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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 
 
Ředitel školy  Mgr. Jan Volf 
Vedoucí MŠ   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   Mgr. Eva Procházková  za pedagogické pracovníky 

Mgr. Veronika Třetinová za pedagogické pracovníky  
Martin Ostárek  za zákonné zástupce žáků 
Lucie Ricková   za zákonné zástupce žáků  
Stanislava Kubisová  za zřizovatele 
Ing. Lenka Petermannová  za zřizovatele  
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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. 2020 navštěvovalo základní školu 52 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 třetího 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. K dispozici je venkovní terasa a zahrada. Výuka tělesné výchovy probíhá 
v obecní tělocvičně. V zimním období žáci 2. – 5. ročníku absolvují plavecký výcvik 
v Bohumíně. 
 
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. 
 
Výuka ve druhém pololetí školního roku byla ovlivněna mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví ČR, které dočasně omezilo provoz škol a školských zařízení z důvodu prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Vzdělávání žáků v období březen–červen 
probíhalo formou distanční výuky. 
 
 
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 

 



 
 
 - 3 - 

 
Opravy provedené v ZŠ 
 
Koncem roku 2019 byla provedena oprava poškozené podlahy v učebně třetí třídy. Byla 
provedena nivelační vrstva a položena nová podlahová krytina. 
 
 

 
 
 
 
 

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 7 6,03 

             z toho asistenti pedagoga 1 0,39 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 4 4,00 

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD 1 0,76 

Správní zaměstnanci ZŠ 2 1,16 

Správní zaměstnanci MŠ + ŠJ 2 2,00 

Celkem 16 13,95 

 
 
 
Věkové složení pedagogů ZŠ 
 

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

1 1 0 5 

 
Pedagogové s odbornou kvalifikací: 100% 
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Část IV. 

 

Zápis k povinné školní docházce 
 
 
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 

 

Počet 1. tříd 1 

Počet zapsaných žáků  7 

Přestup z jiné školy 1 

Odklad  školní docházky 3 

Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku 8 
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Část V. 

 

Výsledky vzdělávání žáků 

 
 
Prospěch žáků na základní škole 

 
Ročník Počet 

žáků 

Prospěli 

s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. 13 13 0 0 

2. 14 12 1 1 

3. 8 8 0 0 

4. 8 8 0 0 

5. 9 7 2 0 

Celkem 52 48 3 1 

 
 
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 3 

z toho žáci s IVP 2 

 
 
Počet žáků přijatých na osmileté gymnázium: 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. 
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Část VI. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
 
 
Prevence rizikového chování je součástí učebních osnov, je začleňována také do mimoškolních 
aktivit – do kroužků, práce školní družiny, je realizována v rámci plaveckého výcviku, na 
školních besedách, exkurzích, kulturních akcích. 
 
V rámci prevence jsme zařazovali aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování 
pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného 
času, k dodržování společenských pravidel a zdravého rozvoje osobnosti, dále aktivity a 
programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých 
forem rizikového chování žáků. 
 
Žákům jsme nabídli zájmové kroužky a kluby, které jsou uvedeny níže (kapitola VIII.). V rámci 
předcházení pocitu školní neúspěšnosti bylo dětem nabídnuto také doučování (Projekt 
„Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky“). 
 
V rámci projektu „Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky“ jsme dětem 
umožnili pobyt ve školním klubu, který navazoval na školní družinu v pozdějších odpoledních 
hodinách (16:00 – 18:00). 
 
Ve školním roce 2019/2020 jsme řešili pouze drobnější roztržky a problémové vztahy 
v některých třídních kolektivech a s nimi související občasné neshody mezi žáky. Vše se 
zklidnilo a situace ve třídách je bezproblémová. 
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Část VII. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
 

Název kurzu (rozsah) Počet zúčastněných 
pedagogů 

Začínající učitel v adaptačním období (44 h) 1 

Začínající učitel v adaptačním období (16 h) 1 

Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období (12 h) 1 

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka (8 h) 2 

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu (8 h) 1 

Kurz anglického jazyka A1 – 1. část (80 h) 1 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (8 h) 1 

Zážitkové hry pro děti v přírodě (5 h) 1 

Práce se dřevem jako součást polytechnické výchovy (8 h) 1 

Výrobky z přírodních materiálů (4 h) 1 

Drobné hry pro děti mladšího školního věku (8 h) 1 

Výtvarný nápadník na celý rok (8 h) 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. 
 
 
 

Výlety, vzdělávací programy, exkurze 
 
 
Lesní škola v Ostravě – 15.10.2019 
 
V úterý 15. 10. 2019 navštívili žáci 3. a 4. ročníku Lesní školu v Ostravě.  
Na úvod si vyzkoušeli „cestu naboso“, prošli se hmatovým chodníčkem i celým objektem. Poté 
skládali puzzle, kde názorně pozorovali proměnu lesa v průběhu let. V lese pomocí lup a 
zrcadélek sledovali a zkoumali drobné živočichy v půdě, listy a stromy. Kromě nových zážitků 
a poznatků si děti dovezly do školy materiál na výrobu ptačí budky, kterou společně vyrobí v 
PČ. 
 
Soukromé muzeum pana SONNKA – 17. 10.2019 
 
Ve čtvrtek 17. 10. 2019 za mimořádně hezkého počasí šli prvňáci a druháci pěšky cyklistickou 
cestou z Bobrovníků do Hlučína a pozorovali proměnu podzimní přírody. Cílem cesty bylo malé 
soukromé muzeum pana Sonnka.  
Vystavované exponáty dokládají život našich předků až z doby ledové.  
Poutavý výklad pana Sonnka nás provázel při prohlídce jednotlivých artefaktů i při zkoušení 
výroby lana. Naši nejmladší žáci zvládli i cestu zpět do školy pěšky. 
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Slezské muzeum Opava – 5.11. 2019 
 
Tohoto projektu „ Muzea do škol“ se zúčastnily všechny třídy.  Prohlédly jsme si výstavu 
vycpaných zvířat. Potom se děti zúčastnily edukativních programů. 
 
Děti z první a druhé třídy: 
VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ 
Děti zjistily, co včely dělají během každého roku. Poznaly různá včelí řemesla, a vyzkoušely si, 
co znamená být pilný jako včelka. Seznámily se s včelími produkty, některé z nich ochutnaly. 
 
Děti ze třetí – páté třídy: 
NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT 
Žáci se seznámili se světem zvířat, zvířecími rekordy a raritami. 
 
Vědecká knihovna Ostrava – 11.11. 2019 
 
Děti 4. Třídy se seznámily s organizací a strukturou vědecké knihovny. Poté se měly možnost 
seznámit s programovatelnými hračkami. Nakonec navštívily oddělení se společenskými hrami, 
kde si děti zahrály hry. 
 
Technické muzeum Brno – 21.11.2019 
 
Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se žáci II. – V. tříd vydali na výlet do Brna, kde navštívili Technické 
muzeum.  Tato návštěva byla dětem poskytnuta díky projektu „pokusné ověřování“ - Muzea. K 
dispozici měli dva lektorské programy: „Protože práce šlechtí“ (děti se dozvěděli mnoho 
informací z minulosti – jak se tehdy žilo) a „Zažij svět nevidomých“ (tento program vedl žáky k 
pochopení různorodosti a výjimečnosti mezi lidmi, mohli si vyzkoušet slepecké brýle či chůzi se 
slepeckou holí). Po návštěvě Technického muzea se všichni společně vydali na procházku do 
restaurace, kde je čekal vydatný oběd a náladu nikomu nezkazilo ani deštivé počasí. 
 
Praha – muzea – 4. – 5. 12.2019 
 
Ve dnech 4. a 5. 12. 2019 cestovali vlakem žáci třetí, čtvrté a páté třídy na výlet do hlavního 
města – Praha. Tento pobyt byl opět financován projektem „pokusné ověřování“ - Muzea. Žáci 
spolu s učitelkami navštívili 4. 12. Náprstkovo muzeum – program „Koloběh života na březích 
Nilu“. Dále 5. 12. Národní technické muzeum - program “V technice je budocnost“ a „ 
Televizní studio“. Děti si výlet ve vánoční Praze zase nesmírně užívaly a programy je nadchly. 
Žáci měli po celou dobu pobytu zajištěnou stravu a nechyběla ani odměna v podobě „donutů“. 
 
Řemeslné dílny – Darkovičky 25.2.2020 
 
V úterý 25. 2. 2020 jely děti 3 – 5. Třídy do Darkoviček na řemeslné dílny, kde na ně čekalo 
několik stanovišť. Vyzkoušely si například řezání a broušení dřeva, šroubování různých 
velikostí matic na čas a další. 
 
DK Hlučín – deskové hry – 13.12.2019 
 
Žáci 4. a 5. Třídy strávili předvánoční den (13. 12. 2019) v DK Hlučín, kde si mohli vyzkoušet 
různé nové hry. Byli rozdělení na týmy a procházeli různé stanoviště, kde získávali body. Naše 
děti byly velmi šikovné a dostali na památku hru za krásné druhé umístění mezi školami. 
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Beseda – netolismus – 16.12.2019 
 
162 12. 2019 na naši školu přijeli lektoři, kteří měli pro žáky 4 a 5. Třídy  připravený 
preventivní program na téma Netolismus (chorobná závislost na pc, pc hrách, inernetu, tv, 
mobilu). Je to velmi aktuální téma pro dnešní dobu. Žáci pracovali v kruhu, kdy jim byly 
kladeny otázky typu: v čem jim může ublížit elektronika apod. Bylo jim vysvětleno, o co vše 
je může Netolismus připravit. Přednáška byla velmi poučná. 
 
Planetárium – 19.2.2020 
 
Všichni žáci navštívili 19. 2. 2020 se svými učiteli planetárium v Ostravě, kde jim byl 
dokumentován pořad s názvem – Lucie: tajemství padajících hvězd. Příběh pojednával o 
ledním medvědovi Vladimírovi a tučňáku se jménem James, kteří podnikli vesmírnou cestu na 
palubě rakety Polaris, aby přišli na zoubek polární záři. Během cesty se museli vypořádat s 
mnoha úkoly a hledat odpovědi na všechny otázky. Děti si tento den velmi užily. 
 
Přednáška – finanční gramotnost – 27.2.2020 
 
Proběhla beseda pro žáky čtvrtých a pátých tříd o finanční gramotnosti. Formou her a 
povídání se žáci seznámili s tím, jak zacházet s finančními prostředky, jak se nedostat do 
dluhové pasti popřípadě jak nakládat s penězi, které získají. Beseda byla velmi poučná pro 
všechny zúčastněné. 
 
 

Sportovní akce 
 
 
Turnaj ve vybíjjené – Lhotka – 5.3.2020 
 
Turnaj proběhl ve sportovní hale ve Lhotce. Zúčastnili se ho vybraní žáci ze čtvrté a páté třídy. 
Kromě naší školy se zúčastnily školy Lhotka, Ludgeřovice a Hošťálkovice. 
Ve všech zápasech jsme zvítězili a umístili se na prvním místě. 
 
 

Kulturní akce 
 
Kulturní dům Hlučín – 8. 10.2019 
 
v úterý 8. 10. 2019 v KD Hlučín navštívila 1. a 2.třída  divadelní představení "Na kouzelném 
paloučku". Pořad pro děti se velmi líbil, jelikož některé pohádkové postavy děti již znaly z 
televizního vysílání "Déčka". 
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Dopravní výchova 
 
Dopravní hřiště Hlučín - 19. 9.2019 
 
Na dětském dopravním hřišti v Hlučíně se uskutečnila jízda zručnosti pro žáky hlučínských škol 
a to dne 19. 9. 2019. Testovaly se teoretické i praktické dovednosti žáků čtvrtých tříd. Akce se 
uskutečnila za přítomnosti městské policie. Této akce se zúčastnilo osm žáků čtvrté třídy a 
Patrik Biskup se Šimonem Guřanem obsadili v celkovém hodnocení první a třetí místo. 
 
 
Dopravní hřiště Hlučín - 30. 9.2019 
 
Poslední den v záři proběhla výuka žáků čtvrté třídy v autoškole Hlučín a na dětském hřišti. V 
první části dopoledne se děti dozvěděly teoretické znalosti o chování na silnici, poznaly nové 
dopravní značky a byly seznámeny s tím, že od deseti let mohou již sami jezdit na kole po 
silnici. V druhé části se výuka přenesla na dětské dopravní hřiště, kde si žáci mohli své znalosti 
ověřit v praxi. Také si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti. 
 
 

Spolupráce se Spolkem rodičů 
 
Vánoční jarmark 
 
S blížícím se časem Vánočním vyráběli žáci se svými učitelkami různé Vánoční výrobky.  
29. 11. 2019 proběhl Vánoční jarmark, kde děti prodávaly své výrobky. Na této akci proběhlo 
taktéž slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v Bobrovníkách. Při této příležitosti zazpívali 
děti z MŠ i ZŠ pásmo písni a koled. 
 
Drakiáda – 24. 10.2019 
 
V odpoledních hodinách 24. 10. 2019 proběhla pro žáky základní i mateřské školy drakiáda na 
zahradě mateřské školy. Tuto akci pořádala organizace – spolek rodičů. K dispozici bylo 
občerstvení a ohniště. 
 
   

Kroužky 
 
Výtvarné činnosti 
Hravá angličtina 
Vaření 
 
Čtenářský klub 
Klub zábavné logiky a deskových her 
Klub komunikace v anglickém jazyce 
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Soutěže a olympiády
 
 
Turnaj ve vybíjené – Lhotka – žáci 4. A 5. Třídy – 1. Místo – 5.3.2020 
Jízda zručnosti – Šimon Guřan – 1. Místo – 19.9.2019 
Jízda zručnosti – Patrik Biskup– 1. Místo – 19.9.2019 
Hlučínský slavíček – Nikola Králová – 1. Místo – 21.11.2019 
DDM Hlučín – 13.2.2020 – recitační soutěž – okrskové kolo 
 
 
 

 
 

Část IX. 

 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 
Nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. 
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Část X. 

 

Hospodaření školy v roce 2019 
 
 
Prostředky KÚ Moravskoslezského kraje (ZŠ + MŠ) 

 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 
k 31. 12. 

2019 

Vráceno v 
průběhu 
roku zpět 
na účet 
kraje 

Skutečně 
čerpáno k 31. 

12. 2019 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 
2019 

Předepsaná výše 
vratky dotace a 

návratné finanční 
výpomoci při 

finančním 
vypořádání 

  
Neinvestiční dotace 
celkem 

7 411 511 52 107 7 359 404 7 323 737 35 667 

  v tom:           

33353 
Přímé náklady na 
vzdělávání (NIV celkem) 

7 046 853 0 7 046 853 7 046 853 0 

       z toho:           

  
         a) platy 
zaměstnanců 

5 088 847  0 5 088 847 5 088 847 0 

  
         b) OON 
zaměstnanců 

5 600  0 5 600 5 600 0 

  
         c) ostatní (pojistné 
+ FKSP+ ONIV) 

1 952 406  0 1 952 406 1 952 406 0 

33070 
Podpora výuky plavání v 
základních školách v roce 
2019 - IV. etapa 

19 240  0 19 240 19 240 0 

33071 

Pokusné ověřování 
Vzdělávací programy 
paměťových institucí do 
škol 

245 000  52 107 192 893 157 373 35 520 

33076 

Částečné vyrovnání 
mezikrajových rozdílů v 
odměňování 
pedagogických pracovníků 
MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoří 
a ŠD v roce 2019 

100 418  0 100 418 100 271 147 
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Prostředky zřizovatele – město Hlučín (ZŠ + MŠ) 

 

Účet Název ukazatele Rozpočet Skutečnost 

501 Spotřeba materiálu 201 283,00 216 837,49 

502 Spotřeba energie 312 000,00 285 280,50 

511 Opravy a udržování 659 294,00 627 997,30 

512 Cestovné 4 000,00 2 587,00 

513 Náklady na reprezentaci 0,00 394,00 

518 Ostatní služby 450 000,00 433 984,89 

521 Mzdové náklady 194 192,00 191 086,60 

524 Zákonné pojištění 55 477,00 55 472,65 

525 Jiné sociální pojištění 2 000,00 2 131,78 

527 Ostatní sociální náklady 19 684,00 16 568,02 

547 Manka a škody 32 000,00 32 000,00 

549 Jiné ostatní náklady 0,00 0,00 

551 Odpisy majetku 190 717,00 214 249,00 

558 Náklady z DDHM 147 000,00 155 449,89 

Náklady celkem 2 267 647,00 2 234 039,12 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 2 107 647,00 2 107 647,00 

Ostatní výnosy  175 310,87 

Čerpání fondů  0,00 

Výnosy celkem  2 282 957,87 

Výsledek hospodaření  48 918,75 
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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 
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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 12. 11. 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Volf 
ředitel školy 
 
 
 
Výroční zprávu předala: Mgr. Ivona Petrusová 


