
Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu
10. 3. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 40. zasedání ZO Dobratice bylo projednáno:
— Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Dobratice za rok 2009.
— Záměr pronájmu pozemků mezi Obcí Dobratice a firmou TOZOS a. s.
— Výsledky výběrového řízení na úpravu vodního toku Lučina.
— Schválení smlouvy mezi Obcí Dobratice a firmou Lesostavby F–M a. s.
— Smlouva o poskytování služeb.
— Informace o dotacích — ZŠ, obecní úřad.
— Zřizovací listina jednotky SDH Dobratice.

Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Dobratice a elektronické úřední desce, kterou naleznete na
www.dobratice.cz

Skončilo 1. pololetí
tímto výsledkem: prospěch — 63 žáků s vyznamenáním, 14 prospělo —

průměr školy: 1,34 chování — 9 pochval, 1 důtka třídního učitele. Zameš-
kané hodiny: 4 349 — průměr: — 57,00 hod. na žáka, 7 neomluvených hod.
— průměr 0,08 na žáka.

Zápis do 1. ročníku: přišlo 14 dětí, přijato je 13 — 7 chlapců a 6 děvčat, je
udělen 1 odklad. Z 5. ročníku odejde 13 žáků, takže stav by se nezměnil, ale
došlo v pololetí k úbytku dvou žáků — odstěhování a změna školy.

Děti obou MŠ a žáci 1. tř. navštívili planetárium v Ostravě.
Recitační soutěže se ve škole zúčastnilo 30 žáků. Do okrskového kola

v Dobré vysíláme 6 žáků — vítězů jednotlivých kategorií: David Dvorský,
Michal Moják, Viktorie Mojáková, Vendula Sojková, Lucie Sobková a Kateři-
na Danysová. V úterý budeme držet palce!
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Rozpočet školy — celého subjektu: ze státního rozpočtu jsme v r. 2009 zís-
kali 6 619 000 Kč, obec Dobratice vložila 1 400 000 Kč — spotřebovali jsme
1 908 000 Kč a obec Vojkovice vložila 314 000 Kč — čerpáno bylo 485 000
Kč. Výdaje větší než je přímo dodáno obcemi kryjeme svými vlastními
(předpokládanými) příjmy: za stravné, školné v MŠ, ve školní družině, příj-
my za kroužky dětí i dospělých, pronájmem prostor, ziskem z Vánočního
jarmarku, sběrem druhotných surovin, z darů od sponzorů i občanů, z re-
klamy apod.

Podělíme-li prostě výdaje počtem dětí MŠ a žáků ZŠ, pak stát vložil 44 244
Kč na osobu a obce (včetně vlastních příjmu subjektu) 18 842 Kč. Celkem
tedy stojí dítě, žák 63 086 Kč — loni to bylo 60 690 Kč. Ve výpočtu nejsou za-
hrnuty peníze, které vkládá do činnosti škol SRPŠ a přímo rodiče.

Připravujeme: dětský karneval, zájezd rodičů s dětmi do divadla Hello
Dolly, kurs 1. pomoci, pěveckou soutěž Loutnička, soutěž v anglickém jazy-
ce.

Ohlédnutí za naší práci — MŠ Dobratice —
školní rok 2009/2010

Jsme jednotřídní mateřská škola dětí ve věku 3—6 let s celkovým počtem
28 dětí .

Máme 14 děvčat a 14 chlapců, předškolních dětí je 11. 
V loňském školním roce odešlo 12 předškoláků a přibylo 15 nových dětí. 
Většina kolektivu je obnovena mladšími dětmi.

Září — jelikož v letošním školním roce nastoupilo 7 malých dětí, byl
adaptační proces velmi obtížný. Děti byly plačtivé, nezapojovaly se do čin-
ností, zaujaly pozici pozorovatele. 

Na členské schůzi rady rodičů jsme si doplnili výbor a naplánovali spo-
lečné akce, mezi které patřila v tomto měsíci Drakiáda, které se zúčastnily
děti se svými rodiči. Tato akce dopomohla některým mladším dětem
k usnadnění vstupu do kolektivu.

Říjen — záměrem projektu bylo pozorování blízkého prostředí MŠ a po-
stupné seznámení dětí s životem a okolní přírodou. Začátek října nám
umožnil pobývat dlouhodobě venku, sbírali jsme přírodniny, pozorovali
stromy a prováděli praktické činnosti v přírodě.

Nezaskočil nás první sníh, děti pracovaly s materiálem, který si v průběhu
měsíce nasbíraly a využívaly své poznatky v praktických činnostech MŠ.
V rámci pozorování přírody byl uskutečněn polodenní výlet do ZOO Ostra-
va, seznámili jsme se s exotickými zvířaty, shlédli krmení. Děti měly možnost
shlédnout celé ZOO z pohledu cestujících z vláčku. Kamarádi z 1. třídy nás
pozvali na návštěvu, kde nám předvedli, co se již za krátkou dobu naučili.

Listopad — v tomto měsíci děti vnímaly všemi smysly ovoce a zeleninu,
vytvářely zdravé jednohubky, zkoumaly ovoce lupou. Byla vytvořena vý-
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stavka ovoce a zeleniny v MŠ z donesených produktů. Děti poznávaly své
tělo i netradičními výtvarnými technikami — obkreslování na balicí papír.
Otiskovaly palce a vytvořily si kouzelný ubrousek. Při otiscích rukou zkou-
maly kapilární linie, pozorovaly je lupou. Paní fotografka nás vyfotila na vá-
noční přáníčka. Shlédli jsme divadelní představení „O veliké řepě“, které
navazovalo na říjnový projekt ovoce a zelenina. V tomto měsíci jsme oslovi-
li sponzory s žádosti o poskytnutí finančních prostředků k nákupu vánoč-
ních dárečků pro naše děti. 

Rodiče společně s dětmi pracovali v keramické dílně na výrobě vánočních
zvonečků.

Prosinec — Mikulášská nadílka pro děti proběhla v dopoledních hodi-
nách bez přítomnosti rodičů. Děti se učily samostatně ovládat své emoce
při příchodu Mikuláše. 

Pokračovala keramická dílna rodičů s dětmi — glazování vánočních zvo-
nečků.

Společně s dětmi jsme si vyzdobili školičku k vánočním svátkům, nazdo-
bili stromeček, upekli cukroví, na kterém jsme si pochutnali nejen my, ale
i „naše babička“, která nás navštívila u příležitosti vánočních svátků se
sponzorským příspěvkem. Zúčastnili jsme se Vánočního jarmarku v ZŠ, kde
jsme prodávali své keramické výrobky. Vyvrcholením vánočních příprav
byla Besídka společně s rodiči, kde děti předvedly vánoční pásmo básní
a písní. Na závěr jsme si společně s rodiči zazpívali vánoční koledy a na-
koukli pod vánoční stromeček na dárečky, které se nám podařilo nakoupit
díky štědrosti sponzorů.

Leden — záměrem lednového tématu je pozorování změn zimní přírody,
počasí. Vedeme děti k citlivému vztahu k živým bytostem, krmíme lesní
zvěře senem, jablky, mrkví. Počasí nám umožňuje užívat si zimních radová-
nek plnými doušky, ať je to bobování, jízda na lopatách. K tématu bylo zvo-
leno i divadelní představení „Tři sněhuláci“, které shlédly děti v mateřské
škole. Společně s rodiči jsme si naplánovali stavbu „sněhuláků“ na školní
zahradě.
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Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek–Místek,
příspěvková organizace

Vyhlašuje

podle § 34 odstavce 1 — 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, …a jiném vzdělávání (školský zákon),

zápis dětí k docházce do mateřské školy
v Dobraticích a Vojkovicích

na čtvrtek 25. března 2010 v době od 10.00—13.00 hod.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku 3—6 let,
tzn. mladší děti se přijímají výjimečně

(závažné rodinné důvody při nenaplnění kapacity MŠ).
Přednostně se přijímají děti před nástupem školní docházky.

Do MŠ je možné i přijetí dítěte v průběhu školního roku,
není-li naplněná kapacita — viz pravidla přijetí. 

Zápisy dětí proběhnou v budovách mateřských školek.
Doneste s sebou rodný list dítěte. 

Mgr. Milan Thiel, ředitel ZŠ a MŠ Dobratice 

Srdečně zveme všechny členy ZO ČSZ Dobratice 
na výroční schůzi, která se bude konat 

dne 27. 2. 2010 ve 13.00 hod. v restauraci U koníčka. 
Členové jsou zváni i s partnery.

Cena za pohoštění je stanovena na 130 Kč za osobu.
Na setkání se těší členové výboru.



5



Obecní úřad Dobratice čp. 49, 739 51, Tel: 558 651 254, 558 651 387, Fax: 558 651 254,
e-mail: obec@dobratice.cz, ev. č. MK ČR E 14306, náklad 360 ks.

• Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. • Výtisk zdarma

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
a poradenská kancelář FRESHi

pořádají setkání pro zájemce o dotace

„ZELENÁ ÚSPORÁM”

Středa 17. 3. 2010 od 17.00 hodin
v schůzovací místnosti Obecního úřadu

v Dobraticích

Propočet dotací a investic na místě,
při předložení projektové dokumentace

Vašeho domu — Z D A R M A.

Srdečně zveme: majitele rodinných
a bytových domů, společenství vlastníků

bytových jednotek a bytová družstva. 

tel: 739 057 193
www.projekt-zelenausporam.cz 

Partneři:
Dodavatel matriálů pro zateplení: Zhotovitel stavebních prací:

Stavebniny Nováková, s. r. o. Spolstav KONSTRUKT s. r. o.

Vyšní Lhoty 288 Vyšní Lhoty 53

Tel. 558 692 077 Tel 558 692 823

www.stavebniny.novakova.f-m.cz www.spolstavfm.cz/


