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Část I. 

 
Základní údaje o škole 

 

 

Název školy Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, 
příspěvková organizace 

 
Sídlo Lesní 174/14, 748 01 Hlučín-Bobrovníky 
IČO 75027143 
RED IZO 600142604 

 
Součásti školy Mateřská škola IZO: 107628333 

kapacita 56 dětí 

 
Základní škola IZO: 102420891 

kapacita 76 žáků 
 

Školní družina IZO: 120003945 
kapacita 50 žáků 

 

Školní jídelna – výdejna IZO: 120003953 

kapacita 130 stravovaných 
 

1. budova základní škola, školní družina 

Lesní 174/14, Hlučín-Bobrovníky 
 

2. budova mateřská škola, školní jídelna – výdejna 
Požárnická 274/42, Hlučín-Bobrovníky 

 
Ředitelka školy Mgr. Ivona Petrusová 
Vedoucí učitelka                Yvona Markovičová 

Telefon 597 603 491 

E-mail reditel@zsbobrovniky.cz 
Web zsbobrovniky.cz 

 

ID datové schránky a87mdfd 
 

Zřizovatel Město Hlučín 
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 

 

 
Školská rada Ing. Lucie Ricková za zákonné zástupce žáků 

Mgr. Veronika Třetinová za pedagogické pracovníky  
Stanislava Kubisová              za zřizovatele 

mailto:reditel@zsbobrovniky.cz
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Charakteristika školy 

 
V základní škole se vzdělávají žáci 1. – 5. ročníku v pěti samostatných třídách. Škola je 
příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Hlučín. 

 

K 1. 9. 2021 navštěvovalo základní školu 60 žáků. Základní škola má udělenou výjimku 
z minimálního počtu žáků.         

 
Výuka probíhá podle Školního vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tvořivá škola“. 
Výuka anglického jazyka je vyučována povinně od prvního ročníku. Od 4. ročníku se vyučuje 
samostatný předmět informatika. Jako nepovinný předmět se vyučuje náboženství. 

 
Budova ZŠ je bezbariérová a nachází se v klidném prostředí v blízkosti lesa. V budově školy je 
pět kmenových učeben, školní družina, ředitelna, kancelář, sborovna, sociální zázemí, šatny, 
počítačová učebna. Vzhledem k požadavkům na uskladnění povinné dokumentace jako jsou 
smlouvy, školní matrika, pracovněprávní dokumenty a jiné, chybí ve školní budově místnost pro 
spisovnu. Stejně tak nemá školní budova k dispozici kabinety na přehledné uspořádání učebních 
pomůcek a výukových materiálů. Školní žákovská knihovna a sklad učebnic jsou umístěny 
v jediné odborné učebně, kterou škola disponuje, a to společně s počítači. Z výše uvedeného 
lze tudíž odvodit, že je budova na hraně svých stávajících kapacit. 
 
Mezi materiální podmínky, které zlepšují výchovně vzdělávací proces patří kvalitní pomůcky, 
učebnice, učební texty, kopírovací i laminovací zařízení. Dále počítačová učebna, interaktivní 
tabule v pěti kmenových učebnách, každá je zároveň vybavena notebooky.  
 
Vlastní tělocvičnu škola nemá. Výuka probíhá   v obecní  tělocvičně.  V zimním  období  žáci  2.  
–  5.  ročníku  absolvují  plavecký  výcvik v Bohumíně. 
 
Výdejna spolu s jídelnou jsou umístěny v budově mateřské školy, kam žáci na oběd denně 
docházejí. Jídelna má omezenou kapacitu, proto se žáci musí stravovat postupně po menších 
skupinách. Strava je dovážena ze školní jídelny Hornická v Hlučíně. 
 
Školní družinu tvoří dvě třídy a navštěvuje ji 43 dětí. K dispozici je venkovní terasa a zahrada,  
která je hojně využívaná. 

 
Škola nabízí dětem kromě tradiční výuky rovněž celou řadu dalších aktivit – exkurze, naučné 
poznávací výlety do přírody, za kulturou, účast v soutěžích a olympiádách. 
V odpoledních hodinách mohou děti trávit svůj volný čas ve školní družině. Své zájmové aktivity 
a dovednosti rozvíjejí v kroužcích. 
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Činnost školy podle zřizovací listiny 

 

Hlavní činnost 

 výkon činnosti základní školy, mateřské školy a školského zařízení pro zájmové 
vzdělávání (školní družiny) 

 výkon činnosti zařízení školního stravování (školní jídelna – výdejna): školní stravování 
dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole, závodní stravování zaměstnanců 

 
Doplňková činnost 

 výchova a mimoškolní vzdělávání 
 organizování sportovních soutěží 
 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 
 pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 

 kopírovací práce 
 výuka jazyků 
 pronájem a půjčování věcí movitých (sportovní potřeby) 
 zprostředkování obchodu (burzy) 
 pronájem nebytových prostor 
 reklamní činnost a marketing 
 maloobchodní prodej 

 poskytování stravovacích služeb dalším osobám 
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Část II. 

 

Přehled oborů vzdělání 
 

 

Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., 

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném 
znění: 

 
79-01-C/01 Základní škola (nová soustava – RVP) 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tvořivá škola“: 1. – 5. ročník 
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Část III. 

 
Personální zabezpečení činnosti školy 

 

 

 

Přehled zaměstnanců 

 

Pracovníci školy Počet fyzických osob 
Přepočtený evidenční 

počet 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 11    7,874 

z toho asistenti pedagoga 3   1,775 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 5    4,5 

             z toho asistent pedagoga 1    0,5 

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD 2   1,7589 

Správní zaměstnanci ZŠ 2 1,50 

Správní zaměstnanci MŠ + ŠJ 2 2,00 

Celkem 26 19,907 

 

 

Věkové složení pedagogů ZŠ 

 

21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let nad 50 let 

 1 2 3 

 

Pedagogové s odbornou kvalifikací: 100% 
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Část IV. 

 
Zápis k povinné školní docházce 

 

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 

 

Počet 1. tříd 1 

Počet zapsaných žáků 16 

Přestup z jiné školy 0 

Odklad školní docházky 1 

Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku 15 
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Část V. 

 
Výsledky vzdělávání žáků 

 
 

Prospěch žáků na základní škole 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli  

s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. 15 15 0 0 

2. 8 7 1 0 

3. 15 14 1 0 

4. 14 13 1 0 

5. 8 8 0 0 

Celkem 60 58 3 0 

 

Počet žáků se sníženou známkou z chování 

 
Stupeň chování Počet žáků Procento  

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

 
 

Celkový počet neomluvených hodin 

 
Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

 
Žáci se SVP 6 

z toho žáci s IVP 3 

 

 
Při řešení problémů spojených s nápravou poruch učení a při sestavování individuálních 
vzdělávacích plánů žáků spolupracujeme s odbornými psychology Pedagogicko-psychologické 
poradny a Speciálním pedagogickým centrem. 

 

 

Žáci přijati na osmiletá gymnázia: 1  
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Část VI. 

 
Prevence sociálně patologických jevů 

 

 

 
V září 2021 byl vypracován minimální preventivní plán na školní rok 
2021/2022, ten v plnění cílů minimálního preventivního plánu navázal na plnění 
cílů předešlých let. Tyto cíle byly v letošním školním roce splněny dle možností, 
které umožňovala distanční výuka, reagovali jsme na aktuální situaci, 
v letošním školním roce jsme zařazovali rovněž třídnické hodiny, které 
probíhaly v jednotlivých třídách 1x měsíčně, a to i formou oline. 
 
Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov, je 
začleňována také do aktivit mimo vyučování - do kroužků, do práce školní 
družiny, je realizována také na škole v přírodě, v rámci plaveckého výcviku, 
na školních besedách, exkurzích, divadelních a filmových představeních, což 
nebylo vzhledem k omezení provozu a hygienickým nařízením zcela realizovat. 
 
V rámci prevence jsme zařazovali aktivity podporující zdravý životní styl 
a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného 
využívání a organizace volného času, k dodržování určitých společenských 
pravidel a zdravého rozvoje osobnosti . 
 
Programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu 
jednotlivých forem rizikového chování žáků: 
Společnost EUROTOPIA v prosinci na naší škole uskutečnila tyto programy: 
 
1., 2. a 3. třída preventivní program: Komunikace a vztahy 
 

                       5. třída prevntivní program : Ne, to se mi nelíbí – šikana 
 

V letošním školním roce jsme v rámci preventivního programu v září 2021 
nabídli žákům tyto kroužky a kluby: 
 
Let‘s talk, Čtenářský klub pro 2. třídu, Čtenářský klub pro 4.třídu, Klub 
deskových her a Klub anglické konverzace. 
 
Průběžně jsme řešili výchovné potíže v některých třídách, k čemuž jsme využili 
program EUROTOPIE. 
Rovněž jsme řešili vztahy ve třídě a s nimi související neshody mezi žáky. 
Situace byla rovněž konzultována s pracovníkem PPP, klima ve třídě je 
monitorováno, pokud by se situace kdykoliv opakovala, zvážíme návštěvu 
odborného pracovníka z PPP Opava. 
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Část VII. 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

 
Název kurzu  Počet zúčastněných 

pedagogů 

Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s porozuměním 1 

 Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi 1 

Geometrie činnostně v 1. a 3. ročníku 1 

 Jak efektivně vést spec. ed. péči pro žáky s dg. SPU 1 

Tvořivé aktivity a hry ve výuce AJ 1 

Platforma pro ŠPP 1 

Formativní hodnocení s klidem 1 

Rozpočet školy 1 

Sankce za finance 1 

Práce se skupinami dětí, které nás stojí hodně sil 1 

 Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ  1 

 Zdravotník zotavovacích akcí 1 

 Letní škola pro kreativní duše 1 

 Letní tvořivá škola – český jazyk  1 

Letní škola – pocovidové období ve škole 1 

Funkční studium 1 

 

 

 

.  
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Část VIII. 

 
Aktivity a prezentace školy 

 

Projekty a akce školy 
  

 
Zelená škola 

 
Škola je zapojena do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen 
základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace 
vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je 
předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického 
cítění u dětí. 

 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše 
odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje 
bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. 

 

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci  sběru, třídění, 
recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. 
 
Přehled pořádaných akcí za školní rok 2021/2022: 
 

  Podzimní Olympiáda 
  Lampiónový průvod 
  Čertovská a andělská třída 
  Vánoční jarmark 
  Sv. Valentýn 
  Jízda zručnosti 
  Vystoupení pro rodiče 
  Účast na akci IZS systém Hlučín 
   

 
 

V rámci podpory kolektivů mezi školami jsem letos vyjeli společně se Základní školou 
Hlučín_Rovniny na lyžařský výcvik, kterého su zúčastnila 4. a 5. třída.  
V květnu jsme zorganizovali také školu v přírodě pro žáky 3., 4. A 5. třídy . Tento pobyt dotoval 
zřizovatel 2 000 Kč na žáka. 
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Výlety, vzdělávací programy, exkurze 

 
V rámci podpory duševního zdraví jsme podnikali výlety do okolí a třídní výlety.  

 
Mezi pravidelné turistické akce patří také sobotní výšlapy do Beskyd pod vedením paní 
vychovatelky. 
 
Děti 3. a 5. třídy absolvovali Lesní školu v Ostravě-Bělském lese. 
 
 

Sportovní akce 
 
Ve školním roce 2021/2022 žáci absolvovali tyto sportovní akce: 
 
Školní olympiáda, která byla společná pro předškoláky a žáky základní školy. 
 
Na kole do školy, tato akce patří mezi pravidelné sportovní aktivity školy, žáci jsou vedeni 
k jízdě na kole pro dopravení se do školy. V červnu také proběhla soutěž v jízdě zručnosti, 
s praktickými činnostmi a dovednostmi na kole. která se konala na školním hřišti. 
 
Horská turistika, pravidelné sobotní výšlapy do Beskyd, které absolvují společně děti 
i jejich rodiče.  
 
Jóga, žáci se zúčastnili sportovní akce, pořádanou městem Hlučín. 
 
 
 

Kulturní akce 
 
  
 Divadlo  
 
 Žáci školy navštívili divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě a představení 
v Kulturním domě Hlučín. 
 
Knihovna 
 

                         Škola pravidelně navštěvuje hošťálkovickou knihovnu, která má pro jednotlivé ročníky        
 připraveny zajimavé programy. 
   
 
Mobilní planetárium, oblíbený vědecký program dětí, který tentokráte proběhl 
v budově školy. 
 
Malování pro děti, kreslící program v rámci čtenářské gramotnosti s kreslířem panem 
Dudkem. 
 
Kreativní dílny – Myšmapka (EU) 
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Dopravní výchova 
 

V letošním školním roce se dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti zúčastnili žáci 4. 
ročníku. 

 
 

Spolupráce se Spolkem rodičů 
 
                    Spolek rodičů žáky obdaroval při Mikulášské nadílce, Velikonočních 

dílničkách, na Den dětí a také                                        
             při závěreémčn vystoupení na Školní besídce. 
 

Kroužky 

Našim žákům byly nabídnuty tyto kroužky a kluby: 

 

Výtvarný kroužek 

Kroužek vaření 

Čtenářské kluby 

Klub anglické konverzace 

Klub zábavné logiky a deskových her 

Hravá angličtina 

 

 

Soutěže a olympiády 
            
V letošním školním roce se žáci zúčastnili dvou výtvarných soutěží. Byla to Požární ochrana 
očima dětí a další výtvarná soutěž s názvem Komenský a my.
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                       Část IX. 

 
Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

 

Nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. 
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Část X. 

 
Hospodaření školy v roce 2021 

 

 

Prostředky KÚ Moravskoslezského kraje (ZŠ + MŠ) 

 
 

 
Účelový 

znak 

 

 
Ukaza

tel 

 

Poskytnuto k 
31. 12. 
2021 

Vráceno v 
průběhu 
roku zpět 
na účet 
kraje 

 

Skutečně 
čerpáno k 31. 

12. 2021 

 
Skutečně 
použito k 
31. 12. 

2021 

Předepsaná 
výše vratky 
dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci při 

finančním 
vypořádání 

 Neinvestiční 
dotace celkem 

10 169 547   0   10 169 547  10 169 547  0 

 
v tom: 

     

33353 
Přímé náklady na 
vzdělávání (NIV celkem) 

10 169 547 0 10 169 547 0  0 

 
z toho: 

     

 
a) 

platy 
zaměstnan
ců 

7 313 307 0 7 313 307                      7 313 307 0 

 
b) 

OON 
zaměstnan
ců 

27 548 0 27 548 27 548 0 

 
c) ostatní (pojistné 

+ FKSP+ ONIV) 
2 828 692  0 2 828 692  2 828 692 0 

 
33070 

Podpora výuky plavání 
v základních školách v 
roce 2020 - IV. etapa 

 
 

 
7 840  

 
14 000 

 
14 000 

 
0 

 33085 Bezúplatné převzetí 
respirátorů 

 
          61 319 

 

 
 0 

 
          61 319 

 
          61 319 

 
 0 

 
33083 

Výdaje spojené 
s epidemií Covid 19, 

mimořádné opatření 

     0                  0  0 0 0 
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Prostředky zřizovatele – město Hlučín (ZŠ + MŠ) 

 

 
Účet 

 
Název ukazatele 

 
Rozpočet 

 
Skutečnost 

501 Spotřeba materiálu 248 000,00 376 638, 20 

502 Spotřeba energie 247 000,00 279 536,57 

511 Opravy a udržování 50 000,00 152 359,46 

512 Cestovné 3 000,00 1 831,00 

513 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 

518 Ostatní služby 449 283,00 421 836, 08 

521 Mzdové náklady 20 000,00 32 775,00 

524 Zákonné pojištění 6 000,00 2 045,89 

525 Jiné sociální pojištění 2 000,00 1 031,83 

527 Ostatní sociální náklady 16 000,00 26 930,05 

547 Manka a škody 0,00 0,00 

549 Jiné ostatní náklady 0,00 0,00 

551 Odpisy majetku 190 717,00 214 290,00 

558 Náklady z DDHM 120 000,00 42 794, 64 

Náklady celkem  1 356 000,00 1  652 424,94 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 1 196 000,00 1 366 000,00 

Ostatní výnosy 
 

160 000,000 
285 924,94 

Výnosy celkem 
 

                   1 356 000,00 
1 651 924,94 

Výsledek hospodaření 
 

-500 
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Část XI. 

 
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

 

Tato kapitola neobsahuje žádné údaje. 

 
 
 

 
Část XII. 

 
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

 

Tato kapitola neobsahuje žádné údaje. 
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Část XIII. 

 
Projekty financované z cizích zdrojů 

 

 

Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky 

 

Název projektu: Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky 
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007848 
Dotace: 1 391 301,03 Kč 
Vlastní financování:  73 226,37 KČ 

Celkové náklady: 1 464 527,40 Kč 
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 

 
Cílem projektu je rozšířit časovou kapacitu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v městské části 
Hlučín - Bobrovníky, kde poptávku po školní družině a hlídací službě uspokojuje pouze žadatel. 
Projekt má za cíl zabezpečit tyto děti mimo výuku pro zaměstnané, podnikající rodiče, příp. 
rodiče hledající zaměstnání. Úkolem projektu je realizace příměstských táborů pro 15 dětí během 
prázdnin. Projektové aktivity mají vazby na dosavadní činnost ZŠ Hlučín-Bobrovníky, přičemž 
žadatel má zkušenosti s projekty. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky 

 

Název projektu: Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky 
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012493 
Dotace: 853 236,- Kč 

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 
 

Aktivity projektu: 
 školní asistent MŠ 
 kluby pro žáky ZŠ (čtenářský klub, klub zábavné logiky, klub komunikace v cizím jazyce) 
 doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 projektové dny mimo školu (MŠ, ZŠ) 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠ, ZŠ) 

 

Školní projekt Evropské unie 

 

Škola se účastní školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU: 

 
 Ovoce a zelenina do škol 

Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné 
stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou 
projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo 
přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce 
a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. Součástí projektu jsou 
doprovodná vzdělávací opatření. 
Účast: 100% žáků 

 

 Mléko do škol 

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. 
Účast: 100% žáků 



- 19 -  

Část XIV. 

 
Spolupráce s odbory, organizacemi zaměstnanců 

a dalšími partnery 
 

 

Ve škole nejsou odbory ani jiné organizace zaměstnanců. 

 
 

Závěr 
 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou dne ....... 

 
 
 
 
 
                   Mgr. Ivona Petrusová 
                       ředitelka školy 
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Příloha 1: Výuka ICT na škole 
 

 

Školní rok 2021/22 

-          plně využívána učebna informatiky, doplněna o pět PC 

-          na jaře 2022 pořízeno 16 iPadů 

-          nově pořízen  1 vizualizér  

-          školení a další aktivity v rámci Šablon II  

-          školení pedagogických pracovníků v rámci využití iPadů ve výuce  

-          vyhodnocování praktické využitelnosti dalších ICT ve škole. 

  Standardní pracovní prostředí žáků i učitelů 

-          v celé budově školy je k dispozici bezdrátová Wifi síť 

-          výuka práce s ICT je běžnou součástí práce školy 

-          výuka předmětu Informatiky probíhá povinně vždy jednu hodinu týdně ve 4. a 5. ročníku 

-          hlavní cíl: naučit žáky uživatelsky pracovat s ICT bez ohledu na konkrétní programové 

vybavení 

-          žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a přípravy na ni pracovat v 

programech               MS Office  

-          stálý přístup k internetu a výukovým programům, pracují s interaktivní tabulí 

-          v současnosti probíhá komunikace v Google učtu a učebně 

-          pracovníci, žáci i rodiče se pohybují v prostředí Google.  (Google účet, učebna, disk)      

-          veškeré programové vybavení je využíváno v souladu s licenčními ujednáními 

  

 Vybavení školy počítačovou technikou 

 Počet 
přípojných 
míst 

Aktuální 
počet 
 

Aktuální 
počet 
netbooků  

Učebna informatiky 15 17  

Kmenové učebny 5 0  

Netbooky  
 

  

 

9 

Netbooky k dispozici  
 
                   

  2 

Dataprojektor  5   

Interaktivní tabule  4   

iPady   16  

Vizualizér   1  
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Školení pedagogických pracovníků 

-          v rámci využití iPadů v rámci výuky, proběhlo poučení o zacházení a možnostech využití 

ve výuce 

 Prezentace školy na internetu 

Rodiče jsou na stránkách školy pravidelně informováni o akcích školy, jsou zde také důležité 

dokumenty školy. Stránky jsou využívány k prezentaci aktuálního dění ve škole.  

-          škola má vlastní webové stránky (www.zsbobrovniky.cz)   

-          Facebook – Základní a mateřská škola Bobrovníky   

V rámci prezentace školy je pravidelně aktualizován obsah webových stránek, na jehož obsahu se 

podílejí také žáci školy.   

Pro žáky 

-          podíl na obsahu webových stránek 

-          přístup ke Google účtu 

-          přístup do Google – učebny 

-          využití iPadů 

Pro rodiče 

-          komunikace prostřednictvím elektronické pošty 

-          přístup do Google účtů žáka a učebny.  

-          Facebook školy   

 

Veškeré programové vybavení školy je používáno v souladu s licenčními ujednáními a autorským 

zákonem.  

 

Mgr. Helena Dolanská 

  

http://www.zsbobrovniky.cz/
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Příloha 2: Zpráva výchovného poradce 
 

V rámci pedagogické intervence jsme se převážně zaměřovali na čtení  s porozuměním, 
nacvičovali jsme čtení obtížnějších slovních spojení, pracovali jsme na řečovém projevu, 
prostorové orientaci. Soustředili jsme se rovněž na procvičování paměti, pracovali jsme na fixací 
grafémů, zařazována byla grafomotorická cvičení, cvičení na rozvoj jemné motoriky, sluchové 
analýzy a syntézy. U chlapců byla posilována sebedůvěra, sebevědomí. V rámci ped. intervence 
jsme se rovněž věnovali i procvičování aktuálního učiva, a to především v Čj  a matematice.  

 
Se všemi žáky se rovněž ve výuce pracuje dle doporučení PPP a SPC, je tolerováno jejich 
pracovní tempo, chlapci jsou pozitivně motivování, je hodnocena snaha, dílčí úspěchy.  
 
Součástí práce je také oblast spolupráce s dalšími organizacemi – pedagogicko-psychologickou 
poradnou, speciálně-pedagogickým centrem, oddělením sociálně právní ochrany dětí a ostatními 
členy školního poradenského pracoviště. 
 
Mgr. Oxana Lettovská 
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Příloha 3: Hodnocení práce školní družiny 
 

Činnost školní družiny začala 1. 9. 2021, kdy se do školní družiny v prvním pololetí přihlásilo 43 

dětí, z toho 29 chlapců a 14 dívek. Prvňáků 14 dětí, druháků 8 dětí, třeťáků 11 dětí a 8 dětí ze 

čtvrté třídy a 2 děti z páté třídy. Na konci prvního pololetí se odhlásili  dva chlapci,  jeden ze třetí 

třídy a jeden z e čtvrté třídy. Počet dětí ve druhém pololetí byl 41 dětí, z toho 27 chlapců a 14 

dívek. Prvňáků bylo 14, druháků 8, třeťáků 10 a čtvrťáků 7dětí a 2 páťáci. 

Sedmnáct dětí odcházelo samo ve stanovený čas, zbytek dětí odcházel v doprovodu. Na začátku 

prvního a druhého pololetí jsme vybírali školné ve výši 500 Kč za každé dítě. 

Činnost ve školní družině byla pestrá z oblasti výtvarné, pracovní, hudební, tělesné dopravní, 

přírodovědné i vlastivědné. Činnosti byly v průběhu odpoledne uskutečňovány tak, aby se střídaly 

klidné a náročnější činnosti, práce a odpočinek, řízené a spontánní činnosti. S dětmi jsme v družině 

pravidelně četli na pokračování dětské knihy  a zpívali písničky. 

 V měsíci říjnu jsme  pořádali „Tkaničkovou olympiádu“. Na konci října jsme s dětmi dlabali dýně. 

Společně s dětmi jsme se  účastnili v měsíci listopadu lampionového průvodu. 

V měsíci listopadu jsme se s dětmi také  pustili do výroby přáníček, rybiček z flitrů, pečení a 

zdobení perníčků na Vánoční jarmark v Bobrovníkách u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu, 

kterého se s dětmi aktivně účastníme. Se všemi příchozími dětmi jsme zde zdobili upečené 

perníčky. 

V prosinci jsme byli na tradičním novoročním výšlapu na Gírovou, kterého se kromě dětí pravidelně 

účastní také rodiče a prarodiče dětí. 

Ve školní družině  byl v tomto školním roce kroužek vaření pod vedením paní  Niedermeierové   a 

výtvarný koutek pod vedením paní Kladivové.  

Během školního roku jezdíme v rámci školní družiny o víkendech jednou měsíčně na hory. V tomto 

školním roce jsme byli 10 krát. 

Za školní družinu jsme poslali výtvarné práce do tří soutěží , a to :„Požární ochrana očima dětí“, 

bez umístění. 

S dětmi docházíme pravidelně každý pátek na jednu hodinu odpoledne do tělocvičny. Celková 

atmosféra v družině se jeví jako velmi dobrá. Spolupráci s rodiči hodnotím kladně. 

Bc. Marie Niedermeierová 
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Příloha 4: Výroční zpráva mateřské školy 
  

 
Adresa: Požárnická 42, Hlučín – Bobrovníky 
 
Provoz: Provozní doba je od 6.30 do 16.30 hodin 
MŠ je vedena jako dvoutřídní, s celodenní provozem. Stanovená kapacita je od roku 2009/10 na 
50 dětí kde byla udělena výjimka a počet dětí se navýšil na 28 dětí na jednu třídu, tzn. 56 dětí. 
Letošní rok bylo celkem: 51 dětí (I. třída: 25)  
                                              (II. třída: 26) 
Počet pedagogických zaměstnanců:  4 + 1 asistent (Šablony III.) 
Počet provozních zaměstnanců: 2 
 
Zápis do MŠ: 
Zápis proběhl 4. května 2022 ( 8.00-14.00). 
K zápisu přišlo 42 žádostí, z toho bylo vyhověno celkem 18 žádostí, odmítnuto 23. 
OŠD : 4 děti 
Celkem ukončilo školní docházku 13. dětí. 
 
 
Výchovně vzdělávací proces: 
 
Školní vzdělávací program s názvem „Školka předehrou života“ je vlastním programem školy 
zohledňující prostředí MŠ. Program popisuje a přibližuje hravou formou život lidí i svět jako 
celek. Objasňuje dětské otázky a zároveň objasňuje vzdělávací nabídku přizpůsobenou věku 
dítěte. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů. Náš program doplňuje rodinnou výchovu.  
Každá třída má svůj vzdělávací program Rok s barevnými kamínky, který je natolik pružný, aby 
mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, řečové. 
 ŠVP je k nahlédnutí na našich webových stránkách nebo v ředitelně MŠ. 
 
 
Nadstandartní aktivity školy: 
 
V tomto školním roce jsme zajistili tradiční výuku anglického jazyka  - „Hravá angličtina“, pod 
vedením p. učitelky Hany Hajdové. Kroužek Angličtina probíhá v odpoledních hodinách. 
Děti se mohou pohybově vyžít v kroužku Atletika, pod vedením pana ředitele ze ZŠ Hošťálkovice 
a trenéra, v tělocvičně Bobrovníky. 
 
Předškolní děti se mohly zúčastnit aktivit hrazené z MAP Hlučín, projektové dny v MŠ- např. 
Výroba jogurtu, Méďa zdravotníkem, Mulař, Setkání s ilustrátorkou a spisovatelkou paní 
Popprovou, 
Výrobou dřevěného stromečku, Hravé pokusy. 
 
 
Akce pro rodiče: 
 
Letošní školní rok byl, co se týče akcí, hlavně v naší režii- Drakiáda, Broučkiáda, Den dětí – 
rozloučení s předškoláky- Pepíno Prcek 
 
Akce pořádané MŠ:  
 
Mikulášská nadílka s Mikulášem, vánoční dílničky, vánoční nadílky na třídách, velikonoční dílnička 
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v ZŠ, Maškarní ples, Den dětí, loučení s předškoláky a pasování na školáky, hledání pokladu, 
sportovní dopoledne pro děti v Tělocvičně ZŠ Tyršova Hlučín, beseda s profesionálním hasičem, 
beseda s městskou policií, Návštěva knihovny v Hlučíně, Výlet na Ranč v Hlučíně, Výlet do 
Havířova- Kozí farma, Výlet na Bažinku- farmu. 
 
 Materiální vybavení MŠ: 
 
Mateřská škola je nově vybavena, roletkami na třídě (I. třída) a novými žaluziemi (II. třída), 
novými hračkami – Lego Duplo, didaktické stavebnice. Od zřizovatele a z projektů MAP Hlučín, 
MŠ obdržela dřevěné stavebnice, kostky, dřevěné domečky na zahradu. 
Z projektu Interaktivního vzdělávání, se zakoupily robotické hračky a začínající sady pro 
interaktivní výchovu. 
Zakoupil se kávovar, varné konvice, Tiskárna BROTHER s náplněmi, opravila se dřevěná lavice 
se zvoničkou, proběhla výsadba truhlíků na venkovní okna (přízemí) 
Potřebujeme: nový nábytek (I. třída), policové díly na hračky. Interaktivní tabule a realizace 
nové jídelny MŠ. 
 
Yvona Markovičová, vedoucí učitelka 
 
 
 
 

 

 

 

 


