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Vážení rodiče, žáci a všichni přátelé naší školy,   

 

dovolte mi, abych Vás oslovil u příležitosti blížícího se konce kalendářního 

roku se svými kolegy a kolegyněmi krátkými informacemi z dění v našich školských 

zařízeních a taky Vám trochu nastínil pohled do nejbližší budoucnosti. K tomuto 

záměru nám již několik let slouží i tištěný pololetní zpravodaj pro rodiče a nejinak je 

tomu právě nyní. Na našich webových stránkách lze nalézt zpravodaj i v digitálním 

zpracování. 

V samotném úvodu bych také rád poděkoval za práci celému týmu 

spolupracujících kolegyň, které se významně opakovaně podílí na tvorbě, aktualizaci  

a údržbě všech informačních a propagačních školních médií, vč. našeho zpravodaje. 

 

PaedDr. Zdeněk Kotas,  

                   ředitel školy  

 

1 Základní škola a Mateřská škola ve Spálově v roce 2018 

(Výňatek z textu pro Spálovák) 

 

Motto:   

 „Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.“  

Jiří Menzel

  

  

Vážení rodiče, milí žáci a všichni přátelé naší školy, 

téměř uplynul rok 2018 a opět je zde čas bilancování a hodnocení uplynulého období ve 

všech sférách a  místech naší společnosti. Nejinak je tomu i v naší škole. Tento rok byl také 

rokem jubilejním. Připomenuli jsme si stoleté výročí vzniku samostatného československého 

státu a v tomto smyslu jsme se i jako škola spolupodíleli na organizaci několika 

doprovodných akcí. V tomto roce jsme také byli poctěni návštěvou nejen některých 

zajímavých osobností, ale i školních inspektorů, kteří u nás v březnu prováděli periodickou 

inspekční činnost (zpravidla jednou za šest let). Ze závěrů inspekční zprávy jsou sice zřejmá 

naše pozitiva, která je třeba dále rozvíjet, ale i rezervy, na kterých máme v úmyslu i nadále 

pracovat. Významnou roli v tomto směru také hrají názory žáků a rodičů a v neposlední řadě  

i zástupců z řad veřejnosti. Jsme rádi, že na sklonku téměř uplynulého roku můžeme opět 

obecně konstatovat, že se za naši práci ve škole nemusíme stydět, že naše počínání přináší 

i nadále pozitivní výsledky. V dalších řádcích určitě zaznamenáte podstatnou změnu proti 

letům minulým. V našich průřezových informacích neuvádíme žádná konkrétní jména a jiné 

identifikační údaje osob, které ve všech organizačních útvarech školy pracují. Současné 

právní normy v oblasti ochrany osobních údajů toto nedoporučují.  

Informace statistického charakteru 

Základní škola má v závěru tohoto roku jedenáct tříd. Na základech klasického 

vzdělávacího programu pracuje osm tříd. I nadále se spojuje 2. a 3. třída, výuka je však 

v některých vyučovacích předmětech a hodinách rozdělena.  
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Na principech vzdělávání montessori pedagogikou byla vytvořena již tři trojročí. Dvě 

samostatné třídy (spojení žáků 1. – 3. ročníku) jsou označeny jako 1. B a 1. C. Ve třetím 

trojročí (2. B) jsou spojeni žáci 4. a 5. ročníku s tím, že jejich řady rozšíří v následujícím 

školním roce žáci 6. ročníku, tj. poprvé třídy II. stupně základní školy. Počet žáků aktuálně se 

vzdělávajících ve všech montessori třídách je nyní 50. Počet tříd v klasickém vzdělávacím 

programu se měnit zatím nebude, 2. a 3. ročník bude i nadále spojován. Celkem je na naší 

základní škole aktuálně 153 žáků.  

I v tomto školním roce však se zřetelem na počet tříd pracuje základní škola na výjimku 

z nejnižšího počtu žáků. Tuto skutečnost v následujícím období ovlivní jednak přibývající 

počet žáků v montessori sekci základního vzdělávání a především změna financování 

regionálního školství, která byla zatím o jeden rok odložena. Limitujícím faktorem však také 

zůstává zajištění, organizace a dispoziční řešení 2. stupně na základech montessori 

pedagogiky. Vůle ze strany vedení školy, zřizovatele i podporujících rodičů tady stále je, 

projektová dokumentace přístavby odborných učeben je před dokončením a očekává se (hledá 

se) vhodný dotační program. 

V mateřské škole jsou stále dvě třídy - jedna třída s klasickým předškolním vzděláváním 

s prvky programu Začít spolu a jedna třída pracuje výhradně na principech montessori 

pedagogiky. Maximální možnost naplnění tříd po vloni schválených výjimkách ve školském 

rejstříku je 28 dětí. V tomto školním roce jsme cíleně naplnili obě třídy pouze do počtu 24 

dětí. Do mateřské školy od nového školního roku byly zpravidla přijaty děti ze spádových 

obcí. V mateřské škole je proto nyní zapsáno celkem 48 dětí.  

Ustanovení zřizovací listina je od 14. března 2014 i nadále beze změn, s výjimkou vloni 

schválených změn v počtech žáků ve školském rejstříku. Aktuálně se snížil v rejstříku škol 

maximálně povolený počet žáků v základní škole na 180 a zvýšil se počet žáků ve školní 

družině na maximální počet 80 žáků (zpravidla žáci 1. – 3. třídy).   

Nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu (zpravidla žáci 4. - 9. třídy) je 60 žáků. 

Naplněnost je ve školní družině i školním klubu téměř 100 %. Školní družina má i ranní 

provoz, školní klub pracuje v různých hodinách mimo školní vyučování. 

Aktuální stav a perspektiva 

Základní škola a mateřská škola ve Spálově je rozdělena i nadále na osm samostatných 

hospodářských organizačních jednotek – základní školu, mateřskou školu, montessori sekci 

vzdělávání (součást základní školy, ale s vlastním rozpočtem), školní družinu, školní klub, 

školní jídelnu základní školy, školní jídelnu mateřské školy a dvojjazyčný kurz na bázi 

montessori pedagogiky pro rodiče s dětmi do čtyř let v Hranicích. Velmi důležitou součástí je 

i školní poradenské pracoviště, které podporuje program společného vzdělávání, tj. zapojení 

všech žáků i s vývojovými poruchami učení nebo chování do hlavního vzdělávacího proudu.     

Dvojjazyčné kurzy s prvky montessori pedagogiky pro rodiče s dětmi do 4 let  

Garantem programu je již čtvrtý rok naše škola a probíhá za finanční podpory města 

Hranice a Olomouckého kraje. Jeho náplní je hudební, výtvarný a tělesný rozvoj dětí do 4 let, 

práce s montessori pomůckami a vše je proloženo i základy angličtiny. Jedná se v podstatě  

o přípravu na předškolní vzdělávání nejen na principech montessori pedagogiky. V minulém 

roce dostal tento kurz i své jméno „Montík Hranice“. 

V současnosti Montík Hranice funguje 5x týdně, a to v pondělí, úterý a středu vždy 

dopoledne (od 8.30 do 11.30) a v úterý a středu také odpoledne (od 15.00 do 18.00). Každou 
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skupinu navštěvuje v průměru 13 dětí s rodičem/prarodičem.  Celkem k nám v tomto pololetí 

dochází 62 dětí z Hranic a přilehlého okolí. 

      

Mateřská škola 

V mateřské škole se pracuje dle inovovaného výchovně-vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání klasickou formou (ŠVP pro PV) Pohádkové putování, který byl 

doplněn samostatnou části ŠVP pro PV montessori třídy Světýlka. K dominantním metodám  

a způsobům práce patří dle slov současných pedagogů i nadále láskyplný a chápavý přístup 

k dětem, neustálý proces vysvětlování, ukazování dobrých příkladů, vzájemná pomoc, rovný 

přístup ke všem dětem a zejména vedení dětí k zodpovědnosti za budoucí podobu světa kolem 

nich.  

V mateřské škole pracuje 6 pedagogických pracovnic (4 učitelky MŠ, 1 zastupující 

učitelka MŠ, 1 asistentka pedagoga) a 5 provozních zaměstnanců (2 kuchařky, 1 školnice,  

1 školní asistentka a 1 topič). Ne všichni uvedení pracovníci mají plné pracovní úvazky. 

Činnost v mateřské škole je hodnocena veřejností, zejména rodiči a dětmi v mateřské škole, 

převážně pozitivně. Všichni přijali snížení počtu dětí ve třídách, v rámci naplňování cílů 

výchovně-vzdělávacího procesu, kladně.  V roce 2018 se podařila rekonstrukce podlah na 

chodbách v 1. podlaží a schodiště.        

Základní škola 

V tomto školním roce máme aktuálně na prvním stupni 103 žáků, na druhém stupni 50 

žáků, celkem 153 žáků. Z toho je 80 žáků, tedy převážná část, ze Spálova. Z Luboměře 

dojíždí 25 žáků, z Oder a okolí je 26 žáků, 2 žáci jsou z Luboměře pod Strážnou, z  Hranic  

a okolí je 15 žáků, dalších 5 žáků je z Prahy, Ostravy, Fulneku a Bítova.  

Časová organizace vyučování se osvědčila, proto o dalších změnách zatím neuvažujeme.  

V současné době pracuje aktivně na základní škole 19 pedagogů (z toho 6 v montessori 

sekci a 1 rodilý mluvčí na podporu výuky anglického jazyka v některých ročnících). Někteří 

pedagogičtí pracovníci nemají úplný úvazek. 

Provoz školní družiny je zajištěn ve 3 odděleních dvěma vychovatelkami a jedním 

pedagogickým pracovníkem, ve všech odděleních pomáhají asistenti pedagogů. 

 Potvrdil se přínos úplného rozdělení 4. a 5. ročníku na jednotlivé třídy se svými třídními 

učitelkami. Za vhodný pokládáme způsob výuky anglického jazyka již ve všech třídách 

základní i mateřské školy, samozřejmě na odpovídající úrovni přiměřené věku dětí. V 6. , 8.   

a 9. tř. vyučuje 1 vyučovací hodinu ze tří dotovaných rodilý mluvčí. 

Provoz v budově základní školy zajišťuje celkem 9 zaměstnanců (z toho 5 ve školní 

jídelně, která zajišťuje v přiměřené míře i stravování 50 strávníků z řad veřejnosti). Ve škole 

pracuje samostatná účetní, která dosud zajišťovala kompletní ekonomickou a personální 

agendu. Vzhledem k počtu zaměstnanců a rozrůstajícímu se objemu majetku školy jsme 

zvolili změnu ve zpracování kompletní personální agendy, kdy v příštím roce budeme pro nás 

tuto službu zajišťovat dodavatelským způsobem.   

Veškerou zájmovou činnost mimo rámec běžného vyučovacího procesu zajišťují   

zkušení vedoucí zájmových útvarů (v tomto školním roce jich je celkem 14).  
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Údržba a změny dispozičního řešení v obou školských zařízeních  

V průběhu tohoto kalendářního roku byla zajištěna z příspěvku na provoz školy základní 

údržba malého rozsahu v obou školních budovách.  

Na základní škole se přemístila dříve odborná učebna přírodopisu a zeměpisu, čímž se 

uvolnil prostor pro třetí montessori trojročí v tomto školním roce. V současné době jsou  

v montessori třídách v podkroví umístěny dvě montessori oddělení školní družiny. Jazyková 

učebna se stala kmenovou učebnou 7. třídy, učebna fyziky je kmenovou učebnou 9. třídy.  

Současná 1. třída je přemístěna do učebny v 1. podlaží vedle kanceláře účetní a do 

učebny vedle odborné učebny fyziky se vrátila 4. třída. K dopolední výuce (klasická výuka) 

lze využít i učebnu školní družiny a knihovnu.     

V rámci možností jsme zajistili další vybavení montessori i klasických učeben novým 

nábytkem a pomůckami v budově ZŠ i MŠ. Na příští školní rok plánujeme, že zaměříme svoji 

pozornost více na doplnění a inovaci pomůcek v ICT učebně, učebně jazyků  

a přírodovědných kabinetech a učebnách.  

V tomto roce bylo zásluhou zřizovatele vybudováno víceúčelové hřiště v areálu panské 

zahrady, které obohatilo další možnosti prostor pro tělovýchovné využití a k míčovým hrám, 

zejména pro děti školní družiny, mateřské a základní školy v dopoledních hodinách. 

Děkujeme paní starostce a zastupitelům městyse. 

V příštím roce se chceme zaměřit i na náš školní pozemek a nářaďovnu. I v tomto směru 

je třeba určité nové vybavení a přiměřená údržba. Školní pozemek a výchovně-vzdělávací 

proces máme v úmyslu ještě intenzivněji propojit s programem Skutečně zdravá škola. 

Školní poradenské pracoviště 

V souladu s platnými právními předpisy bylo ustanoveno na naší škole v loňském roce 

Školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je začlenění všech žáků s vývojovými 

poruchami učení a výchovy, vč. žáků s mentálním postižením, do vzdělávání poskytovaného 

našimi školskými zařízeními. Školní poradenské pracoviště se opírá o dlouhodobé zkušenosti 

výchovného poradce, o pracovníka s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti logopedické péče  

a o práci speciálního pedagoga. Aktuálně s žáky s poruchami učení a chování pracuje celkem 

v mateřské i základní škole pět asistentek pedagoga. V červnu tohoto roku nám bylo 

schváleno z dotačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ financování školního asistenta v MŠ 

místo pozice chůvy. 

V letošním školním roce věnujeme zvláštní péči, kterou tvoří různé stupně podpůrných 

opatření - nejen práce asistenta pedagoga, ale i pedagogické intervence, vhodné učební 

pomůcky apod., celkem aktuálně 22 žákům.      

Aktivity školy  

Zájmu veřejnosti se těšily a předpokládáme, že se budou i nadále těšit aktivity 

organizované základní nebo mateřskou školou. V tomto roce jsme uspořádali např. loučení 

s žáky MŠ, slavnostní vítání prvňáčků, rozloučení se žáky 9. třídy, vydávání školního 

časopisu Expres, důležité výchovně-vzdělávací programy, plavecký výcvik, různé exkurze, 

besedy, prožitkové programy, divadelní představení, školní výlety a mnoho dalších akcí. Naši 

žáci se pravidelně účastní různých sportovních, vědomostních i uměleckých soutěží. Ve škole 

funguje školní knihovna, která je žáky plně využívána.  

Knihovna pro žáky a učitele na základní škole funguje velmi dobře. Po přijaté dotaci  

a její renovaci a doplnění knihovního fondu je hojně žáky navštěvována. Knihy si vypůjčují 
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jak žáci starší, tak mladší. Ze školních prostředků byly do knihovního fondu v červnu 2017 

pořízeny nové knihy v hodnotě 10 tisíc Kč. Knihovnu spravuje Mgr. Jarmila Mazáčová. 

Otevřená je dětem 3x během týdne, vždy o velkých přestávkách. V knihovně je žákům 

k dispozici také počítač, na kterém si mohou zpracovat školní materiály a vypracovat zadané 

úkoly. Za poplatek 1 Kč/1 strana A4/ je jim umožněn i tisk a kopírování. Knihovna je rovněž 

využívána k výuce literatury a dějepisu, výukový materiál je přímo k dispozici. 

Základní škola Spálov je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola od podzimu roku 

2015. Na podzim 2016 byla oceněna Bronzovým certifikátem. Hlavními kritérii byly úpravy 

v jídelníčku a kvalita stravování, ale také vzdělávání o zdravém životním stylu žáků  

i veřejnosti. V září 2017 proběhla zatím největší akce – ochutnávka, na níž se podílely paní 

kuchařky jídelny základní školy, ale také paní učitelky se svými žáky ze všech tříd základní 

školy. I v tomto školním roce byly výpěstky ze školní zahrady předány ke zpracování do 

školní jídelny. Ostatní přebytky si žáci mohou odnést domů. V současné době je renovace 

školní zahrady naším hlavním zájmem. Spolupracujeme s projektanty a zahradní architektkou 

a společně se nám snad podaří vytvořit odpovídající projekt, se kterým bychom mohli získat 

prostředky na zvelebení a zkvalitnění školní zahrady.  

 

2 Život ve škole 

 

2.1 Výběr z aktivit na základní škole  

 

- slavnostní zahájení školního roku a vítání prvňáčků  

- Dravci – ukázka práce s dravými ptáky 

- beseda o včelách – návštěva včelařů, přednáška s ukázkou potřeb a značení včel 

- návštěvy dopravního hřiště  

- beseda o myslivosti, myslivecké sdružení Královec Spálov 

- první pomoc – D. Trnečka 

- Krajina břidlice, Zálužné – Raabova štola, NS Dědictví břidlice, Imaginarium,    

   Budišov n/B – Muzeum břidlice 

- návštěva Planetária v Ostravě 

- varhanní koncert – kostel sv. Jakuba Staršího Spálov 

- výstava k 100. výročí vzniku samostatné republiky 

- lampionový průvod k 100. výročí vzniku Československa 

- Den otevřených dveří 

- Halloween 

- exkurze na letiště Mošnov 

- florbalové turnaje mladších i starších žáků  

- Mikulášská nadílka ve škole  

- přednáška Policie ČR 

    

V 1. pololetí nového školního roku navštěvují žáci 1. a 2. stupně tyto kroužky: taneční, 

výtvarný, kroužek sportovních her, basketbalový, fotbalový, moderní robotika, folklorní, 

čtenářský kroužek, pěvecký sbor, psaní na počítači, náboženství, žákům 9. ročníku jsou 

nabízeny přípravné semináře z českého jazyka a matematiky. Některé zájmové útvary jsou 

rozděleny dle věku zájemců. Celkem se jedná o 14 kroužků a 2 semináře. Do zájmové 

činnosti a školní družiny je zapojena výrazná většina žáků (139).  
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Nejnovější aktualita 

   

 Žáci naší školy se zapojili do výtvarné a literární soutěže organizované Policií ČR s názvem 

Cestování s prarodiči. Zúčastnil se 1. i 2. stupeň, zaslali jsme celkem 25 výtvarných prací a jednu 

literární práci. Dominik Šíma z 5. třídy se umístil z celého Moravskoslezského kraje na 2. místě  

a Natálie Nováková ze 7. třídy získala 1. místo ve své kategorii. Garantem byly učitelky výtvarné 

výchovy, p. Gabriela Kubicová a Svatava Strýčková. 

Slavnostní předání cen vítězům proběhlo 13. 12. 2018 v Ostravě, cenu jim předal náměstek ředitele 

Policie ČR MSK, oba žáky doprovázela vyučující Vv  p. G. Kubicová. Naši vítězové postupují dále do 

celorepublikového kola této soutěže. Oběma žákům gratulujeme, přejeme jim úspěch  

i v celorepublikovém kole soutěže. 
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Několik fotografií ze slavnostního předávání cen. Oceněné výkresy.                                                             

2.2 Školní družina 
 

Základní škola má tři oddělení školní družiny, do kterých docházejí zpravidla žáci 1. 

až 5. třídy.  

Oddělení s klasickým typem vzdělávání navštěvuje 30 dětí. Provozní doba je ráno od 

6.30 do 8.00 a odpoledne od 11.45 do 16.00.  

Oddělení s montessori pedagogikou navštěvuje 47 dětí. Provozní doba je odpoledne od 

11.45 do 14.00, žáci, kteří zůstávají v družině i po odjezdu svozového autobusu, pak 

přecházejí do oddělení klasiky. V obou družinách působí i asistenti pedagoga. Poplatek za 

školní družinu je v obou případech 100,- Kč/měsíc.  

                Hana Vojkůvková 

        vedoucí vychovatelka školní družiny 

2.3 Školní sportovní klub - ŠSK 

Činnost ŠSK má následující cíle: 

 

- vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní orientace na 

zdravý životní styl a zaměřit se na ty, kteří nejsou mimo školu organizováni v jiných 

tělovýchovných organizacích 

- připravit školní družstva k účasti v regionálních soutěžích 

- pomáhat při organizaci sportovních akcí 

- zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví žáků, nabídnout alternativu k trávení volného času jako 

prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb 

spojených s dospíváním. 

Plán činnosti: 

V měsících listopadu a prosinci proběhly turnaje dívek a chlapců ve florbalu jak pro 

první, tak i pro 2. stupeň. Na začátku druhého pololetí se uskuteční zápas ve vybíjené mezi 4. 

a 5. ročníkem o putovní pohár naší školy. Na základě tohoto zápasu budou vybráni nejlepší 

žáci, kteří potom budou reprezentovat školu na turnaji ve vybíjené mezi okolními školami. Na 

přelomu měsíců duben a květen se žáci 1. stupně zúčastní turnaje v kopané Mc Donald’s Cup. 

V tomto období také poměří své schopnosti a dovednosti žáci 2. stupně, a to v Poháru 
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rozhlasu SLZŠ. 

     V zimních měsících mají naplánovaný lyžařský kurz žáci 6. a 7. třídy. Ke konci 

školního roku proběhne „Olympijský den“ pro žáky naší školy, jedná se  

o celodenní sportovní akci, ve které budou žáci jednotlivých ročníků porovnávat své 

dovednosti v nejrůznějších disciplínách.                                  

 Vedoucí ŠSK   

 Mgr. Jan Nohel  

Informace: 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ve školním roce 2018/2019 bude probíhat v rámci 6. a 7. třídy. 

Termín lyžařského kurzu je 4.– 8. 2. 2019. Kurz bude probíhat v Heiparku Tošovice. Bližší 

informace budou rodičům sděleny začátkem ledna 2019. 

KURZ SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ A TANCE pro žáky 8. a 9. třídy bude probíhat  

v období ledna a února 2019. 

 

2.4 Informace o pronájmu tělocvičny 

Tělocvična v budově základní školy je každodenně využívána a pronajímána 

veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách. Upozorňujeme zájemce o využití tělocvičny, 

že ještě jsou volné termíny (o víkendu i ve všedních dnech), kapacita možného pronájmu není 

zcela naplněna. V případě zájmu jsme připraveni vám vyjít vstříc. K dispozici je vybavení  

k téměř všem sportům a slušné sociální zázemí. Hodinová sazba pronájmu je 60,- Kč. Další 

informace o možnosti pronájmu vám poskytne vedení školy nebo vyučující tělesné výchovy 

Mgr. Jan Nohel. 

 
2.5 Přehled kroužků pro šk. rok 2018-2019 

 

Kroužky školního klubu: 

 

kroužek vedoucí den, hodina 

Basketbalový kroužek 

 

Mgr. Věra Zgažarová čtvrtek  14.00-15.00  

 

Pěvecký kroužek Jitka Jakubíková středa 13.00 – 14.00 

Fotbalový kroužek I. Luděk Remeš pondělí 17.45-19.15 

Fotbalový kroužek II. Miroslav Kostka čtvrtek 16.00-17.30 

čtvrtek 17.30- 19.00 

Čtenářský kroužek 

 

Mgr. Markéta Krumpolcová 

         Matušková 

pondělí 13.30-14.30 

Folklorní kroužek Mgr. Kristýna Šmatelková čtvrtek 13.30-14.00   

Moderní robotika  Pavel Novák pondělí 14.45-17.00 
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Seminář z M Mgr. Vlasta Šustková středa 7.00-8.00 

Seminář z ČJ Mgr. Jarmila Mazáčová čtvrtek 7.15-8.00 

Sportovní hry I. Mgr. Jan Nohel úterý  14.00-16.00   

Sportovní hry II. Mgr. Jan Nohel úterý 15.00-15.00 

Taneční kroužek I. Mgr. Zuzana Trnečková pátek 14.00-15.00 

Taneční kroužek II. Mgr. Zuzana Trnečková pátek  15.00-16.00   

Výtvarný kroužek Gabriela Kubicová středa 13.45-14.45 

 

 

 

2.6 Školní poradenské pracoviště – organizační informace  

Již třetím rokem na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště (ŠPP). Vedoucím 

pracoviště byla ředitelem školy stanovena Mgr. Marie Süsenbeková. Pedagogem, který 

komunikuje se školními poradenskými zařízeními (ŠPZ) a poskytuje logopedickou péči, je 

Mgr. Lenka Zelcová. Od letošního roku je ŠPP rozšířeno o speciálního pedagoga, kterým je 

Mgr. Markéta Krumpolcová. Skupinu pěti asistentů vede p. Gabriela Kubicová. 

ŠPP se i nadále zaměřuje na tyto oblasti: kariérové poradenství, poskytování 

podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového 

chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora nadaných žáků a podpora pedagogů.    

 
3 Další informace o chodu školy a nadcházejících událostech 

 
3.1 Termíny pedagogických rad   

   

MŠ 

2. pedagogická rada  - 25. 3. 2019  

ZŠ  

3. pedagogická rada – 21. 1. 2019 klasika, 22. 1. 2019 montessori   

4. pedagogická rada – 15. 4. 2019 klasika, 16. 4. 2019 montessori  

5. pedagogická rada –  24. 6. 2019 klasika, 25. 6. 2019 montessori  

 

3.2 Třídní schůzky  

 

Únor 2019 – třídní učitelka 9. třídy Mgr. Vlasta Šustková je k dispozici rodičům 

vycházejících žáků při záležitostech souvisejících s podáváním přihlášek na SŠ.  

25. 4. 2019 - třídní schůzky všech tříd, individuální pohovory podle potřeby. 

 

3.3 Plavecký výcvik  

 

V letošním šk. roce 2018/2019 se bude konat plavecký výcvik v období od 7. 5. do 

25. 6. 2019. Zúčastní se jej žáci 1., 2. a 3. ročníku, klasické i montessori třídy. Již tradičně 

budeme navštěvovat plavecký bazén v Hranicích, vždy ve středu. Kurz bude rozdělen na 10 

lekcí. Plavecký výcvik povede Mgr. Svatava Strýčková. Věříme, že kurz bude letos stejně 

úspěšný jako v minulosti.  
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3.4. Výuka náboženství  

V letošním roce výuku náboženství pro žáky 1. - 6. ročníku zajišťuje formou 

zájmového útvaru p. Barbara Elisová. Žáci jsou sdruženi dle věku do 4 skupin. Tři skupiny se 

vyučují ve škole, výuka nejstarších žáků probíhá na farním úřadě. 

 
3.5 Školská rada 

 

Školská rada má 6 členů – jsou zde dva zástupci učitelů, dva zástupci městysu a dva zástupci 

rodičů 

Na škol. radu se mohou rodiče obracet s připomínkami a náměty k činnosti školy. 
 

3.6 Logopedická poradna pro nápravu řeči  

 

 Ve škole je zřízena logopedická poradna pro nápravu řeči. Nápravu provádí paní 

učitelka Mgr. Lenka Zelcová v úterý podle individuální potřeby. Poradna je v suterénu školy 

u školní dílny, vstupuje se vchodem do tělocvičny (od rybníku). V současné době dochází do 

poradny 12 dětí. Poplatek činí 150 Kč za pololetí. 

 

3.7 Poruchy učení 
  

Na škole je celkem 23 žáků, u kterých byla diagnostikována porucha učení. Z toho 10 

žákům škola poskytuje individuální péči mimo vyučování. Žáci jsou vzděláváni podle 

vlastního individuálního programu. Jeden žák navštěvuje pedagogickou intervenci. Na 

základní škole pracuje 5 asistentek pedagoga, které byly přiděleny k žákům na základě 

doporučení odborného pracoviště. V mateřské škole je jeden asistent pedagoga. Ve škole je 

zřízeno školní poradenské pracoviště, ve kterém jsou služby zajišťovány poradenským 

týmem, který je tvořen výchovným poradcem, poradcem školního poradenského pracoviště  

a logopedické péče, vedoucí asistentů a speciálním pedagogem. Umístění poradenského 

pracoviště ve škole napomáhá snadné spolupráci s dětmi, rodiči i učiteli. 

  
3.8 Zápis žáků do 1. třídy   

 

Zápis žáků (přijímací řízení k základnímu vzdělávání) do první třídy pro školní rok 

2019/2020 proběhne v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a to ve dvou termínech: 

- v úterý 9. dubna 2019 -  pro klasické vzdělávání  

- ve středu 10. dubna 2019 – pro montessori vzdělávání 

  Zapisují se děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. Výjimky povoluje ředitel 

školy. Pro zápis je třeba rodný list dítěte a vyplněný dotazník. Děti s odročenou školní 

docházkou, které již jsou do školy zapsané, se zápisu také zúčastní. Je třeba, aby jejich rodiče 

vyplnili Žádost o přijetí k základnímu vzdělání.  
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Odročení školní docházky  

Odročení školní docházky o jeden rok povoluje ředitel školy na písemnou žádost 

rodičů a doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa § 37 odst. 1 zákona  561/2005 Sb. v platném znění. 

                      Mgr. Lenka Zelcová 

4 Výchovný poradce informuje rodiče vycházejících žáků 

 

 

Podávání přihlášek na střední školy  

 

1) všichni žáci obdrží VZOR přihlášek (přední stranu), kterou si s rodiči předvyplní  

a přinesou zpět do školy třídní učitelce. Tuto verzi požaduji donést nejpozději  

do pátku 1. února 2019,  

2) škola vyplní v elektronickém systému ORIGINÁL přihlášky podle vzoru  

a doplní známky (přihláška se tedy může vyplnit nejdříve po pololetním vysvědčení),  

3) odevzdáme žákům ke kontrole a pro doplnění lékařského potvrzení (PLP ano/ne); pozor! 

Některé školy mají vlastní formulář, 

4) žák přinese kompletní přihlášku k podpisu řediteli školy nejpozději 18. února 2019. 

Na přihlášce musí být podpis ředitele školy, uchazeče (žák) i zákonného zástupce (rodič), 

5) po podpisu ředitele školy se přihláška odevzdává žákovi k odeslání, 

6) žák přihlášky (2) odešle na vybrané školy,  

- přihlášky musí být podány do 1. března 2019.  

 

Informace k přijímacímu řízení 2019 

- zavedena povinná jednotná zkouška z matematiky a češtiny pro všechny maturitní obory, 

- co hraje roli? Je stanoveno, že min. 60% bodů musí žák získat za výsledek testů,  

do dalších 40% se započítává školní prospěch, školní přijímací zkouška (např. test z biologie), 

zhodnocení soutěží a mimoškolních aktivit, 

- uchazeč má možnost (a doporučujeme ji využít) absolvovat zkoušku dvakrát, má tedy dva 

pokusy, započte se mu do hodnocení lepší výsledek, 

- uchazeč se řídí termíny zkoušek vypsaných vybranou školou,  

 

Termíny zkoušek:  

1. řádný termín: 12. dubna 2019 

2. řádný termín: 15. dubna 2019 

1. náhradní termín: 13. května 2019 

2. náhradní termín: 14. května 2019 

 

- výsledky zkoušek přijdou uchazeči domů, výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod 

kódem uchazeče na webových stránkách vybrané školy,  

- i když uchazeč splní podmínky, může být nepřijat z kapacitních důvodů a lepších výsledků 

ostatních uchazečů, 

- pokud žák není přijat, vyčkejte na oficiální oznámení, které přijde dopisem domů,   

- žák může podat odvolání k výsledkům do 3 prac. dnů od doručení rozhodnutí  

o nepřijetí, 

- odvolání si může žák napsat sám nebo ho sepíše s třídním učitelem a potvrdí jej ředitel 

školy, 
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- po přijetí a vybrání školy, kam uchazeč nastoupí, se odesílá zápisový lístek – ten lze použít 

jen jednou, 

- v případě, že se uchazeč nedostane na žádnou z vybraných škol, může si podat odvolání 

k výsledkům, pokud ani zde neuspěje, čeká na vyhlášení dalších kol výběrových řízení a pošle 

si přihlášku (zde není počet přihlášek omezen)  

 

 

5 Školní parlament  

 

 

Plán schůzek pro šk. rok 2018/2019 

 

měsíc činnost 

září volba zástupců, starosty 

žákovská ústava 

schránka důvěry 

říjen pomoc při práci na školním časopisu - účast v redakční 

radě (celoročně) 

organizace charitativní sbírky pro fond Sidus 

příprava výstavky ke 100. výročí ČSR 

listopad Halloween - prezentace pro žáky 

příprava mikulášské besídky 

prosinec Mikulášská besídka 

Vánoce ve škole  

březen Škola naruby - vyučují žáci 9. třídy 

duben/květen Úklid okolí školy 

Školní akademie ke Dni matek 

květen zhodnocení práce 
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6 Informace o montessori výuce na naší škole 

6.1 Montessori třídy na naší škole 

Již čtvrtým rokem probíhá výuka dle principů montessori pedagogiky v naší škole. 50 

žáků ze Spálova a Luboměře, Oder a okolí a Hranic a okolí navštěvuje třídy s montessori 

výukou. Kromě dvou tříd prvního trojročí (1. – 3. ročník) vznikla letos i třída druhého trojročí 

pro žáky 3. – 5. ročníku.  

V druhém trojročí žáci pokračují ve stejných principech výuky jako v prvním trojročí. 

Každý žák plní individuálně plán učiva. Žáci si zaznamenávají pokrok v učivu do svého 

ročního plánu. Jsou tak vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci. Pracují  

s montessori materiálem, který podporuje výuku s využitím více smyslů, v materiálu je vždy 

zabudována kontrola, aby si žák sám dokázal nalézt chybu a opravit ji. Chyba je chápána jako 

přirozená součást v procesu učení, která nám dává zpětnou vazbu a posouvá nás dál při řešení 

problému. Díky věkové heterogenitě se žáci mohou učit od sebe navzájem a rozvíjet sociální 

dovednosti.  

Velmi oblíbené jsou u žáků projektové dny, kdy se dozvídají zajímavosti a zákonitosti 

o našem světě, podnikají exkurze a vytvářejí samostatné projekty, které prezentují svým 

spolužákům. V průběhu roku je provází „Velké příběhy“: Vznik vesmíru a Země, Vznik 

života, Příchod člověka, Příběh písma a Příběh čísel. Jde o všezahrnující příběhy, které 

prožitkem a spíše symbolicky ukazují na vzájemnou propojenost a souvislost věcí a dějů 

kolem nás. Všechny příběhy jsou vyprávěny s velkou úctou, pokorou a vděčností ke všemu, 

co již na Zemi bylo, co lidé vymysleli a co možná jednou na Zemi bude.  

Úzká spolupráce s rodiči je v montessori třídách velmi důležitá. Velmi si vážíme jejich 

ochoty nám pomáhat, ať už při výrobě pomůcek, či při zajišťování exkurzí. Rodiče nám velmi 

pomáhali i při vzniku nového trojročí. Tímto jim z celého srdce děkujeme. V montessori 

třídách se nám daří i díky finanční podpoře rodičů zajistit přítomnost asistenta montessori 

třídy, který je velkou pomocí pedagoga. Můžeme tak děti více pozorovat a připravovat jim 

vhodné prostředí. Děti se mají vždy možnost na někoho obrátit, když potřebují pomoci. 

Naším cílem je pomáhat dětem na cestě k jejich samostatnosti, aby si dokázaly samy 

najít odpovědi na své otázky, aby se rozvíjely svým tempem nezávisle na ostatních, a zároveň 

se snažíme v nich podporovat lásku k sobě, druhým lidem i okolnímu světu. 

Na závěr bych ráda citovala paní Marii Montessori: 

„Děti, které vyrůstají v míru a kráse a chápou strukturu a cíle v životě, budou automaticky 

udržovat čistotu a organizovanou společnost pro dobro nás všech.“ 
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6.2 Montík – klubík pro rodiče s dětmi    

  

Již 4. rokem organizujeme v Hranicích pod záštitou ZŠ a MŠ Spálov interaktivní 

programy pro rodiče s dětmi ve věku od 1 do 4 let. Tyto programy probíhají za finanční 

podpory Olomouckého kraje a města Hranice. 

 V současnosti Montík funguje 5x týdně, a to v pondělí, úterý a středu vždy dopoledne (od 

8.30 do 11.30) a v úterý a středu odpoledne (od 15.00 do 18.00). Dle další poptávky jsme 

schopni rozšířit program o další skupinu v pondělí odpoledne. 

Každou skupinu navštěvuje v průměru 13 dětí s rodičem / prarodičem, tzn. že nyní 

tyto programy navštěvuje 62 dětí z Hranic a přilehlého okolí. Kromě těchto dětí máme ještě 

další desítku čekatelů, kteří se pravděpodobně přidají od ledna 2019. Zaznamenali jsem tedy 

oproti loňskému roku velký nárůst zájmu hranické veřejnosti, což nás velice těší.  

V programech dodržujeme určitý harmonogram dne, ve kterém jsou zahrnuty říkadla, 

písničky, různé výtvarné techniky, pohybové aktivity nebo procvičování praktických činností.  

Představujeme rodičům prvky podle montessori filozofie, ale necháváme na jejich 

uvážení, zda se chtějí při vzdělávání svého dítěte ubírat touto cestou nebo ne. Snažíme se  

o rozvoj hrubé, ale hlavně jemné motoriky. Chceme, aby děti nabyly poznání pomocí 

smyslového prožitku (ať už hmatem, zrakem, sluchem, čichem nebo i chutí). Nadále 

vyrábíme domácí pomůcky z dostupných zdrojů pro inspiraci rodičů. Snažíme se o maximální 

využití mokrých a praktických aktivit. Děti se tak hravou formou seznamují se základními 

dovednostmi, okolním světem a nabývají vědomosti. 

Letos na podzim se nám podařilo zorganizovat několik akcí pro širší veřejnost – festival Zažít 

město jinak, Podzimní slavnost. Poslední z nich – “Uspávání lesa” - konané v městkém parku 

značně překročila naše očekávání co do množství participujících. 27. 11. jsme uspořádali 

logopedickou přednášku o vývoji řeči v dětském věku,  10.12. výchovně-vzdělávací seminář 

a další akce budou následovat v novém roce. 

Naše aktivity můžete sledovat na:  

https://www.facebook.com/Montik.Hranice/  

https://montik-hranice.webnode.cz/  

  

Děkujeme ZŠ a MŠ Spálov, že tato smysluplná činnost může i nadále fungovat. Děkujeme 

městu Hranice a Olomouckému kraji za finanční podporu.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Montik.Hranice/
https://montik-hranice.webnode.cz/
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7 Sdružení rodičů a přátel školy 

 

Přehled příspěvků, které SRPŠ poskytlo za rok 2018: 

přísp. taneční - kurzovné      3 600 Kč 

přísp. kolona - šerpy, kytky      2 000 Kč 

přednáška hadi/plazi       6 930 Kč 

keramika MŠ        2 960 Kč 

doprava divadlo Opava Rusalka     3 675 Kč 

knihy pro předškoláky – rozloučení s MŠ    2 468 Kč 

poukázky na výběr knihy pro žáky 9. tř.    3 000 Kč 

MŠ ukončení šk. roku      2 000 Kč 

paušál 100Kč/žák               19 000 Kč 

příspěvek na dopravu exkurze     3 000 Kč 

příspěvek doprava eko akce – ASOMPO    2 000 Kč 

příspěvek na dopravu Ov MŠ divadlo    1 500 Kč 

pískohraní        4 480 Kč 

dravci         4 725 Kč 

prevence buď OK       4 000 Kč 

MŠ - Letem světem s malířem     2 000 Kč 

Loutkové divadlo       1 000 Kč 

       ---------------- 

         celkem 68 338 Kč 

Děkujeme i Vám za Vaši podporu a přízeň a přejeme klidné prožití vánočních svátků 

se svými nejbližšími a do nového roku jen to nejlepší! 

              za SRPŠ Barbora Váňová 

 

Pozvánka na Dětský maškarní ples 2019 

Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 9. 2. 2019 do spálovské 

sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! 

 

 

 

8 Školní jídelna  

 

 

 

Školní jídelna základní a mateřské školy 

 

I v této velmi důležité organizační jednotce se počty strávníků zvyšují. V současné době 

však je v obou školních jídelnách provoz personálně zajištěn a nezbývá nic jiného, než si přát, 

aby byla v budoucnu spokojenost na obou stranách, tedy u strávníků i u našich nových 

pracovnic v jídelnách.   

Školní jídelny zajišťují stravování pro děti a žáky místních vzdělávacích zařízení, pro 

některé občany ze Spálova, Luboměře a Heltínova. Činnost školních jídelen se dostává do 

povědomí veřejnosti jak místní, tak v širokém okolí. Zásluhou je zapojení do projektu 

Skutečně zdravá škola, díky němuž jsme se prezentovali i celorepublikově v  médiích. 
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Zpětnou vazbou je pak pro nás i pozornost z okolních škol, které mají zájem ochutnat náš 

školní oběd a získat informace o projektu.  

Velké poděkování proto patří kuchařkám obou jídelen, které svou nelehkou a mnohdy 

nedoceněnou práci dělají srdíčkem a ve výsledku je to znát. Odměnou jsou pro ně spokojení 

strávníci a vědomí, že si malí /mladí strávníci odnesou do života správné stravovací návyky  

a základy zdravého stravování.   

Ve školní jídelně ZŠ se stravuje celkem 224 strávníků (142 žáků, 32 zaměstnanců a 50 

občanů). Počet strávníků školní jídelny MŠ je 48 dětí, 11 zaměstnanců.  

  

 

Cena obědu v ZŠ za dotovanou cenu:                                 

        7 – 10 let 20,- Kč 

                                                                     11 – 14 let  22,- Kč 

            15 a více let  24,- Kč 

Cena jídla v MŠ za dotovanou cenu:  

            3 -  6 let            7 – 10 let 

 

přesnídávka                     7,- Kč            8,- Kč 

   svačinka odpolední          6,- Kč        6,- Kč 

   oběd         16,- Kč     17,- Kč 

        

Upozornění školní jídelny! 

 

Po dobu vánočních svátků je jídelna uzavřena od 24. 12. 2018 do 4. 1. 2019. 

 

Upozorňuji zákonné zástupce dětí a nezletilých žáků, že jsou povinni dle školského 

zákona 561/2004 Sb. odhlašovat děti ze stravování v době jejich nepřítomnosti ve školském 

zařízení. V 1. den nemoci si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů a další dny nemoci si 

musí sami oběd odhlásit na telefonním čísle 556 729 692.  Pokud tak zákonný zástupce nebo 

žák neučiní, vystavuje se riziku, že bude muset uhradit neodhlášený a neodebraný oběd v plné 

výši, tj. včetně mzdových a věcných nákladů. 

 

Odhlašování obědů ve školních jídelnách:  

MŠ  do 7.30 hodin 

ZŠ   do 7.00 hodin 

 

Informace ke školnímu stravování: 

 

 Nově vyhláška o školním stravování umožňuje strávníkům s dietním omezením, na 

základě potvrzení dětského lékaře, přinášet si pokrmy z domova a pracovnice kuchyně jim je 

přichystá ke konzumaci. V jiných případech není dovoleno přinášet do školského zařízení 

jídlo připravené doma. 

  Školní jídelnu zřizuje ministerstvo školství, a ta se řídí jimi vydanými vyhláškami  

a předpisy, mezi které patří i často zavrhovaný, ale pro nás stále platný spotřební koš  

a nutriční doporučení. Školní jídelna musí dokládat kontrolním orgánům /ČŠI, hygieně/ plnění 

těchto doporučených dávek potravin, které zajišťují vašim dětem vše potřebné k jejich růstu  

a správnému vývoji. 

Je v našem zájmu vařit dětem zdravé a chutné obědy. 

 



 

18 

 

Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí 

Pokud by byly tyto potraviny zachráněny, nasytily by se jimi asi tři miliardy lidí. 

V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok. Lidé si pletou 

pojmy „minimální trvanlivost a spotřebujte do“. Po skončení doby minimální trvanlivosti 

je zboží obvykle zcela v pořádku a nemusí se vyhazovat. Termín „spotřebujte do“ značí, 

že jídlo nemusí být po datu zdravotně nezávadné. 

Jaké jsou nejčastější důvody, proč končí jídlo v odpadkovém koši?  61 % dotázaných 

Čechů uvádí, že při nakupování jednoduše neodhadne množství a jídlo se tak zkazí dříve, než 

jej stihnout zkonzumovat. Třetina lidí vyhazuje potraviny proto, že nevydrží do doby 

trvanlivosti uvedené na obalu, neplýtvají tedy vlastní vinou. Když už musíme nějaké 

potraviny vyhodit, jednoznačně nejčastěji to je zelenina a ovoce (52 %), na druhém místě 

skončilo pečivo a na třetím mléčné výrobky. 

. 

Více zde: https://www.tretiruka.cz/news/jake-jsou-nejcastejsi-duvody-proc-jidlo-konci-v-

odpadkovem-kosi-/ 

 

3 tipy jak méně plýtvat potravinami: 

 Pozorně sledujte datum spotřeby na etiketě a vybírejte nejčerstvější potraviny. Ty 

bývají často v zadní části regálu, zatímco dříve procházející zboží je vystaveno na 

nejviditelnějším místě. 

 Pokud je potravina prošlá, nemusí to nutně znamenat, že je třeba ji vyhodit. Čich  

a zrak vám napoví nejlépe, jestli je možné prošlé jídlo ještě upotřebit. 

 V koši nejčastěji končí ovoce a zelenina. Je proto lepší nakupovat ji v menším 

množství a raději se častěji stavit v obchodě pro čerstvou. 

  

Zajímavé informace: 

-Na výrobu jednoho kilogramu hovězího masa se spotřebuje 15 500 litrů vody. Z toho 

většina vody (15 300 litrů) padne jen na vypěstování krmiva. Nejnáročnější na vodu 

je ale čokoláda. Na jeden kilogram čokolády se při produkci a transportu vypotřebuje 

asi 24 000 litrů vody. 

-40 % cereálií vypěstovaných na celém světě je zkrmeno chovnými zvířaty. Tento způsob 

produkce jídla je nevýhodný, protože dochází k úbytku konzumovatelných surovin.  

-Výroba potravin patří mezi odvětví s nejvyšším množstvím vypouštěných emisí CO2 na 

světě. Zemědělskému sektoru je přisuzováno až 14 % z vypuštěných emisí na světě a při 

započítání nepřímých následků, jako je odlesňování, množství stoupá až k 30 %. 

10 Jarmark při rozsvěcení vánočního stromu ve Spálově 

 

V neděli 2. 12. 2018 jsme se opět zúčastnili akce městyse Rozsvícení vánočního stromu 

s mikulášskou nadílkou. U této příležitosti  základní škola a mateřská škola připravily malý 

vánoční jarmark a ve stáncích byly ke koupi výrobky dětí s vánoční tematikou. Připravený byl 

i horký punč.  Na stáncích tři paní učitelky a jedna žákyně 9. třídy nabízely výrobky žáků a 

dětí našich škol – základní a mateřské. Návštěvníci jarmarku byli s nabídkou spokojeni a nás 

https://www.tretiruka.cz/news/jake-jsou-nejcastejsi-duvody-proc-jidlo-konci-v-odpadkovem-kosi-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.tretiruka.cz%2Fnews%2Fjake-jsou-nejcastejsi-duvody-proc-jidlo-konci-v-odpadkovem-kosi-%2F
https://www.tretiruka.cz/news/jake-jsou-nejcastejsi-duvody-proc-jidlo-konci-v-odpadkovem-kosi-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.tretiruka.cz%2Fnews%2Fjake-jsou-nejcastejsi-duvody-proc-jidlo-konci-v-odpadkovem-kosi-%2F
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těší, že jsme svými výrobky udělali někomu radost. Akci pořádal městys Spálov a ZŠ a MŠ 

Spálov.  

         Gabriela Kubicová 
       

                    

 
11 Mikulášská nadílka na základní škole  

Ve středu 5. prosince jsme se jako 9. třída rozhodli, že dodržíme tradici  

a uspořádáme Mikuláše. Přípravy nám trvaly poměrně dlouho, ale vše jsme stihli včas 

připravit. Pekli jsme perníčky, sháněli si kostýmy, připravovali program... Vše šlo podle 

plánu, i když u perníčků jsme si nebyli jisti, jestli bude dostatek těsta. 

Přišel den D, a to středa, kdy se měl uskutečnit Mikuláš. Do školy jsme šli na nultou hodinu, 

abychom se mohli všichni nastrojit a čerti načernit. Abych vás seznámila s našimi rolemi. 

Rolí Mikuláše jsme pověřili Daniela Havrana, ten to zvládl na jedničku, po svém boku měl 

dva anděly, a to Lenku Kaňovou a naši paní asistentku Gabrielu Kubicovou. Čerty se stali 

Jaroslav Remeš, Radomír Lev, Matěj Podešva, Martina Hejduková a Tomáš Mikulenka. U 

čertů byla snaha zastrašit děti, ale na dětech šlo vidět, že tohle už zažili, tak si z nich nic 

nedělaly (bohužel).       Martina Hejduková, 9. třída 
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12.1. Aktivity třídy Sluníček v mateřské škole  

- zahájení školního roku 

- dravci - přednáška s ukázkami 

- třídní schůzky 

- divadlo ve školce „Myška Klárka, Veverka Terka poprvé ve školce“ 

- drakiáda 

- malování "Letem  světem s malířem" – p. Lubomír Dostál 

- lampionový průvod ve Spálově a Luboměři 

- psí spřežení - přednáška s jízdou na káře 

- loutkové divadlo v Odrách "Dárek k Vánocům" 

- depistáž řeči 

- divadlo v Odrách 

- akce s rodiči "Vánoční přání" - besídka s vypouštěním balónků s přáním 

- Mikulášská nadílka 

- vánoční jarmark 

- návštěva knihovny v Odrách "Vánoční čtení" 

- výstava v Odrách 

- potěšení básničkou osamocených občanů ve Spálově 

- pravidelné cvičení v tělocvičně základní školy 

- pravidelná výuka angličtiny 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala za výbornou spolupráci se SRPŠ, Úřadem městyse 

Spálov, vedení školy a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na životě v naší 

školce. Rodičům děkuji za vstřícnost a pochopení. Zaměstnancům školky za výbornou práci, 

toleranci a přístup k dětem. Můj dík patří také správním zaměstnancům, kteří pečují o to, že 

máme pěkně uklizeno, uvařeno výborné jídlo, ve školce je teploučko a vše funguje tak, jak 

má. 

                                                                                                                                             

 

12.2 Důležité informace 

Informace o uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin: 

Ve dnech 22. 12. 2018 – 6. 1. 2019 bude MŠ uzavřena. Provoz bude zahájen  

7. 1. 2019. 

 

Odklad školní docházky 

Je důležité, pokud rodiče o odkladu školní docházky svého dítěte uvažují, aby se včas 

objednali na vyšetření v PPP. Toto se dokládá již u zápisu. 

 

Zastavit čas v tuto vánoční chvíli.                Kéž nejen o Vánocích,  

Poslouchat, jak andělé mávají křídly.                                         ale po celé další roky, 

A vidět štěstí všude kolem sebe.                                                nacházíme cestu k sobě  

Cítit, jak sněhová vločka zebe.                                                         radostnými kroky. 

 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje Jarmila Gramesová 
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12.3 Montessori třída Světýlka v MŠ 

 

Montessori třída Světýlka v MŠ Spálov jede. Máme 24 dětí, z toho v září nastoupilo  

6 dvouletých. S montessori školním vzdělávacím programem předškolního vzdělávání 

posunujeme připravené prostředí, výchovně-vzdělávací proces. Odosobňuje se montessori 

průvodce, v popředí je dítě a jeho přirozenost. Tvoříme společně mír, klid a lásku. 

Rodiče dobrovolně přispívají finančním darem Spolku Montessori Spálov, který je 

zamýšlen na financování třídního asistenta a k nákupu materiálního vybavení třídy. Dále 

pořizují vánoční dárky pro děti. Tímto všem rodičům a příbuzným nesmírně moc děkujeme, 

ceníme si jejich podpory. 

Cítíme velkou důvěru rodičů vůči nám, průvodcům, a vědomí, že pro jejich děti 

děláme maximum tak, abychom byli všichni spokojeni a šťastni. Tak to je a moc nás to hřeje 

u srdce. Děti se krásně posouvají ve všech oblastech výchovně-vzdělávacího procesu. Snaží 

se domlouvat mezi sebou, respektovat a díky věkově smíšeným třídám se děti učí od sebe 

navzájem, starší pomáhají mladším. V připraveném prostředí se mohou s jasnými pravidly 

svobodně pohybovat, někdo volněji a někdo zase ve velmi úzkých hranicích, ale za to šťastně. 

O to se staráme s velkým nasazením. 

Je potřeba se neustále vzdělávat, nestagnovat, kráčet dál a hledět ještě dále. Bez dítěte, 

jež mu neustále pomáhá obnovovat se, by člověk zdegeneroval. 

                                                                                   Za montessori tým Bc. Jana Herzogová   

 

Závěrem  

Námi nabízené služby, zejména obsah a způsob vzdělávání mají sice určité hranice, jsou 

limitovány organizačně, dispozičně, ekonomicky i personálně, někdy se musíme přiklonit 

k dočasným řešením, přesto se za svoji práci nemusíme stydět a můžeme si jí vážit. 

Vážíme si také spolupráce se všemi školami v okolí, zejména se Základní uměleckou 

školou v Odrách, vážíme si spolupráce a podpory různých spolků a sdružení – Sdružení 

rodičů a přátel školy Spálov, Montessori Spolek Spálov, TJ Spálov, oddíl kopané, členů 

skautské organizace, SDH a v neposlední řadě i podpory různých veřejnoprávních a  

podnikatelských subjektů. 

 Velmi si také ceníme podpory ze strany zastupitelů městyse Spálova, v čele s paní 

starostkou, Ludmilou Sucháčkovou, a zastupitelů obce Luboměře, v čele se starostou 

Mgr. Jiřím Vlčkem. 

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům a žákům základní 

školy, dětem mateřské školy za jejich pracovní nasazení a přístup k vlastnímu vzdělávacímu 

procesu. Z jejich i mé strany patří pak dále poděkování rodičům, jejich aktivně pracujícímu 

spolku SRPŠ a Montessori Spolku Spálov, zastupitelům městyse, členům školské rady, 

podnikatelům, organizacím a všem občanům z řad veřejnosti, kteří nám pomáhají v naší 

každodenní činnosti. Mé osobní poděkování patří i zástupkyni ředitele školy p. Mgr. Marii 

Süsenbekové za její činnost ve prospěch celé školy. 

Přeji Vám všem příjemně prožité vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2019,  

ať je provázen optimismem v osobním životě i při plnění pracovních úkolů. 

               PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 
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PF 2019  

Jménem vedení školy a všech zaměstnanců přeji našim žákům a jejich 

rodičům, rovněž přátelům školy krásné a pohodové vánoční svátky.  

Užijte si společné dny plné radosti a spokojenosti, setkání s vašimi blízkými, 

načerpejte pozitivní energii a optimismus do dalšího roku.  

 Do nového roku 2019 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních  

a pracovních úspěchů. S úsměvem a optimismem jde všechno líp, ať Vám po 

celý rok nezmizí z tváře. 

 Vedení a všichni zaměstnanci školy děkují zastupitelstvu Úřadu městyse 

ve Spálově, Obecnímu úřadu v Luboměři, Sdružení rodičů a přátel školy, 

Montessori Spálov spolku, členům Školské rady, Školnímu parlamentu  

a všem žákům a rodičům za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci v roce 2018 

a těší se na shledání a další spolupráci v roce 2019.  

   

        PaedDr. Zdeněk Kotas 

         ředitel školy 

 



 

23 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace Spálov č. p. 1, 742 37 

Spálov 

Tel. ZŠ: 556 729 682 

Tel. MŠ 556 729 681 

mobilní telefon ZŠ: 727 919 528 

mobilní telefon MŠ: 727 919 518 

     Tel. ředitelna 556 729 682 

Tel. sborovna 556 729 593 

Tel. ŠJ: 556 729 692 

Tel. sborovna 556 712 472 

     E-mail ZŠ:  spalovzs@tiscali.cz; 

infovedeni@zsspalov.cz 

     webové stránky: www.zsspalov.cz 

 

 

Zpravodaj č. 1, ročník XVIII. (2018/2019)  

- vydavatel ZŠ Spálov, počet 130 kusů 

- určeno pro potřeby rodičů a přátel školy 

- tisk ZŠ Spálov 

- na titulní stránce použity návrhy žáků, logo školy L. Demel 
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