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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. Ivona Petrusová
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. Veronika Třetinová za pedagogické pracovníky
Lucie Ricková za zákonné zástupce žáků
Stanislava Kubisová za zřizovatele

mailto:reditel@zsbobrovniky.cz


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  51  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. V letošním roce se z důvodu pandemie Covid – 19 nekonal.

Škola nabízí dětem kromě tradiční výuky rovněž celou řadu dalších aktivit – exkurze, naučné
poznávací výlety do přírody, za kulturou, účast v soutěžích a olympiádách. Rovněž tyto aktivity
se v letošním roce nekonaly nebo jen ve velmi omezeném měřítku.

V odpoledních  hodinách mohou děti  trávit  svůj  volný  čas  ve školní  družině.  Své zájmové
aktivity a dovednosti rozvíjejí v kroužcích.

Výuka  v prvním  i  druhém  pololetí  školního  roku  byla  ovlivněna  mimořádným  opatřením
Ministerstva  zdravotnictví  ČR,  které  omezilo  provoz  škol  a  školských  zařízení  z  důvodu
prevence  nebezpečí  vzniku  a  rozšíření  onemocnění  COVID-19.  Vzdělávání  žáků  v těchto
obdobích 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



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



Část III.

Personální zabezpečení činnosti školy

Přehled zaměstnanců

Pracovníci školy Počet fyzických
osob

Přepočtený 
evidenční 
počet

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 8 6,98
6

z toho asistenti pedagoga 1 0,39

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 5 4,5

             z toho asistent pedagoga 1 0,5

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD 1 0,92

Správní zaměstnanci ZŠ 4 1,67
5

Správní zaměstnanci MŠ + ŠJ 2 2,00

Celkem 22 16,971

Věkové složení pedagogů ZŠ

21 – 30
let

31 – 40
let

41 – 50
let

nad 50
let

1 1 4

Pedagogové s odbornou kvalifikací: 100%



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



Část V.

Výsledky vzdělávání žáků

Prospěch žáků na základní škole

Ročník Počet

žáků

Prospěli 

s 
vyznamenáním

Prospěli Neprospěli

1. 8 7 1 0

2. 14 13 1 0

3. 13 13 0 0

4. 8 8 0 0

5. 8 8 0 0

Celkem 51 49 2 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 4
z toho žáci s IVP 2

Počet žáků přijatých na osmileté gymnázium: 1

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.

Výuka angličtiny

                       Ve školním roce 2020/2021 se jazyk anglický vyučuje ve 3., 4. a 5. ročníku.
Učebnice, které jsou k výuce užívány: Oxford – Happy House, Oxford – Happy Street,



Oxford – Project.
Učebnice i pracovní sešity jsou v souladu s ŠVP aktualizovány.
Ve všech ročnících je angličtina vyučována hravou formou, jsou využity krátká videa, 
písničky, kvízy, stolní hry, soutěže, hádanky či doplňovačky. Ve 4. a 5. ročníku děti také 
pracují s časopisem PLAY  a s anglickými knihami. Důraz je kladen především na porozumění 
textu, a to jak při poslechu, tak při čtení. Pracujeme také na mluveném projevu, tady u žáků 
posilujeme sebevědomí, jde především o to, aby se žáci nebáli hovořit anglicky, byť 
s chybami. Anglický jazyk v různé míře zapojujeme také do dalších předmětů. 
Např.v matematice procvičujeme čísla, ve VV barvy, v TV různé pokyny, slovesa,
v prvouce a přírodovědě si opakuje názvy zvířat, ve vlastivědě slovní zásobu k městu, atd. 
V hodinách je kladen důraz na porozumění, a to jak v slyšeném, tak čteném textu, vedeme 
žáky k práci se slovníkem, povzbuzujeme je k samostatnému projevu a konverzaci. 

Žáci 4. a 5. ročníku také chodí do klubu anglické konverzace, který vede Mgr. Oxana 
Lettovská. Klub probíhal také online po celou dobu distanční výuky. 

Žáci nižších ročníku navštěvují Hravou angličtinu s paní Hajdovou. 

Výuka ICT

Výuka práce s ICT je běžnou součástí práce školy, výuka předmětu Informatiky probíhá
vždy jednu hodinu týdně ve 4. a 5. ročníku
Hlavním  cílem  předmětu  je  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, mají stálý přístup k internetu a výukovým programům, pracují s
interaktivní tabulí
V současnosti probíhá komunikace v Google účtu 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   

V hodinách ICT je plně využívána učebna informatiky. Proběhlo školení pedagogických
pracovníků  v rámci  přechodu  školy  na  platformu  Google.  Průběžně  dochází  k
vyhodnocování praktické využitelnosti dalších ICT ve škole, včetně modernizace PC.
  

V  rámci  přechodu  do  prostředí  Google  proběhla  dvě  online  školení  pedagogických
pracovníků zaměřena na Google  - účet, Google – učebna, Google – disk. 

Vybavení školy počítačovou technikou

Počet 
připojených
míst

Aktuální
počet 
počítačů

Učebna 
informatik

12 10



y

Kmenové 
učebny

5 4

 Prezentace školy na internetu

Škola má vlastní webové stránky (www.zsbobrovniky.cz)  i Facebook.    
Provádíme  pravidelnou aktualizace obsahu a zapojujeme žáky i pedagogy do obsahové
prezentace školy na internetových stránkách
 

                       Pro žáky

 podíl na obsahu webových stránek
 přístup ke google účtu
 přístup do google – učebny

                       Pro rodiče

 komunikace prostřednictvím elektronické pošty
 přístup do Google účtů žáka a učebny

                       
Letošní školní rok byl náročnější vzhledem k distanční výuce, přesto žáci v rámci svých 
možností výuku zvládli. Do distanční výuky se zapojili všichni žáci. 

. 

http://www.zsbobrovniky.cz/


Část VI.

Prevence sociálně patologických jevů

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“).
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.

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).

Školní rok 2020/2021 byl silně ovlivněn distanční výukou, během které byly děti izolovány od
přirozeného školního prostředí.  Po návratu do školy učitelé  během třídnických hodin,  ale
i mimo nich, usilovali o podporu duševní pohody dětí a také o zvýšenou odolnosti vůči sociálně
patologickým jevům. Třídnické hodiny probíhaly také formou on-line.

Prevence rizikového chování  je součástí  platných učebních osnov, je začleňována také do
aktivit  mimo vyučování,  což nebylo vzhledem k omezení  provozu a hygienickým nařízením
zcela  realizovatelné.  V  rámci  prevence  učitelé  zařazovali  také  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.

V letošním roce byly žákům v rámci preventivního programu nabídnuta široká škála kroužků
a klubů, kterých se mohli aktivně účastnit.

Problémové vztahy jsme řešili  ve 2. třídě a s nimi související  občasné neshody mezi  žáky.
Situace byla konzultována s pracovníkem PPP, klima ve třídě je monitorováno, pokud by se
situace kdykoliv opakovala, zvážíme návštěvu praconvíka z PPP Opava.

 



Část VII.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Název kurzu Počet 
zúčastněnýc
h pedagogů

Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách 5

Globální čtení 1

Rozvíjení dítěte předškolního věku prostřednictvím pohádek, písní a 
veršů

1

Jak připravit zápis do první třídy 1

Výchovné problémy, změna chování, reakce žáků, pedagogů 
v konfliktních situacích

1

Rodič, učitel, žák 1

Rodič a učitel spolu nebo proti sobě 1

Školní systemické konstelace – Jak nevyhořet 1

Jak být autoritou 1

Google Classroom – účet, učebna, disk 6

Škola On-line 6

Tvořivá škola – výtvarná výchova 1



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.

Čertovská a andělská třída

Oblíbená předvánoční akce proběhla díky chvilkověmu otevření školy před Vánocemi.

Čarodějnický den

Další z oblíbených projektových dnů, ve kterém si děti užívají převleků a masek

Výlety, vzdělávací programy, exkurze

Letošní rok byl poznamenán distanční výukou, proto spoustu akcí, která jsou v běžném režimu
školy pravidelností, bylo zrušeno. Ale i přesto se učitelé snažili dětem vynahradit čas stráve- 
ný doma u počítače smysluplnými aktivitami.

Výšlap na Gírovou

Někteří žáci, ale i jejich rodič ese zúčastnily výšlapu na Gírovou v Těšínských Beskydech. Výlet 
pořádala paní vychovatelka. 



Sportovní akce

Do školy na kole

Projektový  záměr  Týden  na  kole  se  objevil  v  každém  předmětu  výuky.  Žáci  si  v
přírodovědě zopakovaly pravidla silničního provozu, v matematice vypočítaly slovní úlohy
s cyklistickou tématikou, ve výtvarné výchově namalovaly obrázek, v angličtině se naučily
pár nových slovíček týkajících se kola a naučily se také i  písničku a v jazyce českém
vypracovaly slohovou práci, ve které celý týden popsaly. Nejzábavnější však byla středa s
praktickými činnostmi a dovednostmi na kole.

Na kole dětem

Tato  charitativní  akce  měla  za  cíl  podpořit  onkologicky  nemocné  děti.  Žáci  naší  školy
doprovodili peloton, který oganizoval NF Josefa Zimovčáka. S pelotonem vyjeli z Hlučína a
pak přes Vrablovec se vraceli zpátky ke škole. Někteří žáci školy se akce účastnili jako diváci

Kulturní akce

Divadlo loutek Ostrava

Žáci školy navštívili divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě.



Dopravní výchova

V letošním školním roce nebyla umožněna dopravní výchova na dětském dopravním hřišti.

Spolupráce se Spolkem rodičů

                    Spolek rodičů žáky obdaroval při Mikulášské nadílce a na Den dětí.

Kroužky

Našim žákům byly nabídnuty tyto kroužky a kluby:

Výtvarný kroužek

Anglický klub Let's talk

Čtenářské kluby

Klub anglické konverzace

Klub zábavné logiky a deskových her

Hravá angličtina

Soutěže a olympiády
           
                       Požární ochrana očima dětí - soutěž
                               
                          Ondřej Balcar  (5. tř.)  1. místo
                          Vojtěch Ostárek (4. tř.)  2. místo      
               

Školní družina v roce 2020/2021

Činnost školní družiny začala 1. 9. 2020, kdy se v prvním pololetí přihlásilo 30 dětí, z toho

16 chlapců a 14 dívek. Z 1. třídy 8 dětí, ze 2. třídy 11 dětí, ze 3. třídy 10 dětí a 1 dítě ze

čtvrté třídy. Na konci prvního pololetí se odhlásili  dva chlapci, jeden ze druhé a jeden ze



třetí třídy. Počet dětí ve druhém pololetí byl 28 dětí, z toho 14 chlapců a 14 dívek. Žáků

první třídy bylo 8, ze druhé třídy 10, žáků třetí třídy 9 a ze čtvrté třídy 1 dítě.

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

počátku prvního pololetí školné činilo 500 Kč za každé dítě, vzhledem k epidemiologické

situaci, kdy děti jeden celý měsíc školní družinu nenavštěvovaly, bylo ve druhém pololetí

školné sníženo o 100 Kč a bylo vybráno pouze od dětí prvních a druhých třídy, kteří do

školy chodily. Za dobu distanční výuky ve druhém pololetí byl rozdíl školného rodičům

vrácen.

Děti  navštěvovaly  družinu  od   1.  9.  2020  do   13.  10.2020.  Dne  14.  10.2020  byla

nařízením vlády prezenční výuka zrušena. Děti začaly opět navštěvovat školu až 18. 11.

2020 s podmínkou dodržování homogenity skupin. Od 4. 1. 2021 pokračovala distanční

výuka u dětí 3. – 5. ročníku, družinu navštěvovaly děti pouze  1. a  2. tříd, opět musela

být dodržena homogenita tříd. Od 1. 3. 2021  do  9. 4. 2021 nařízena opět distanční

výuka pro všechny ročníky. Děti začaly školní družinu navštěvovat opět 12. 4. 2021.

Činnost ve školní družině byla velmi poznamenána celou pandemickou situací, distanční

výukou, zákazem sportování, zpěvu a shlukování. Celá tato situace trvala velmi dlouho.

I přes tuto situaci byla činnost v družině pestrá jak v oblasti výtvarné a pracovní, tak i v

přírodovědné a vlastivědné. Činnosti byly v průběhu odpoledne uskutečňovány tak, aby

se střídaly klidné a náročnější činnosti, práce a odpočinek, řízené a spontánní činnosti.

V družině se pravidelně četly knihy na pokračování.

Děti se v září  zúčastnili Dne dětí  v zahradě mateřské školy pořádané sdružením rodičů.

Tato slavnost byla zpestřena upečením perníkových berušek a sluníček pro všechny děti

ze školy i ze školky. V září se také konal celodenní výlet na Karlštejn.

V měsíci listopadu děti vyráběly přáníčka a rybičky z flitrů na Vánoce

V prosinci  se  konal  tradiční  výšlap na Gírovou,  kterého se kromě dětí  zúčastnili  také

rodiče.

V lednu se vyráběla přáníčka na Svatého Valentýna.

Únor byl ve znamení výroby karnevalových masek a přáníček k MDŽ.

V měsíci  březnu  byla  nařízena distanční  výuka.  Po celou  dobu se děti  každý večer

scházeli online s paní vychovatelkou a četli společně pohádky na dobrou noc a povídali si

o tom, co děti zajímá.

Duben – on line výuka, přáníčka ke DNI MATEK

Květen – projektový týden na KOLE a piškvorkový turnaj, kterého se zúčastnilo 9 dětí.

                          V červnu  výšlap na Gírovou

V letošním  školním  roce  se  vzhledem  k epidemiologické  situaci  uskutečnily  pouze  3

celodenní víkendové výlety. Kroužek vaření, který si děti v minulých letech  velmi oblíbily,

stejně tak i návštěva tělocvičny, nebyly realizovány. 



Celková atmosféra v družině se jeví jako velmi dobrá. Kladná je i spolupráci s rodiči



                     Část IX.

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

Nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.



Část X.

Hospodaření školy v roce 2020

Prostředky KÚ Moravskoslezského kraje (ZŠ + MŠ)

Účelo
vý 
zna
k

Ukaza
tel

Poskytn
uto k

31. 12.
2020

Vrácen
o v

průběh
u roku
zpět na

účet
kraje

Skutečně
čerpáno k 
31.

12. 2020

Skuteč
ně 
použit
o k 31.
12.

2020

Předepsaná
výše vratky
dotace a
návratné
finanční

výpomoci při
finančním
vypořádání

Neinvestiční 
dotace celkem

9 176 07  127 840 9 048 467 9 048
467

0

v tom:

3335
3

Přímé náklady na
vzdělávání (NIV celkem) 9 031 967 0 9  031 967 9 0

z toho:

a) 
platy 
zaměstnan
ců

6 469 098 0 5 088 847 5 088 847 0

b) 
OON 
zaměstnan
ců

3 150 0 5 600 5 600 0

c) ostatní (pojistné
+ FKSP+ ONIV) 2 559 719 0 1 952 406 1 952 406 0

3307
0

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

21 840 7 840 14 000 14 000 0

3307
1

Pokusné ověřování 
Vzdělávací programy 
paměťových institucí 
do škol

122 500 120 000 2 500 2 500 0



Prostředky zřizovatele – město Hlučín (ZŠ + MŠ)

Účet Název ukazatele Rozpočet Skutečnost

501 Spotřeba materiálu 283 283,00 176 598,08

502 Spotřeba energie 322 000,00 256 979,41

511 Opravy a udržování 50 000,00 29 581,50 

512 Cestovné 3 000,00 785,00

513 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00

518 Ostatní služby 477 000,00 377 950,31

521 Mzdové náklady 20 000,00 27 945,50

524 Zákonné pojištění 6 000,00 3 394,68

525 Jiné sociální pojištění 2 000,00 1 961,65

527 Ostatní sociální náklady 16 000,00 20 880,00

547 Manka a škody 0,00 0,00

549 Jiné ostatní náklady 0,00 0,00

551 Odpisy majetku 190 717,00 214 249,00

558 Náklady z DDHM 150 000,00 119 005,85

Náklady celkem  1 520 000,00 1 229 328,35

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 1 360 000,00 1 156 000,00

Ostatní výnosy 160 000,000 137 351,21

Čerpání fondů 0,00

Výnosy celkem
1 360 000, 00

1 293 351,21

Výsledek hospodaření 48 918,75



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.



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



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. Ivona Petrusová
                       ředitelka školy
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