? 

Letěli všichni. I když někteří jen krátce. Středeční dopoledne jsme si všichni moc užili  

a dáreček se sladkou tečkou od dětí z mateřské školky některým z nás zpestřil cestu zpátky do 

školy. 

Mgr. Jakub Machel 

 
 

 

List za listem – Máme rádi knihy 

Během podzimních dní zaplnila chodby nižšího stupně vůně lepidla a zvýšený šustot papíru. 

Naši žáci se totiž po roce zapojili do projektu Záložka do knih spojuje školy. Podpora 

přemýšlivého čtenářství každý den naplňuje náš školní rozvrh. Téma letošní výměny List za 

listem – Máme rádi knihy našim žákům tedy bylo šito na míru. Protože všichni pracovali 

opravdu usilovně, mohli společně v jednom z posledních říjnových dnů odeslat do 

bratislavské základní školy naditou obálku, která skrývala více než 170 výtvarných počinů. 

Nezbývá nám než napjatě očekávat příchod paní doručovatelky, která pro nás už brzy jistě 

bude mít na oplátku také podobně naducaný balíček. Už nyní se na něj moc těšíme. 

Mgr. Ludmila Volná 
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Halloween 

V pátek 1. 11. 2019 se v 1. – 3. třídě konal slet čarodějů, čarodějnic, kostlivců, mumií   

a jiných halloweenských bytostí. V průběhu dopoledne probíhala netradiční  výuka, zábavné 

tvoření a povídání, děti se dověděly, proč se v tento den převlékáme do strašidelných 

kostýmů, kde se tento den oslavuje nejvíc a mnoho dalších zajímavostí. Děkujeme rodičům, 

kteří celou akci obohatili úžasnými napečenými dobrotami. Netradiční den děti zakončily ve 

školní družině, kde ve hrách, tvoření a ochutnávání  dobrot pokračovaly. 

Mgr. Michaela Špičáková 

 

 

Vařím, vaříš, vaříme… 

Výchova ke zdraví probíhala tak trochu netradičně… v kuchyni. V rámci probíraného učiva 

výživa a zdraví jsme propojily teorii s praxí. Jídelníček, tedy páteční menu, nám pomohla 

sestavit naše úžasná paní vedoucí školní jídelny Šárka Petlachová. Na dvouhodinovku jsme 

byly poměrně odvážné a naše menu se skládalo hned z několika chodů: brokolicový krém, 

lasagne, šopský salát a rohlíčky. Děvčata ukázala, že se v kuchyni umí opravdu ohánět. Tak se 

vařilo, krájelo, loupalo, strouhalo, sekalo, dusilo, smažilo, míchalo, zapékalo a peklo. Po 

chodbách se linula neodolatelná vůně… Nikdo se práce nebál a všechno šlo jako po másle. 

Naše hlavní paní kuchařka Šárka vše pečlivě sledovala a měla holky  pod kontrolou. Nakonec 

jsme všechny kuchařinky zasedly u jednoho stolu a společné jídlo jsme si opravdu 

vychutnaly! Byla to absolutní delikatesa. Opravdu… A určitě jsme nevařily naposledy! 

                                                                                                                                                      

Mgr. Hana Grigorová 
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Celé Česko čte dětem 

V letošním školním roce se školní družina zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte 

dětem. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve.  Množství  informací 

lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.  Čtení chrání děti 

před závislostí na televizi a počítačích a je dobrou alternativou falešných hodnot masové 

kultury. Chceme tímto dětem nabídnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným 

slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst 

a vychovávat z nich čtenáře. Děti, které hodně a rády čtou, dosahují lepších studijních 

výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními situacemi. K tomu napomáhá 

také výběr titulů. Jde o knihy, které děti naučí něco dobrého, nutí je k zamyšlení, vyvolávají 

úsměv na tváři. Nabídka četby je dána věkovou kategorií od 0 – 15 let. V rámci projektu se 

družina zapojí do čtenářské soutěže KNIHO-REJ. Každý měsíc je organizátory vybrán titul, 

který se čte a děti po přečtení odpovídají na zadané otázky. Rodiče se mohou s dalšími 

aktivitami projektu seznámit na webových stránkách https://celeceskoctedetem.cz 

Drahoslava Hobžová 

 

 

 

 

 

Den válečných veteránů v Neplachovicích 

V pondělí 11. 11. v 11 hodin se žáci 9. třídy zúčastnili vzpomínkového setkání u příležitosti 

Dne válečných veteránů. Toto datum má mnoholetou tradici a váže se ke konci 1. světové 

války a příměří, které bylo podepsáno právě tento den. Od konce 1. světové války prošlo 

lidstvo dalšími válečnými konflikty, proto současné Dny válečných veteránů připomínají 

nejen 1. světovou válku, ale také navozují vzpomínku na bojovníky a vojáky, kteří zažili 

hrůzy válek dalších. Vzpomínková akce se konala na hřbitově v Neplachovicích u pomníku 

padlých. Po odbití 11. hodiny přednesli žáci 9. třídy Tomáš Varšo a David Meissel báseň 

Vítězslava Nezvala Zpěv míru, po které následoval projev starostky obce s připomínkou 

důvodu našeho setkání a tiché uctění památky všech, kterých se novodobé válečné konflikty 

dotkly. I když návštěvníků této vzpomínkové akce nebylo mnoho, má určitě své velké 

opodstatnění. Je důležité připomínat si části dějin, ze kterých je třeba se poučit a hlavně je 

neopakovat. 

Mgr. Jakub Machel 
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Jablíčkohraní ve školní družině 

Na přelomu měsíců září a října se ve všech odděleních školní družiny konalo Jablíčkohraní. 

Děti kreativně tvořily na téma „jablíčko“. Vyzkoušeli jsme si různé výtvarné techniky, 

malovali, kreslili. V komunitním kroužku jsme si společně povídali o nejznámějším ovoci 

českých zahrádek – jablku. Četli jsme si básničky a příběhy na dané téma, vymýšleli 

rýmovánky. Děti se seznámily s možnostmi zpracování jablek. Ukázali jsme si i obrázky 

starých lisů na jablka, ochutnali křížaly i jablečný štrůdl. Výtvarnými pracemi na téma 

„jablíčko“ jsme si pak vyzdobili herny a prostory školy. 

Děti a paní vychovatelky ŠD 

 
 

 

Pasování na čtenáře 

V minulém týdnu navštívili žáci 9. třídy naše prvňáčky, aby je mohli ,,pasovat“ do nové 

školní role – čtenář. Prvňáčci mají za sebou více než dva měsíce učení a právě v minulém 

týdnu dostali od deváťáků své první slabikáře. Museli však nejprve ukázat, že už zvládnou 

přečíst slabiky, což se jim skvěle podařilo nejdříve společně a následně samostatně. Složitý 

úkol před celou devítkou zvládli všichni a zaslouženě mohli převzít každý od svého deváťáka 

a paní učitelky Kořistkové svůj první slabikář a malé dárečky. Na závěr jsme ještě všichni 

společně slabikáře podepsali a prolistovali. S celou devátou třídou přejeme prvňáčkům, aby 

jim šlo dále tak dobře nejen čtení, ale i práce v ostatních předmětech. 

Mgr. Jakub Machel 
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Výlet do Holčovic 

Druhý výlet turistického kroužku KNOT v letošním školním roce se uskutečnil v neděli  

24. 11. a cílem naší trasy bylo okolí malebné vesničky Holčovice v podhůří Jeseníků. Celkem 

16 turistů, z toho 10 žáků naší školy, vyrazilo na 10,5 km dlouhou trasu, která mimo jiné 

vedla přes výběhy a obory nejrůznějších zvířat. Cestou jsme tak narazili na ovce, kozy, koně, 

lamy, jeleny, divoká prasata, krávy, buvoly nebo daňky. Navštívili jsme rozhlednu na Skalce 

s překrásnými výhledy do dalekého okolí, i když silný vítr nám neumožnil se na rozhledně 

příliš dlouho zdržet. Zato krytý přístřešek pod rozhlednou nabídnul všem vítaný úkryt pro 

svačinku. Další zajímavou zastávkou bylo Africké muzeum, ve kterém jsme absolvovali asi 

40 minutovou komentovanou prohlídku afrických exponátů a nejrůznějších preparovaných 

zvířat. 

Nedělní výlet, v sice větrném, ale slunečném a nádherném počasí, jsme si moc užili a na 

relativně krátké trase navštívili velmi mnoho hezkých a zajímavých míst. 

Mgr. Jakub Machel 

  

Advent na zámku 

Adventní dny v sobě kouzlo mají, 

stříbrné zvonky slyšíš hrát, 

lidská srdce se otvírají 

a chtějí tiše naslouchat. 

Tyto verše se nesly z osvětlené zámecké terasy setmělým parkem v sobotu 30. listopadu. 

Zahájily dlouho očekávané vystoupení dětí základní školy na slavnosti Advent na zámku. 

Srdce shromážděných diváků určitě pootevřela pohádka O dvanácti měsíčkách v podání 

pěveckého sboru a dramatického souboru Bavidlo, pohladily je verše v podání Andrejky, 

Kuby a Aleny, potěšily koledy flétnistů-šesťáků a dojaly písničky druháků a třeťáků. S žáky 

naší školy jste se mohli setkat již od rána v zámku vonícím Vánocemi. V místnosti zaplněné 

výtvarnými díly našich dětí probíhaly tvořivé dílny a ukázky paličkování, schodišti vévodili 

školní a družinoví sněhuláci  a veškeré dění neúnavně zaznamenávali redaktoři školního 

časopisu Poděs. Ve středu odpoledne udělali žáci radost babičkám a dědečkům na jejich 

setkání předvedením svého adventního programu. Potlesk a perníček moc chutnal. 

                                                                                                            Mgr. Blažena Wertichová 
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Zajímavá přednáška pro osmáky a deváťáky 

Přednáška s názvem „Prevence rizikového sexuálního chování“ se stala náplní dvou 

vyučovacích hodin pro žáky osmých a devátých tříd. Přednášející, paní Mgr. Anna Šnajdrová 

ze Zdravotního ústavu v Ostravě, dokázala bezpochyby upoutat pozornost všech 

zúčastněných. První polovina přednášky byla zaměřena zejména na teorii a téma se točilo 

kolem pohlavních nemocí spojených nejen se sexuálním životem. Žáci velmi pozorně 

naslouchali, jelikož zvolené téma bylo nejen zajímavé a poučné, ale hlavně varující. 

Teoretickou část vystřídala ta praktická, kdy si všichni mohli prověřit, co už věděli, co se 

dozvěděli, ale i to, co dosud ani netušili o prevenci rizika při sexuálním chování. Říkáte si, že 

v tomto věku je ještě brzo na „takové věci“? Z toho, jak k této problematice žáci přistupovali, 

je zřejmé, že je vážně zajímá, jak se chovat, chránit a jakým způsobem předejít hrůzným  

a někdy trvalým následkům, které by svou případnou nevědomostí mohli způsobit nejen sobě 

samým… 

Mgr. Ivana Vaňková 

VIII. A, VIII. B a návštěva Policie ČR v Opavě 

Přestupek, trestný čin, přečin, zločin, zpronevěra, krádež, loupež, zvlášť závažný trestný 

čin…. Víte, co je co a jak se jich dopustíte? Popřípadě jak budete potrestáni? Tak tyto pojmy, 

otázky a situace k zamyšlení se v různých souvislostech a příkladech objevovaly při 

prezentaci, kterou naši osmáci absolvovali 10. a 11. prosince v budově Policie ČR v Opavě. 

Hlavním záměrem této akce bylo nejen získání informací a vědomostí o trestní odpovědnosti, 

ale zejména prevence trestního chování. Zanedlouho bude totiž všem osmákům 15 let a to je 

ta magická hranice spojená s trestní odpovědností nezletilých. Toto téma je sice učivem 

výchovy k občanství, ale uznejte sami… Rozdíl je za prvé už v tom, že ve škole se informace 

dozvíte od učitele, kdežto na Policii ČR přijde opravdová policistka v opravdové policejní 

uniformě! Za druhé: prostředí ve škole je úplně jiné, než v budově této státní instituce. No a 

za třetí? Cely předběžného zadržení ve škole nemáme (bohužel nebo bohudík?), a málokomu 

se podaří si tyto prostory prohlédnout a vejít…! Pobyt v nich, i když jenom kratičký, v nás 

vyvolával velmi zvláštní pocity hraničící se strachem a úzkostí. Celá akce se řadí k těm 

zdařilým, protože si žáci odnesli nejen zajímavé informace, ale i představu o tom, co všechno 

by je čekalo, kdyby náhodou nebo úmyslně něco protizákonného vyvedli. 

Mgr. Ivana Vaňková 
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Další rok, další eTwinningový projekt, další aktivity,... 

V předvánočním čase jsme ve školní kuchyňce tvořili 2 druhy nepečených kuliček z jen a jen 

zdravých surovin. A co nás k tomu přimělo? Náš nový eTwinningový projekt, kterým se 

budeme zabývat po celý tento školní rok. Ve zdravém těle zdravý duch ve zdravém světě / V 

zdravom tele zdravý duch v zdravom svete, tak to je téma i název projektu. V Adventním čase 

jsme se zamýšleli nad obdobím plným mlsání a lenošení. Vše začalo  představením zdraví 

prospěšných potravin. Naše recepty jsme získali tematicky na slovenských webových 

stránkách. Cukroví jsme sami vytvořili, nafotili, sepsali postup, po zásluze snědli a nakonec 

odeslali i s anketou do projektu slovenským dětem. Další kroky budou vést směrem 

k problematice ekologie a návratu k čistému světu... 

 

 
 

 

Návštěva knihovny v předvánočním čase 

Na prosinec se těší jak dospělí, tak možná o kousek více děti. Nemohou se dočkat příchodu 

Mikuláše s andělem a čertem. Začíná krásné adventní období, peče se cukroví a těšíme se na 

příchod Ježíška. A co to vlastně advent je? Jaké tradice a zvyky k tomuto období patří? To vše 

jsme se podrobněji dozvěděli v místní knihovně v Holasovicích. Paní knihovnice nám 

vysvětlila proč a jaké by měly být barvy adventních svíček a jak se každé adventní neděli říká 

a co k danému období patří, proč se slaví svatý Mikuláš, jaký význam má Barborka a spoustu 

dalších zajímavostí. Děti mezi sebou soutěžily a pokoušely se najít správné odpovědi k 

danému tématu. Po vyhodnocení následovala výroba Mikuláše z papíru a poté odchod do 

družiny. Všem se povídání o vánočním čase moc líbilo. 

Jana Lhotská 
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Je libo kapra? 

Před Vánocemi se tato otázka docela nabízí. Ale není kapr jako kapr. U nás ve škole byly 

k vidění tyto zvláštní druhy: kapr udicový, klasický šupináč s přáníčky místo šupin, 

perníčkový kapr, závěsný luštěninový, bonbónový, kapr z lega, ze zlatých penízků a kapr 

z budoucnosti, vyrobený na CO2  laserové vypalovačce. Žáci druhého stupně je vyráběli  

a žáci prvního stupně je hodnotili. A nebylo to hodnocení jednoduché, protože všechny byly 

krásné, originální a nápadité. Všem tvůrcům děkujeme, soutěž se vydařila a těšíme se na další. 

Mgr. Ivana Vaňková 

 

Den vánočních tradic s Žárovičkou 

Výroba vánočních ozdob, zpívání koled i povídání si o nejtajnějších přáních ukrojily 

v předcházejících týdnech nemalou část vyučování. Členové Žákovské rady Žárovička však 

nabídli v pátek 20. prosince svým spolužákům z nižšího stupně možnost nahlédnout na blížící 

se vánoční svátky z jiného úhlu. Připravili pro ně Den vánočních tradic. Místo toho, aby žáci 

úderem osmé hodiny zasedli do lavic k účelům ryze studijním, vydali se na průzkum 

připravených stanovišť. Členové Žárovičky se skutečně činili. Pozvali své spolužáky na 

přednášku o vánočních tradicích, během které si spolu s nimi povídali o více či méně 

známých zvycích. O tom, že nedali svým spolužákům nic zadarmo, svědčí fakt, že hned na 

následujícím stanovišti s názvem Vánoční AZ-kvíz je prozkoušeli. I v tento den byly získané 

informace podloženy praxí, žáci si totiž mohli jednotlivé vánoční tradice sami vyzkoušet. 

Házeli střevícem, hledali hvězdu v jablku, předvídali budoucnost pod sedmi hrnečky nebo 

usilovali o dosažení svého přání s pomocí stříbrného oříšku. Vyrobili si také vánoční 

dekorace. Spolu s paní učitelkou Grigorovou se pak během vánočně laděné lekce anglického 

jazyka věnovali srovnání českých a anglosaských vánočních tradic. Důkladně proškolení  

a vyzbrojení potřebnými informacemi se žáci po skončení dopoledního programu vydali vstříc 

nadcházejícím vánočním svátkům.                                                            Mgr. Ludmila Volná 
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OKAP: Svět techniky v Ostravě - 4. a 5. třída 

Žáci čtvrté a páté třídy vyrazili do světa. Zdá se vám, že nějak brzy? Nenechte se mýlit, cílem 

jejich výletu byl v úterý 14. ledna Svět techniky v Ostravě, kde si zábavnou a hravou formou 

prověřili úroveň svých vědomostí nabytých ve škole. Čtvrťáci se ponořili do světa geometrie. 

 Věnovali se při tom činnostem, u kterých by člověku nezainteresovanému souvislost 

s vyučováním mohla uniknout. Skládali tangramy, vytvářeli rovinné útvary z magnetických 

stavebnic, dokonce hledali geometrické tvary na živočiších pod mikroskopem.  Páťáci se 

mezitím věnovali programování Ozobotů. Zopakovali si nejen řízení těchto robotů pomocí 

kreslených kódů, ale také vytvářeli složitější varianty kódování na tabletech. Jejich efektivní 

práce jim dokonce vysloužila pozvání k další návštěvě. Žáci neplachovické školy se takto 

připojili k projektu OKAP, který je zaměřen na odborné, kariérové a polytechnické 

vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

Mgr. Ludmila Volná 

OKAP: Svět techniky v Ostravě - 1. třída 

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 vyrazili prvňáčci spolu s dětmi z mateřské školy do Světa techniky 

v Ostravě. Ze vzdělávacích programů pro ně měl být připraven Modul Doprava dříve a nyní, 

ale z organizačních důvodů nakonec absolvovali Modul Chemické pokusy pro nejmenší, který 

je určený pro předškoláky a žáky prvních tříd. I přes nečekané změny zavládlo mezi žáčky 

nadšení. Dětem totiž byly předvedeny základní chemické reakce, jež měly dokázat přítomnost 

oxidu uhličitého. Při prezentaci jednoduchých pokusů dokazujících přítomnost plynů mohli 

prvňáci dokonce pomáhat. O asistování v roli malých chemiků byl velký zájem. Svět 

techniky  opouštěli s novými znalostmi. Seznámili se s významem kyslíku a oxidu uhličitého 

pro život na Zemi. Z výletu se vrálili spokojení a namotivovaní k ochraně ovzduší a životního 

prostředí. 

Mgr. Ivana Kořistková 

    
 

 

 

Tradiční Den off-line 

Je všeobecně známo, že tradice by se měly dodržovat. O Dni off-line můžeme s klidným 

svědomím prohlásit, že se již dobrou tradicí stal. Letos se sice vyznačoval skromnějším 

programem, nicméně vše se odvíjelo od vlastní odpovědnosti zúčastněných. Přihlášení bylo 
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dobrovolné a každý účastník na konci přiznal sám sobě, zdali obstál či nikoliv. Členové 

žákovské rady si hned ráno 10. února připravili na zdech chodeb speciální sociální sítě, kde si 

mohli během přestávek všichni sdělovat své postřehy, nápady a komentáře formou vzkazů na 

barevných papírcích. Ty, kteří se do projektu zapojili, jste bezpečně poznali podle barevných 

nálepek, které byly umístěny na viditelném místě na oblečení. Počty přihlášených se ráno 

pečlivě zaevidovaly, stejně jako počty „přeživších“ po skončení vyučování, kdy se nálepky 

opět přepočítávaly. Takže trochu statistiky. Školu navštěvuje 262 žáků. Výzvu off-line ráno 

přijalo 166 z nich a 148 vydrželo do konce vyučování. Režimu off-line byla přizpůsobena i 

výuka, velmi originálně pojatá například ve 4. třídě. Po celou dobu vyučování se děti 

zabývaly grafy, diagramy, veličinami, hodnotami, které zjišťovaly a zaznamenávaly bez 

použití moderních technologií. Takže se používaly papírové hodiny, váhy kuchyňské i osobní, 

různá měřidla, stopky apod. Vážily se školní pomůcky, aktovky, měřily se vlasy, stopovala se 

výdrž ve sprintu, poznávalo se na papírových hodinách… Myslím si, že celý projekt vystihují 

tato slova jednoho pana učitele: 

„Přišel jsem do třídy, zapnul počítač a oni mi řekli, že je Den off-line. Tak jsem ho zase 

vypnul.“ 

                                                                                                         Mgr. Ivana Vaňková 

 

   
 

 

 

 

 

 

  


