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1. Základní údaje o škole 

 

 
1.1. Základní údaje o škole 

 
 

Název školy 

 

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice,  

příspěvková organizace 

 

Adresa školy Opavská 222, 747 19 Bohuslavice 

IČO 70987122 

Bankovní spojení 1850351389/0800 

Telefon 553659008 – ředitelna 

553659960 – kancelář ekonomky 

E-mail info@zsbohuslavice.cz 

zsbohuslavice@tiscali.cz 

zsbohuslavice.sek@tiscali.cz 

Adresa internetové stránky www.zsbohuslavice.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 2. 4. 1996 /zahájení činnosti 1. 9. 1964 

Název zřizovatele Obec Bohuslavice 

Adresa: Poštovní 119 

Tel.: 553 659 075, 553 659 064 

Fax: 553 659 064 

e-mail: info@bohuslaviceuhlucina.cz 

Součásti školy Mateřská škola 

Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna ZŠ  

Školní jídelna MŠ – výdejna 

IZO ředitelství  600 143 082 

Vedoucí a hospodářští 

pracovníci 

Ředitelka:                      Mgr. Gabriela Prchalová 

Zástupkyně ŘŠ:             Mgr. Irena Václavková 

Ekonomka:                    Milena Buhlová 

Vedoucí učitelka MŠ:   Anna Kozáková 

Vedoucí ŠJ:                   Šárka Miketová 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a     

jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsbohuslavice.cz/
mailto:info@bohuslaviceuhlucina.cz
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1.2 Charakteristika školy 
 

 

1.2.1 Základní charakteristika školy 

 

     Zřizovatelem Základní školy (ZŠ) a mateřské školy (MŠ) Bohuslavice, příspěvkové 

organizace je Obec Bohuslavice. Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu 

(Bohuslavice a Závada), školní družinu a školní jídelnu s výdejnou. 

Celé zařízení má 35 zaměstnanců. 

     Školní areál leží ve středu obce. Jedná se o školu pavilónového typu, která má 9 

kmenových tříd a 8 odborných učeben (výpočetní technika, multifunkční učebna I. stupeň, 

fyzika-chemie, cizí jazyky, učebna hudební výchovy- literární výchovy, školní dílna, cvičná 

kuchyně, tělocvična) a prostory školní družiny. Součástí areálu je školní hřiště a prostory 

k hraní i relaxaci, vybavené zahradním mobiliářem.  

     Škola je zrekonstruovaná, nově zastřešená. V tomto školním roce byla zahájena 

rekonstrukce všech budov základní i mateřské školy. Proběhlo zateplení budov včetně 

výměny všech oken, zastřešení pavilonu U2, tělocvičny a budovy MŠ, nainstalování nových 

tepelných čerpadel. Průběžně probíhá obnova žákovského nábytku, dokončení oprav 

hygienických zařízení v některých učebnách (obklady, umyvadla, zásobníky na ručníky a 

mýdlo) a proběhla také rekonstrukce podlahy tělocvičny – nový nátěr povrchu, na začátku 

školního roku byl proveden také dosyp víceúčelového školního hřiště. Ve výuce mají možnost 

žáci využít dvou interaktivních tabulí a tří datových projektorů. Učebna výuky informatiky 

byla vybavena novými počítači. 

   

 

1.2.2 Koncepce školy 

  

 Základní cíl: 

 Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro 

další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. 

 Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se 

rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně 

uznávanými životními a mravními hodnotami. 

 

Prostředky k dosažení cíle: 

 

Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu, 

rozpracovaného tematickým plánem do jednotlivých předmětů. 

Zaměřujeme se na celkové kulturní prostředí školy a na systém mezilidských vztahů. Ten je 

dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a 

rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky 

samotnými.  
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Ve spolupráci s dyslektickými asistentkami a výchovnou poradkyní pečujeme o žáky se 

specifickými poruchami učení a chování. Pro talentované žáky je zpracován školní systém 

soutěží, na který navazují okresní a krajská kola. 

 

 

Přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu je mimoškolní a zájmová činnost. 

Zaměřujeme se především na práci školní družiny, širokou nabídku kroužků pro žáky školy, 

podporujeme zájem o environmentální výchovu, dopravní výchovu, hudební a výtvarnou 

výchovu, pohybovou výchovu. Při těchto činnostech využíváme jak prostor školní budovy – 

tak venkovní prostory – školní zahradu a hřiště. 

 

Velmi intenzívně spolupracujeme s rodiči, poskytujeme jim základní a objektivní informace o 

škole a informace o studijních výsledcích dětí. Snažíme se více rozvíjet oboustranný tok 

informací, otevřenost školy vůči rodičům (den otevřených dveří, třídní schůzky, konzultační 

hodiny pro rodiče). 

Veřejnosti poskytujeme základní a objektivní informace o škole, nabízíme jim vhodné služby 

(pronájem tělocvičny, stravování cizích strávníků,…). Připravujeme pro rodiče kulturní 

programy (výstavky, akademie), společné akce pro rodiče a děti. 

 

 V souvislosti se současnými trendy se škola zaměřila na výpočetní techniku, aby každý žák, 

který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl 

pracovat s internetem. Důležitá je také výuka cizích jazyků. Každý žák, který dokončí školní 

docházku by měl zvládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru a zájemci další cizí jazyk. 

 

 

 

1.2.3  Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

 Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových 

kompetencí RVP ZV, který klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. 

 Škola se snaží být otevřená jak dětem, tak rodičům, tak zároveň široké veřejnosti 

 Škola vychází ze zájmů rodičů v náboženské výchově. Komunikace a vztahy uvnitř i 

navenek jsou důležitým tématem pro školu a její vedení. 

 

V základním vzdělávání usilujeme o naplňování těchto cílů: 

 Motivovat žáky pro celoživotní učení 

 Vést žáky k tvořivému logickému myšlení, řešení problémů 

 Rozvíjet u žáků účinné komunikační schopnosti 

 Podněcovat u žáků schopnost spolupracovat, respektovat úspěchy i neúspěchy vlastní i 

druhých 

Školní vzdělávací program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků důležitých pro život 

každého jedince. 

 

Pro následující školní rok dojde v našem ŠVP ke změnám a úpravám, které jsou dané 

Ministerstvem školství a tělovýchovy. Na těchto úpravách se podílejí všichni pedagogové. V 
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účinnost vejdou od 1. 9. 2013. Úpravy se týkají zejména oblasti výuky cizích jazyků, kdy 

další cizí jazyk již nebude řazen mezi volitelné předměty, ale bude pro žáky školy povinný. 

 

 

 

1.2.4 Organizace školního roku 

 

 

 

 Období školního vyučování začnalo v pondělí 3. září 2012.  

 Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.  

 Období školního vyučování v druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 28. června 

2013. 

 Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. 

 Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončily ve středu  

2. ledna 2013. Vyučování začnalo ve čtvrtek 3. ledna 2013. 

 Jednodenní pololetní prázdniny  připadly na pátek 1. února 2013. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly pro okres Opava stanoveny v termínu  

            11. 3. . – 17. 3. 2013. 

 Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 28. března a pátek 29. března2013. 

 Hlavní prázdniny trvaly od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013. 

 Období  školního vyučování ve školním roce  2013/2014 začalo v pondělí 2. září 

2013.     

 

V tomto školním roce byla zahájena rekonstrukce všech budov základní i mateřské školy. 

Proběhlo zateplení budov včetně výměny všech oken, zastřešení pavilonu U2, tělocvičny a 

budovy MŠ, nainstalování nových tepelných čerpadel. Průběžně probíhá obnova žákovského 

nábytku, dokončení oprav hygienických zařízení v některých učebnách (obklady, umyvadla, 

zásobníky na ručníky a mýdlo) a proběhla také rekonstrukce podlahy tělocvičny – nový nátěr 

povrchu, na začátku školního roku byl proveden také dosyp víceúčelového školního hřiště. Ve 

výuce mají možnost žáci využít dvou interaktivních tabulí a tří datových projektorů. Učebna 

výuky informatiky byla vybavena novými počítači. 

 

 

 

1.3 Údaje o školské radě  
 

 

Datum zřízení 16. 9. 2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Ing. Tomáš Gruň  /předseda/ 

 

Je to orgán, který umožňuje rodičům, pedagogům a zřizovateli podílet se na chodu školy. 

Zasedá nejméně 2x ročně. Funkční období členů je 3 roky.  
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Školská rada vykonává tuto působnost: 

        -  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému 

            uskutečňování 

        -  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

        -  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

        -  schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 

        -  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

        -  projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a  

           navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

        -  projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

 

Složení školské rady:   

        -  zastoupení zaměstnanců školy:      Mgr. Irena Václavková 

                                                                   Mgr. Lenka Lasáková 

                                                                   Mgr. Andrea Kupková 

       -  zastoupení zákonných zástupců:     Ing. Tomáš Gruň 

                                                                   p. Pavla Cigánová 

                                                                   p. Michaela Mašková                                                                    

       -   zastoupení zřizovatele:                   p. Eva Ilková 

                                                                   p. Radek Kocur 

                                                                   Bc. Marcela Stuchlíková 

                                                                         

 

2. Údaje o pracovnících školy 

 
2.1  Přehled pracovníků školy 

 

Počet pracovníků celkem 35 

Počet učitelů ZŠ 13 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

Počet správních zaměstnanců MŠ 3 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 
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2.2  Základní škola a školní družina 
      

    Složení pedagogického sboru 

 

Jméno Kombinace Zařazení 

Mgr. Gabriela Prchalová český jazyk – hud. výchova ředitelka školy 

Mgr. Irena Václavková 1. - 5. zástupkyně ŘŠ 

Mgr. Dagmar Fojtíková český  jazyk – dějepis výchovná poradkyně 

Mgr. Lenka Lasáková                                                                           1.-  5. třídní učitelka 1. třídy 

Mgr. Monika Valachová                                                                         1. - 5.  třídní učitelka 2. třídy 

Mgr. Zdeňka Birtková 1. - 5.  třídní učitelka 3. třídy 

Mgr. Jaroslava Ratajová         speciální pedagogika                                                   třídní učitelka 4. třídy 

Mgr. Zuzana Prokšová  český  jazyk – dějepis                                                   třídní učitelka 5. třídy 

Mgr. Dagmar Fojtíková český jazyk - dějepis třídní učitelka 6. třídy 

Mgr. Šárka Kupková angl. jazyk – zeměpis – 

ruský jazyk 

třídní učitelka 7. třídy 

Mgr. Andrea Kupková matematika - chemie třídní učitel 8. třídy 

Mgr. Pavel Pinďák obč. výchova – techn. 

výchova 

třídní učitelka 9. třídy 

Mgr. Karla Poštulková    matematika – zákl. techniky správce poč. učebny 

Mgr. Olga Stuchlá                                                                                náboženství katechetka, učitelka  

Karin Herudková studující, ukončení studia – 

květen 2013 

vychovatelka ŠD 

 

Správní zaměstnanci 

 

Jméno Pracovní zařazení 

Milena Buhlová ekonomka – hospodářka 

Jiří Kocur školník – údržbář 

Marie Mokrá Uklízečka 

Magda Stuchlíková Uklízečka 

Zuzana Štefková Uklízečka 
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2.3 Mateřská škola 

 
 

Jméno 

 

 

Pracovní zařazení 

Anna Kozáková vedoucí učitelka 

Libuše Chříbková učitelka (Z) 

Lenka Pachulová Učitelka 

Mgr. Pavla Riedlová Učitelka 

Jana Černovská učitelka (Z) 

Lucie Newrzellová učitelka (studující), ukončení st.-květen 2013 

Dagmar Kubíková Uklízečka 

Marcela Kocurová Školnice 

Lýdie Janečková školnice – uklízečka (Z) 

 

 

 

 

2.4 Školní jídelna 
 
 

Jméno  

 

 

Pracovní zařazení 

Šárka Miketová vedoucí ŠJ 

Marie Veverková vedoucí kuchařka 

Irena Beranová  Kuchařka 

Daniela Kubíková Kuchařka 

Alena Krieblová pracovnice provozu 

 Daniela Burianová pracovnice provozu 

Iveta Theuerová pracovnice provozu 

 

 

 

3. Vzdělávací program školy 
 

 

     3.1  Přehled oborů vzdělávání 

 
 

Vzdělávací program 

 

 

Zařazené třídy 

 

Školní vzdělávací program: Škola – základ života, č.j. 126/2007 

 

1.- 9. roč. 

 

 

    

   Cílem učení jsou tzv. kompetence, to je co žáci umí, ne jen to, co si pamatují. Proto se 

vzdělávání staví na jistém množství vhodně propojených poznatků a velký důraz se klade na 
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dovednosti, které mají nadčasový význam a které umožní rychle se přizpůsobit potřebám 

dalšího vzdělávání i pozdějšího zaměstnání. 

Snahou učitelů bylo poskytnout co největší tvůrčí prostor, ale vždy za dodržení stanovených 

pravidel. 

 

V ročním plánu byly stanoveny následující dlouhodobé cíle: 

 

 rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, 

učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.  

 budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. 

 zaměřit se na plné zvládnutí základních dovedností žáků: 

                            dobré čtení (s porozuměním textu) 

                            základní matematické dovednosti 

                            důraz na znalost cizích jazyků, informační gramotnost, sport 

 komunikace přiměřená věku žáků 

 zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva 

 rozšiřující učivo zařazovat podle schopnosti žáků 

 otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu 

 podporovat pohybovou aktivitu a mimoškolní činnost 

 vést žáky k manuálním činnostem (formovat vztah k manuální práci, vážit si práce 

jiných). 

 

 

 

3.2 Učební plán školy   

 

Předmět 

             1.stupeň                          2.stupeň 

            1. – 5. ročník                  6. – 9. ročník 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Český jazyk a literatura
 

8 9 9 7   7 4   4 4 4 

Cizí jazyk - - 3 3 3  3 3 3 3 

Inf.a kom.technologie - - - - 1   1 1 1 1 

Matematika a její aplik. 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Prvouka 2 2 3 - - - - - - 

Přírodověda - - - 2 2 - - - - 

Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 

Chemie - - - - - - - 2 2 

Fyzika - - - - - 2 2 2   2 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 2 

Zeměpis - - - - - 2 2 2 2 

Dějepis - - - - - 2 2 2 2 

Výchova k občanství - - - - - 1 1 1 1 
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Výchova ke zdraví - - - - - 1 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

Člověk a svět práce 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelné předměty 

7., 8., 9. tř. 

(žáci volí 1 z nich) 

druhý cizí jazyk - N 

Sportovní výchova 

 

8. tř. (žáci volí 1 z nich) 

základy administrativy 

konverzace v AJ 

9. tř. (žáci volí 1 z nich 

konverzace v AJ 

počítačová grafika 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

  

  

 2 

    

 

 

   

 

 

  1  

 

 

Týdenní dotace 

povinných předmětů 

 

20 22 25 25 26 28  30 32 32 

Nepovinné předměty 

Náboženství 

Environmentál. výchova 

1 

 

1 

 

1 1 1 

 

1 

1 

1 1 1 

 

 

 

 

3.3  Zájmové kroužky 
 

Ve školním roce 2012/2013 jsme nabídli žákům tyto kroužky a volnočasové aktivity: 

 Anglický jazyk pro 2. ročník 

 Cvičení z českého jazyka a matematiky 

 Dětský klub 1 

 Dětský klub 2 

 Historický kroužek 

 Internet 

 Keramika 

 Nebojím se češtiny 

 Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka 

 Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky 

 Sborový zpěv 

 Sportovní kroužek 

 Stolní tenis 

 Školní časopis 

 Ruský jazyk 
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 Tajemství chemie 

 Zdravotní tělesná výchova 

Do těchto volnočasových aktivit se zapojilo asi 70% žáků školy. 

 

 

 

 

4. Počty žáků a výsledky přijímacího řízení 
 

 

 

4.1  Počty žáků školy 

 
 

Roč. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

1.-5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

6.-9. 

 

1.-9. 

 

Celkem 26 25 17 25 17 110 12 20 17 24 73 183 

Dívky 14 9 8 14 8 53 3 10 5 13 31 84 

Hoši 12 16 9 11 9 57 9 10 12 11 42 99 

Dojížď. 3 7 10 5 6 31 4 4 4 7 19 50 

 

 

 

4.2  Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

 

Počet prvních tříd 

 

 

Počet dětí přijatých do prvních tříd 

 

Počet odkladů pro  školní rok  

1 26 4 

 

Zápis proběhl dne 27. 1. 2012.  K zápisu se dostavilo 30 dětí se svými rodiči. Rodiče čtyř dětí 

požádali o odklad školní docházky. Předpokládaný počet v 1. třídě pro školní rok 2013/2014 

je 26 dětí. 

 

 

Vycházející žáci 

 
 

Příjmení, jméno 

 

 

Škola 

 

Obor 

Martin Grzenia Střední škola technická a 

dopravní  

Ostrava - Vítkovice 

autoelektrikář 

Filip Kocur Střední průmyslová škola  

Ostrava – Vítkovice 

strojírenství 

automobilní technika 

Hana Kocurová Střední škola hotel. a služeb a 

VOŠ 

hotelnictví 
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Opava 

Jaroslav Kubík Střední škola technická 

Opava 

mechanik -seřizovač 

Martina Kubíková Masarykova střední škola 

zemědělská a Vyšší odborná 

škola 

Opava 

agropodnikání 

Kristýna Kudělová Mendelovo gymnázium  

Opava 

gymnázium 

Jiří Lasák Střední průmyslová  a umělecká 

škola Opava 

strojírenství 

výpočetní  technika 

Natálie Mašková Wichterlovo gymnázium 

Ostrava - Poruba 

gymnázium 

Matěj Malcharek  Střední škola technická a 

dopravní 

Ostrava - Vítkovice 

mechanik -opravář 

motorových vozidel 

Václav Mička Střední průmyslová škola 

Ostrava - Vítkovice 

strojírenství 

automobilní technika 

Karolína Myšková Soukromá škola podnikatelská 

Opava-Kylešovive 

žurnalistika a mediální 

komunikace 

Victor Nguyen Střední škola technická 

Opava 

obráběč kovů 

Tereza Otisková Střední škola podnikatelská 

Opava - Kylešovice 

žurnalistika a mediální 

komunikace 

David Pašek Bezpečnostně právní akademie 

Ostrava - Michálkovice 

ochrana osob a majetku 

Sabina Plevová Obchodní akademie a VOŠ 

sociální 

Ostrava – Mariánské Hory 

veřejnosprávní činnost 

Vojtěch Steffek Střední škola technická a 

dapravní  

Ostrava - Vítkovice 

elektrotechnik 

chladírenských zařízení 

Patricie Štefková International School of Ostrava 

Ostrava – Moravská Ostrava 

gymnázium 

Simona Tomaschková Střední škola hotelnictví a služeb 

a VOŠ 

Opava 

kuchař – číšník 

Hana Theuerová Střední škola hotelnictví a služeb 

a VOŠ 

Opava 

kadeřnice 

Karolína Theuerová Gymnázium Josefa Kainara 

Hlučín 

gymnázium 

Filip Vitásek Střední škola technická a 

dopravní 

Ostrava - Vítkovice 

mechanik – opravář 

motorových vozidel 

Jan Vitásek Střední škola technická a 

dopravní 

Ostrava - Vítkovice 

autolakýrník 

Tereza Vitásková Obchodní akademie a střední 

škola logistická 

Opava 

logistické a finanční služby 
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Nikol Kukurucová Střední škola hotelnictví a služeb 

a VOŠ  

Opava 

kadeřnice 

 

 

 

 

Umístění žáků 9. třídy na jednotlivých typech škol 

 

Typ školy Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet 

Gymnázium 0 4 4 

SOŠ 5 6 11 

SOU 6 3 9 

 

 

 

 

Umístění žáků 9. třídy v jednotlivých okresech 

 

Okres  Počet chlapců Počet dívek Celkový počet 

Opava 2 9 11 

Ostrava 9 4 13 

 

 

 

5.  Hodnocení  prospěchu a chování žáků 
 

 

5. 1 První pololetí 
 

 

Třída Počet  

(CH/D)  

Vyznamenání  

(CH/D)  

Prospěli  

(CH/D)  

Průměr 

třídy  
 

Absence  

průměr/ž.  

1. 26 (12+14)  

 

26 (12+14)  

 

0 (00+00)  

 

1,03  

 

20,92  

 

2. 25 (16+9) 25 (16+9) 0 (00+00)  

 

1,14  

 

31,88  

 

3. 17 (9+8) 13 (7+6) 4 (2+2) 1,36  

 

20,65  

 

4. 25 (11+14) 18 (6+12) 7 (5+2) 1,44  

 

25,44  

 

5. 17 (9+8) 10 (6+4) 7 (4+3) 1,62  

 

31,00  

 

1. – 5.  
 

110 (57+53) 92 (47+45) 18 (11+7) 1,32 25,95 

6. 12 (9+3) 0 (00+00)  

 

12 (9+3) 2,26  

 

37,25  

 

7. 20 (10+10) 5 (1+4) 15 (9+6) 1,81 24,15  
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8. 17 (12+5) 5 (2+3) 12 (10+2) 1,65 37,35  

 

9. 24 (11+13) 5 (1+4) 19 (10+9) 1,73 37,96  

 

6.- 9.  
 

73 (42+31) 15 (4+11) 58 (38+20) 1,86 33,92 

1.- 9.  

 

183 (99+84) 107 (51+56) 66 (39+27) 1,59 29,94 

 

 

V 1. pololetí bylo uděleno:  

 

44 pochval   

23 napomenutí třídního učitele 

16 důtek třídní učitelky 

5 důtek ředitelky školy 

 

 

 

5.2  Druhé pololetí 

 
 

Tř. 

 

 

Počet (CH/D) 

 

Vyznamenání 

 

Prospěli 

 

Průměrná 

známka 

 

Absence 

průměr/ž. 

1. 25 (16+09) 25 (15+09) 0 (00+00) 1,04 31,56 

 

2. 18 (10+08) 14 (08+06) 04 (02+02) 1,23 43,72 

 

3. 25 (11+14) 21 (07+14) 04 (04+00) 1,33 50,52 

 

4. 18 (10+08) 13 (07+06) 05 (03+02) 1,44 43,39 

 

5. 14 (10+04) 05 (03+02) 09 (07+02) 1,68 38,93 

 

 

1. – 5. 

 

 

100 (57+43) 

 

78 (41+37) 

 

 

22 (16+06) 

 

 

1,32 

 

 

41,62 

6. 20 (10+10) 05 (01+04) 15 (9+6) 1,75 37,90 

 

7. 18 (12+06) 05 (01+04) 13 (11+2) 1,63 37,28 

 

8. 23 (11+12) 04 (00+04) 19 (11+8) 1,75 46,43 

 

9. 15 (07+08) 04 (01+03) 11 (6+5) 1,82 43,87 

 

 

6. – 9. 

 

76 (40+36) 

 

 

18 (03+15) 

 

58 (37+21) 

 

1,73 

 

41,37 

 

1. -9. 

 

176 (97+79) 

 

96 (44+42) 

 

80 (53+27) 

 

1,53 

 

41,50 
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1.  

 

 

V 2. pololetí bylo uděleno: 

 

42 pochval 

38 napomenutí 

10 důtek TU 

3 důtky ŘŠ 

2 dvojky z chování 

 

 

6.  Údaje o integrovaných žácích 
  

     

 I v letošním školním roce pokračovalo vzdělávání a péče o žáky s postižením. Ti pracovali 

hodinu týdně pod vedením učitelek – proškolených dyslektických asistentek (Mgr. Lenka 

Lasáková, Mgr. Zdeňka Birtková, Mgr. Zuzana Prokšová, p. uč. Monika Valachová) a 

využívali speciální učební pomůcky. Žáci byli vyučováni podle individuálních vzdělávacích 

plánů a klasifikováni dle Pokynu MŠMT ČR 23 472/92-91 k zajištění péče o děti s poruchami 

učení na ZŠ.  

 

 

 

Třída 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Celkem 

 

Počet 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

1 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Druh postižení  

 

 

Počet žáků 

Vývojové poruchy učení          9 

Sluchové postižení 1 

S vadami řeči 1 

 

Celkem 

 

 

11 
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7.  Akce školy 
 

 

 

Typ akce 

 

Účast 

Výuka plavání  
Aquapark Kravaře (duben – červen) 

 

1. - 4. tř 

Exkurze a výlety 

 Dějepisná exkurze Praha (říjen)  

 Slezské muzeum v Opavě ( listopad) 

 Lasákovy cukrovinky – cukrářská výrobna ( listopad) 

 IQ park Ostrava ( květen) 

 Památník 2. sv. války Hrabyně  (červen) 

 ZOO Ostrava + výukové programy (červen) 

 Canis Prosper Bohuslavice (červen) 

 Hasičská zbrojnice SDH Bohuslavice (červen) 

 Opava – okresní město  (červen) 

 

 

 

 

 

6. – 8. tř. 

8. + 9. tř. 

3. tř. 

5. + 7. tř. 

7. tř. 

5. – 9. tř., 

1. – 7. tř. 

1.-5. tř. 

1., 3 .tř. 

6. tř. 

Školní výlety 

 Ostrava ZOO 

 Ostrava ZOO 

 Hlučín, Darkovičky(cyklovýlet), Aquapark Kravaře, 

ZOO 

 Ostrava, Aquapark Kravaře, ZOO 

 Jeseník 

 Mohelnice, Olomouc  

 

1., 2. tř. 

3., 4.,5. tř. 

 6. tř. 

 

7. tř. 

8. tř. 

9. tř. 

Kino,  divadlo, koncerty, kulturní akce 

 Slapstik (anglické divadlo, říjen) 

 Tučňáci na Arše (říjen) 

 Janek a kouzelná fazole (září) 

 Josef a jeho pestrobarevný plášť (listopad) 

 Kozí příběh se sýrem (Cinestar Opava, leden) 

 Od folku k blues (duben)  

 Noc na Karlštejně (červen) 

 Bídníci – filmové představení (Ostrava, květen) 

 Čtyřlístek pohádek – filmové představení (Ostrava, 

červen) 

 

 

7., 9. tř. 

3. – 5. tř. 

1., 2. tř.  

5. tř. 

1. – 9. tř. 

1. – 9. tř. 

5. tř. 

II. stupeň 

I. stupeň 

1. – 9. tř. 

. 

Přednášky, besedy 

 Dopravně-ekologická beseda (září) 

 Kriminalita mládeže (září) 

 

4., 5. tř. 

8., 9. tř. 
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 Sekty a náboženská hnutí (září) 

 Vztahy a láska, sex a choroby (září) 

 Hasik (únor, duben, červen) 

 Škola osobního života (únor) 

8., 9. tř. 

2., 6. tř. 

2., 6. tř. 

6. – 9. tř. 

Sportovní soutěže 

 Mistrovství Hlučínska  

(listopad), 2. místo 

 Basketbal And cup, 1. místo 

(listopad) 

 Orion florbal cup  (leden) 

1.místo - postup 

 Orion florbal cup  (leden) 

 Orion florbal cup, okresní 

finále (leden)  3.místo 

 Preventan vybíjená  (únor) 

 Coca cola Cup  (březen) 

 Volejbal (duben) 

 Atletický čtyřboj (h-d) 

(květen) hoši 3. místo 

 McDonald´s cup ( květen) 

   

   
 

 

8., 9. ř. 

 

8., 9. tř. 

 

6.,7. tř. 

 

8., 9. tř. 

 

8., 9. tř. 

 

4., 5. tř. 

6. – 9. tř. 

9. tř. 

8., 9. tř. 

 

4., 5. tř. 

Soutěže, olympiády 

 Logická olympiáda 

 Matematická olympiáda (školní kolo) 

 Kosočtverec 

 Pod modrou oblohou  

 Přírodovědný klokan 

 Matematický klokan 

 Opavský skřivánek 

 Požární ochrana očima dětí 

 Kilobajtík, Megabajtík 

 Školní časopis roku 

 Olympiáda-  Anglický jazyk (školní, okresní kolo) 

 Olympiáda – Český jazyk (školní kolo) 

 Můj dům – výtvarná soutěž 

 

  

5., 6. – 9.tř. 

5. -7. tř. 

5.tř. 

5. – 9. tř. 

8., 9. tř. 

 

D.Moslerová(7.tř.), K. 

Prchalová (7.tř.) 

1.- 9.tř. 

4. – 7.tř. 

 

 

 

6. – 9.tř. 

Spolupráce s obecním úřadem 

 

 Vítání novorozeňat 

 Slavnostní předávání Slabikářů 

 Vánoční jarmark a výstava 

 Setkání seniorů 

 

 

1.tř., MŠ, 7.tř. 

1.tř. 

pěvecký sbor 

9.tř. 
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 Den matek 

 Den učitelů 

 Výstavka perníčků 

 Výstava paličkované krajky 

 Pasování čtenářů 

 Slavnostní rozdání vysvědčení a rozloučení s 9.tř. 

 Beseda žáků 9.tř. se starostou obce 

 

1. – 9.tř. 

učitelé 

pěvecký sbor 

pěvecký sbor 

1.tř. 

9.tř. 

9.tř. 

 

 

Další akce 

 Slavnostní zahájení školního roku 

 Den otevřených dveří 

 Mikuláš ve škole 

 Halloween 

 Sázení stromu 

 Noc s Andersenem (březen) 

 Návštěva MŠ v 1. Třídě 

 Den Země, výstava domácích mazlíčků 

 Sportovní den 

 Kurz sebeobrany 

 Pečení perníčků se seniory 

 Dětský den ve škole 

 Valentýnské lyžování 

 

1. – 9.tř. 

1. tř. 

1. – 9. tř. 

1. – 9. tř.  

7. tř.  

5., 6. tř. 

 

1. – 9. tř. 

1. – 9. tř. 

1. – 9. tř. 

6. – 9. tř. 

9.tř. 

1. – 9. tř. 

7. – 9.tř. 

Akce školní družiny 

 Výstava zemědělských strojů Zetor 

 Pečení bramb. placků, pouštění draků 

 Rovninský kos – pěvecká soutěž 

 Spaní v družině 

 Výstava v Muzeu Hlučínska 

 Tvoření ve spolupráci s knihovnou v prostorách  

Obecního domu (listopad, duben) 

 

Enviromentální výchova 

 Projekt – Evoluce, Recyklohraní 

 Klub ekologické výchovy – ocenění Škola 

udržitelného rozvoje 1. Stupně 

 Jeden svět na školách – získány zdarma materiály pro 

výuku EVVO 

 Multimediální ročenka živ. prostředí 

 Zlatá nit 

 Bez medu to nejde 

 Zelený ostrov 

 Sběr plastových víček pro charitu 

 Letáky do místního zpravodaje 
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8.  Spolupráce s klubem rodičů Bublina 

 

 
V tomto školním roce funguje nové složení KR. Svou činnost klub zahajoval s nulovým 

zůstatkem na účtu KR. Většina členů se rozhodla, že vzhledem k nízkému počtu členů, bude 

klub pořádat pouze menší akce bez příspěvku rodičů žáků. Členové se scházeli na 

pravidelných schůzkách. Klubu se nakonec povedlo uspořádat sedm zábavných akcí pro děti. 

Některé z nich byly úspěšné – jiné méně. Velkou snahou je nadále usilovat o další členy, kteří 

by zajistili organizaci akcí.  

Velký dík patří všem rodičům, kteří se aktivně podíleli přípravě akcí a jejich realizaci.  

 

 

     Ve spolupráci s klubem rodičů proběhly: 

 Světluškový večer s dlabáním dýní (říjen) 

 Mikuláš ve škole (prosinec) 

 Čteme dětem, Česko zpívá koledy (prosinec) 

 Maškarní rej (únor) 

 Vítání jara (březen) 

 Vítání prázdnin, pasování budoucích prvňáčků (červen) 

 Rozloučení s vycházejícími žáky (červen) 

 

 

 

9.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogů 

 

 
V tomto školním roce probíhalo také další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy. 

 

Vzdělávací akce 

 

 Září – červen – Studium ředitelů škol – Mgr. Gabriela Prchalová ( základy práva, 

pracovní právo, financování školy, organizace školy, studium ukončeno absolventskou 

prací a obhajobou práce před zkušební komisí) 

 Říjen -  Přírodniny jako nástroj kresby a malby – Karin Herudková (vychovatelka ŠD) 

- Anglická gramatika v kostce                - Mgr., Bc. Michaela Václavková 

- Relaxace pro děti                                 - Mgr., Bc. Michaela Václavková 

- Učíme se číst genetikou                       - Mgr. Monika Valachová 

- Jak vyučovat přírodovědné předměty  - Mgr. Šárka Kupková 

- Činnostní výuka v zeměpise                 - Mgr. Šárka Kupková 

- Power Point, tvorba výuk. materiálů     - kolektiv sborovny 
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- Tvorba DUM pro interaktivní tabule    - kolektiv sborovny 

 Listopad – Svět peněz prakticky                          - Mgr. Andrea Kupková 

-  Zajímavé techniky a nápady                 - Karin Herudková 

- Čeština může bavit děti i učitele            - Mgr. Zuzana Prokšová 

- Čeština může bavit děti i učitele            - Mgr. Irena Václavková 

 Leden -   Hrátky nejen s čísly                                - Mgr. Lenka Lasáková 

 Únor  -  Anglická gramatika hrou                          - Mgr. Šárka Kupková  

- Projekt nebo projektové vyučování        - Mgr. Jaroslava Ratajová 

- Čtení genetickou metodou                      - Mgr. Zdeňka Birtková 

- Konference EVVO MSK                        - Mgr. Jaroslava Ratajová 

 Březen – Svět peněz prakticky                               - Mgr. Karla Poštulková  

- Kvalitní příprava na výuku AJ               - Mgr. Šárka Kupková 

- Estetickou výchovou napříč předměty   - Mgr. Jaroslava Ratajová 

- Genetická metoda od A do Z                  - Mgr. Zdeňka Birtková 

 Duben -   Slovní úlohy kořeněné životem              - Mgr. Andrea Kupková 

- Fyzika může bavit děti i učitele              - Mgr. Pavel Pinďák 

 Květen -  Umím vést třídnickou hod. netradičně    - Mgr. Andrea Kupková 

 

Koordinátorka EVVO absolvovala: 

- Závěrečnou konferenci Evoluce v Třebíči 

- Konferenci koordinátorů EVVO – Klub ekol. výchovy – získaný titul „Škola 

udržitelného rozvoje 1. stupně“ 

- Konference EVVO v MS kraji 

 

Během prázdnin pro žáky školy probíhá u pedagogů samostudium: 

Podzimní prázdniny:   Školní řád, Pravidla pro hodnocení a klasifikaci, řády školy 

Vánoční:                      Vnitřní směrnice a předpisy 

Pololetní:                      Požární ochrana- předpisy, směrnice 

Jarní:                             BOZP, zákony, vyhlášky pro oblast školství 

Velikonoční:                 Vnitřní předpisy a směrnice 

 

 

Cílem dalšího vzdělávání pedagogů je mít plně kvalifikovaný pedagogický sbor 

s motivací dále se ve svém oboru vzdělávat, zajistit stálý kontakt odborných předmětů 

s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy. 

Snahou v letošním školním roce byla příprava a vzdělávání učitelek I. stupně, neboť 

v následujícím školním roce budeme nově zavádět vzdělávání žáků 1. ročníku 

s využitím genetické metody. Kromě náročné přípravy zahrnuje tato změna také nákup 

učebních pomůcek, proškolení pedagogů, modernizaci výuky formou využití 

dataprojektoru, notebooku, využití interaktivní tabule atd. 

 

 

 

Další formy vzdělávání 

 Nové učebnice, učební pomůcky 
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 Odborné knihy, publikace, periodika, odborné časopisy 

 Legislativní změny 

 Příprava nového znění ŠVP 

 Příprava na soutěže, olympiády, vzdělávací akce pro žáky 

 Projektové dny 

 Ekologické a environmentální projekty 

 

 

 

10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

V tomto školním roce byla provedena dvoudenní státní kontrola ČŠI podle ustanovení § 174 

odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v termínu 9. a 10. ledna 2013. Předmětem 

kontroly bylo především dodržování vybraných ustanovení školského zákona, vedení 

dokumentace základní a mateřské školy. Výsledky inspekční činnosti jsou v Protokolu ČŠI 

uloženém v ředitelně školy. 

 

 

 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech           

financovaných z cizích zdrojů 

 
1) Zvýšení konkurenceschopnosti ZŠ Bohuslavice modernizací výukových metod  

(realizace ukončena v říjnu 2011) 

 

2)  EU peníze do škol. 

( realizace projektu zahájena 1. 3. 2012) 

Projekt byl rozdělen do dvou etap. V první etapě proběhlo vybavení nové počítačové 

učebny pro žáky I. stupně. 

Výstupem druhé etapy, která proběhla v tomto školním roce, bylo vytvoření 

digitálních učebních materiálů, na kterých se podíleli všichni pedagogové. V červenci 

pak proběhlo vybavení učebny informatiky novými počítači. 

Na konci každého monitorovacího období byla vypracována monitorovací zpráva, 

která shrnovala všechny výstupy za sledované období. 

Koordinátorkou projektu je ředitelka školy Mgr. Gabriela Prchalová, koordinátorkou 

tvorby DUM je Mgr. Karla Poštulková, autory a tvůrci DUM jsou všichni pedagogové 

školy. 

 

 

 

12. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 
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a) Počet podaných žádostí o informace. 

      Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 nebyla přijata žádost o informace ve smyslu zákona. 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

            Žádné. 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu. 

             Žádné. 

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních        

údajů. 

Žádné. 

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. Žádné. 

 

 

 

 

13.  Zpráva o hospodaření školy (za rok 2012) 

 
 

Čerpání rozpočtu v roce 2012 ZŠ a MŠ Bohuslavice 
 

   
Výnosy 2012 v  Kč 

 z toho:od obce v 

Kč  

dotace KÚ       11 348 000,00       

dotace obce         2 060 000,00          2 060 000,00     

úroky                 9 292,05       

úplata za docházku MŠ               53 039,00       

úplata za docházku ŠD                 6 000,00       

ostatní příjmy               24 500,00       

stravné školní jídelny         1 572 712,00       

stravné - cizí strávníci / hospodářská činnost/            875 150,00       

pronájem tělocvičny a hřiště / hospodářská činnost/               47 634,00       

čerpání rezervního fondu ( zisk r. 2011)                              -         

čerpání fondu reprodukce majetku / odpisy r. 2011/                              -         

dotace Šablony            510 473,00       

výnosy celkem       16 506 800,05          2 060 000,00     

   Náklady 2012  v  Kč    

mateřská škola         2 714 550,00             225 150,70     

školní jídelna         3 138 104,00             223 182,00     

základní škola         9 140 645,37          1 523 350,30     

fond reprodukce majetku / odpisy r. 2012/               88 317,00                88 317,00     

hospodářská činnost - školní jídelna            852 246,00                               -       

hospodářská činnost - tělocvična a hřiště               39 830,00                               -       

dotace Šablony             510 473,00                               -       

náklady celkem       16 484 165,37          2 060 000,00     

   Náklady ZŠ a MŠ dle položek  v  Kč    

mzdy a odvody - KÚ       11 392 268,00       

elektrická energie            245 388,60             202 268,00     

zemní plyn            702 846,40             614 489,00     

potraviny         1 712 734,63       
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plavání               47 547,00                47 547,00     

učební pomůcky a vzdělávání hr. KÚ               88 265,00       

učební pomůcky a hračky - ZŠ,MŠ a ŠD             134 503,08                77 922,00     

drobný hmotný a nehmotný  majetek ZŠ, MŠ a ŠJ             354 367,00             283 200,00     

kancelářské a čistící potřeby a jiný materiál            110 266,00                71 250,00     

servis počítačové učebny,kopírek a internet            118 265,00             118 265,00     

telefonní, poštovní a bank.poplatky, pojištění,popelnice,..               28 379,25                22 185,00     

revize kotelen,výtahů,elektřiny, has.přístrojů,komínu,klimatizace, 

atd               57 772,91                45 831,00     

opravy a údržby             273 706,30             273 706,00     

vodné, cestovné,pohoštění,pohonné hmoty, doprava               55 135,20                50 350,00     

vytvoření fondu reprodukce majetku za rok 2012                88 317,00                88 317,00     

mzda a odvody / částečná úhrada školník/            151 620,00             151 620,00     

mzdy  / kroužek keramiky a servis počítačů učitelů/                13 050,00                13 050,00     

mzdy a odvody / hospodářská činnost - jídelna a tělocvična/            399 261,00       

dotace Šablony -počítačová uč. NS a učební pomůcky            510 473,00       

celkem náklady       16 484 165,37          2 060 000,00     

   Majetek - vybavení družiny nábytkem,zakoupení váhy a ledničky pro ŠJ, dataprojektoru, sekačky, 

pračky, koberce, notebooku, koberců do tříd nižšího stupně. 

  Opravy a údržby - provedena oprava podlah, malování, oprava terasy a vnitřních obkladů v MŠ,atd 

   Zisk za rok 2012 činil 22 635,58 Kč a odpisy 88 317 Kč, žádáme o schválení využití těchto finančních 

prostředků v roce 2013 na výmalbu tříd a chodeb. 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 


