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Vážení rodiče, žáci a všichni přátelé naší školy,  

  
dovolte mi, abychom Vás krátce s mými spolupracovníky seznámili s některými důležitými 

událostmi nebo informacemi ze života v našich školských zařízeních v průběhu právě 

končícího kalendářního roku.                  

1. Základní škola a Mateřská škola Spálov v roce 2021 

 (Výňatek z místního periodika Spálovák). 

Motto:  

         „Život bez naděje znamená přestat žít“ Fjodor Michajlovič Dostojevskij 

     Letošní rok byl provázen různými epidemiologickými situacemi a opatřeními, která se 

nevyhnula ani dění v naší škole a jsme rádi, že jsme na jeho konci s nadějí, že příští rok snad 

bude i v tomto směru lepší.                                                                                                        

  

Informace statistického charakteru 

     Základní škola má v současné době 13 tříd a k 30. 9. 2021 měla 183 žáků. V klasickém 

vzdělávacím programu pracuje osm tříd. Výjimečně se zřetelem na počty žáků se spojil 4. a 5. 

ročník (4. A). Výuka je však v některých vyučovacích předmětech a hodinách rozdělena. 

Celkový počet žáků v klasické formě vzdělávání je 105, z toho na 1. stupni 58, na 2. stupni 46 

žáků. V montessori sekci se jedná o celkem 78 žáků, z toho na 2. stupni je již 18 žáků. 

     Na principech montessori pedagogiky pracují i nadále dvě trojročí, jedno dvojročí a dvě 

samostatné třídy. Ve třídách 1. B a 2. B jsou spojeni rovnoměrně žáci 1. – 3. ročníku. Ve 

dvojročí prvního stupně (3. B) jsou spojeni žáci 4. a 5. ročníku. Ve školním roce 2021/2022 

jsou již na 2. stupni základní školy na základech montessori pedagogiky dvě třídy 4. B a 5. B 

(6. a 7. ročník), i když jsou ve výchovných předmětech spojovány. Výuku v naší škole jsme 

museli rozšířit (po prostorách dříve využívaných ZUŠ) dočasně i do prostor místní sokolovny 

a těšíme se na dokončení přístavby naší základní školy. 

     Přesto zůstává naším stěžejním úkolem pro základní školu i nadále zajištění, organizace  

a dispoziční řešení 2. stupně na základech montessori pedagogiky. Vůle ze strany vedení 

školy, zřizovatele i podporujících rodičů tady stále je. 

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

(23 dětí), mj. s prvky programu Začít spolu a jedna třída pracuje výhradně na principech 

montessori pedagogiky (23 dětí). (Informace o počtu dětí k 30. 9. 2021). Do mateřské školy 

jsou zpravidla přijímány děti ze spádových obcí. V mateřské škole je zajišťován provoz od 

6.00 do 16.30 hodin. 

     Nové limity od 1. 9. 2021 maximálního počtu dětí ve školní družině (90 ve třech 

odděleních), ve školním klubu (60) a základní škole (225) jsou dodrženy a nejsou překročeny 

ani v tomto školním roce. Aktuálně jsou přijímány zpravidla do školní družiny děti 1. – 3. 

ročníků, výjimečně žáci 4. a 5. ročníku. Ve školním klubu se jedná o žáky 4. - 9. ročníku.   
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     Školní družina má i ranní provoz, školní klub pracuje v různých hodinách mimo školní 

vyučování. 

     Ustanovení zřizovací listiny, vč. přílohy je od 14. března 2014 i nadále beze změn. 

Aktuální stav a perspektiva 

     Základní škola a mateřská škola ve Spálově má i nadále osm samostatných organizačních 

částí. Velmi důležitou součástí je však i školní poradenské pracoviště, které nemá svoji 

ekonomickou samostatnost (řešeno přímo státním rozpočtem), ale významně podporuje 

program společného vzdělávání, tj. zapojení všech žáků, i s vývojovými poruchami učení 

nebo chování, do hlavního vzdělávacího proudu.     

     Aktuální čísla k 30. 9. 2021 opět vykazují v Montíku, v mateřské škole, školní družině     

a školním klubu přibližně stejné hodnoty, v základní škole a školní jídelně pak mírný nárůst. 

Základní škola 

     Školní rok jsme v září zahájili na prvním stupni se 118 žáky, na druhém stupni se 65 žáky, 

celkem se 183 žáky. Z toho je 88 žáků, tedy převážná část, ze Spálova. Ze spádové obce,  

z Luboměře (z Luboměře p. S. a Potštátu) dojíždí 33 žáků, z Oder a okolí (Fulnek, Heřmánky, 

Jakubčovice n. O.) je 48 žáků, z Hranic a okolí je 9 žáků (Hranice, Bělotín, Černotín, 

Radíkov), zbývajících 5 žáků je z Partutovic, Čermné ve Slezsku a Ostravy. 

Časová organizace vyučování se i nadále nemění. 

     V současné době pracuje aktivně na základní škole 20 pedagogů (z toho 8 na montessori 

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

pedagogičtí pracovníci nemají plný úvazek. 

     Ve školním poradenském pracovišti je evidováno 6 asistentek pedagoga pro základní školu  

a 3 asistentky pedagoga pro mateřskou školu s různými úvazky. V některých třídách ve 

výchovně-vzdělávacím procesu za finanční podpory rodičů (Montessori Spolek Spálov)  

a z prostředků programu Šablony III pomáhá 1 školní asistent. V rámci projektu Šablony III 

využíváme i možnost tandemové výuky (2 vyučující v jedné třídě). Některé pracovní úvazky 

jsou pouze částečné a jsou zpravidla kumulovány ještě s jinými pracovními pozicemi. 

     Provoz školní družiny je zajištěn ve 3 odděleních čtyřmi vychovatelkami, ve všech 

odděleních pomáhají dle potřeby asistenti pedagoga. 

     Provoz v budově základní školy zajišťuje celkem 9 zaměstnanců (z toho 4 ve školní 

jídelně). Ve škole pracuje samostatná účetní, které pomáhá se zpracováním personální  

a mzdové agendy pracovnice z KVIC Nový Jičín dodavatelským způsobem.  

     Vzhledem k tomu, že se celý rok mění epidemiologická situace a jsme nuceni respektovat 

vládní nařízení, vč. nouzového stavu, museli jsme omezit, resp. přizpůsobit provoz  

a organizaci výuky uvedeným nařízením. Jsme státní školou, nemáme v úmyslu nerespektovat 

žádné nařízení vyšší moci. Přesto se snažíme, abychom se přiblížili běžným provozním 

podmínkám a všichni byli ve škole i za této situace spokojeni. Rodičům i žákům děkujeme  

v tomto smyslu za pochopení a podporu.   
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      Snažíme se udržet děti zejména nižších ročníků 1. stupně ve škole na prezenční výuce, což 

se nám v závěru roku vlivem šířícího se onemocnění úplně nepodařilo, ale přesto jsme 

pokračovali ve výuce jinou formou (distanční, hybridní). Škola se podílela na distanční výuce 

žáků, nebo na distribuci tištěných pracovních listů pro žáky 1. stupně. 

     V průběhu hlavních prázdnin jsme se snažili rozšířit výchovně-vzdělávací péči nejen  

v mateřské škole, aly byla v provozu i školní družina a naše škola zorganizovala čtyři 

příměstské tábory. 

5 dní s armádou (28 žáků) – zajišťovali – Z. Trnečková, B. Kopřivová, J. Nohel             

a příslušníci AČR 

Turisticko-vlastivědný (22 žáků) zajišťovaly – Z. Bálková, L. Zelcová, M. Krumpolcová 

Montessori tábor (29 žáků)  zajišťovaly – T. Lukšíková, K. Fardová a další ped. pracovníci  

z montessori sekce 

Tábor v anglickém jazyce (55 žáků) – zajišťovali M. Leyshon, J. Leyshon, L. Gavelčíková  

a Z. Dvořáčková 

     Všem pedagogickým pracovníkům a spolupracovníkům patří velké poděkování za jejich 

pedagogickou činnost o prázdninách. To platí i pro vychovatelky ve školní družině a učitelky 

v MŠ. 

     Současně není možné zapomenout na mimořádnou ochotu, pomoc a podporu kuchařek ve 

školních jídelnách, provozních zaměstnanců, kteří se starali o připravené prostředí po celou 

dobu provozu o hlavních prázdninách. Patří jim rovněž uznání a velké poděkování. 

     Veškerou zájmovou činnost mimo rámec běžného vyučovacího procesu zajišťují zkušení 

vedoucí zájmových útvarů, celkově jich bylo nabídnuto 17 (zaměřených na aktivity sportovní, 

taneční, turistické, přírodovědné, florbalové, čtenářské, keramické, fotbalové, podnikatelské 

aj.), z toho ve školním klubu jich bylo 7. Ale zájmová činnost v novém školním roce se  

z výše uvedených důvodu občas omezuje a probíhá v náhradních termínech apod. 

Mateřská škola 

      Mateřská škola ve Spálově nabízí spádovým rodičům a dětem výběr ze dvou vzdělávacích 

systémů – klasická pedagogika a pedagogika s montessori principy. Takovýto výběr nabízí 

málokterá škola. Děti se v obou třídách posunují ve výchovně-vzdělávacím procesu a dosahují 

skvělých dílčích úspěchů. My, pedagogické pracovnice, se snažíme, aby děti byly šťastné, 

radostné, samostatné, komunikativní, sociálně kompetentní, uměly si hrát, tvořit, zpívat, 

tancovat, a další a další. Obě třídy jsou naplněny. V loňském školním roce bylo ve školce 50 

dětí, v letošním 46. V obou třídách pracují asistenti pedagoga, kteří pomáhají celkem třem 

dětem se speciálními potřebami. V tomto kalendářním roce jsme pro děti připravily plno 

aktivit a pro rodiče s dětmi speciální setkání. Zúčastnily jsme se přípravy materiálů pro děti, 

které jsme následně obdržely od MAP II Odry. 

      Ceníme si perfektní spolupráce s vedením školy, úřadem městyse Spálov, SRPŠ, Spolkem 

Montessori Spálov a dalšími organizacemi. Vážíme si práce všech zaměstnanců školy  

a školky a chtěly bychom všem ze srdce poděkovat. Díky patří paním kuchařkám za výborná 

jídla, paní uklízečce za nablýskanou školku a zejména rodičům za podporu, důvěru  

a spolupráci.  
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 Za Mateřskou školu ve Spálově  „Až pod stromečkem rozvážeš mašličku, 

 Daniela Haubeltová     ať lásku najdeš v balíčku. 

 Bc. Jana Herzogová     Ve druhém štěstí, klid a pohodu,  

 třídní učitelky      ve třetím dobrou náladu. 

         

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. Od září se vyučuje dočasně i v prostorách 

skautské klubovny v sokolovně. Výuka základní umělecké školy probíhá i nadále v prostorách 

základním školy, v učebnách prvního stupně a učebně hudební a výtvarné výchovy. 

     V současné době jsou v montessori třídách umístěny i dvě montessori oddělení školní 

družiny. Jazyková učebna je kmenovou učebnou 6. třídy, učebna fyziky je kmenovou učebnou 

8. třídy, 7. třída je umístěna v učebně přírodopisu a zeměpisu a 9. třída je v učebně hudební  

a výtvarné výchovy. 

     Současná 1. třída je i nadále v 1. podlaží vedle kanceláře účetní a v učebně vedle odborné 

učebny fyziky a chemie se nachází 3. třída. K dopolední výuce lze využít i učebnu pro 

klasické oddělení školní družiny a knihovnu. 4. třída (4. a 5. ročník) je vedle školní knihovny 

a 2. třída zůstává i nadále vedle sborovny.                                 

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

nábytkem a pomůckami v budově ZŠ i MŠ.   

     Aktuálně věnujeme zvláštní péči, tu tvoří různé stupně podpůrných opatření - nejen práce 

asistenta pedagoga, ale i pedagogické intervence, předměty speciální pedagogické péče, 

vhodné učební pomůcky apod., celkem 25 žákům.                                   

Školní jídelna základní a mateřské školy 

     Počty strávníků (žáci a zaměstnanci) se i nadále zvyšují. Aktuální počty strávníků jsou - 

169 žáků základní školy, 36 zaměstnanců základní školy, 26 strávníků z řad veřejnosti, 46 dětí 

v mateřské škole, 9 zaměstnanců mateřské školy. 

     V současné době zajišťuje v omezeném počtu stravování pro starší občany z řad veřejnosti 

tým kuchařek v mateřské škole. 

     Velké poděkování proto patří vedoucí školní jídelny a kuchařkám obou jídelen za náročné 

zajištění provozu, občas narušeného epidemiologickými opatřeními, různými karanténami, 

nemocností apod. 

Aktivity školy 

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

organizované základní nebo mateřskou školou. V tomto roce jsme však uspořádali jen některé 

z plánovaných akcí (loučení s žáky MŠ, slavnostní vítání prvňáčků, rozloučení s žáky 9. třídy, 

vydávání školního časopisu Expres). Mnohé výchovně-vzdělávací programy, plavecký 
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výcvik, různé exkurze, besedy, prožitkové programy, divadelní představení, školní výlety 

musely být organizované v omezeném rozsahu nebo úplně zrušeny. 

     Ve školních soutěžích a olympiádách (mnohé byly zrušeny) jsme dosáhli následujících 

úspěchů. 

     V okresním kole zeměpisné olympiády – kat. A. - 6. místo, Daniel Zgažar  (4. B třída), 16. 

místo, Sára Nečasová (4. B třída), kategorie B 12. místo, Eva Bláhová (7. třída), 14. místo, 

Kristýna Vlčková (7. třída), 16. místo, Denisa Kuncová (7. třída). 

     V astronomické olympiádě (krajské kolo) – kategorie GH  7. místo, Daniel Zgažar (4. 

B třída), postup mezi 25 nejlepších v ČR, 26. místo, Sára Nečasová (4. B třída), 33. místo, 

Denisa Kuncová (7. třída). Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

   Ve škole funguje školní knihovna pro 1. i 2. stupeň, která je žáky plně využívána. 

   Základní škola Spálov ukončila v tomto roce účast v projektu Skutečně zdravá škola a je 

držitelem Bronzového certifikátu a připravujeme se na zapojení do projektu Skutečně zdravá 

jídelna. Ale vzhledem k epidemiologické situaci a možnostem školní jídelny, zejména 

prostorovým a organizačním, toto není zatím aktuální.   

                                                                                                                           PaedDr. Zdeněk 

Kotas, ředitel školy  

1.1 Výběr z aktivit 

 

- přivítání prvňáčků v sokolovně 

- lesní pedagogika (1. stupeň klasika)  

- dopravní hřiště 

- podzimní zahradní slavnost (Světýlka) 

- drakiády (MŠ) 

- exkurze ve Fulneku (3. B) 

- exkurze do spálovského archivu (6. A) 

- nocování ve škole (čtenářský klub) 

- beseda s cestovatelem T. Kubešem 

- vánoční focení ve školce 

- akce Stromy všemi smysly (montessori)  

- exkurze do Flasharova dolu a Brna 

- divadlo v MŠ aj.   

 

1.2  Školní družina 

      Školní družina aktuálně funguje bez omezení. Ve družině působí vychovatelka  

a asistent pedagoga. Poplatek za školní družinu zůstává 100 Kč/měsíc. Z důvodu 

epidemických opatření, se kroužky do konce prosince neprovozují. 

                                   Hana Vojkůvková 

                                                                                  vedoucí vychovatelka školní družiny 
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1.3 Školní sportovní klub - SŠK 

     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 na 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. 

     I když v letošním roce nejsou zatím vyhlášeny žádné sportovní soutěže (z důvodu 

epidemiologické situace spojené s výskytem covid-19), začaly na naší škole opět po roce 

fungovat sportovní kroužky, které jsou hojně navštěvovány. Bohužel od půlky listopadu do 

konce roku 2021 byly kroužky přerušeny. Od Nového roku by měly opět začít fungovat.                                                                     

                                                                                                                              Mgr. Jan Nohel  

Informace: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK  

     Z důvodu loňské situace v souvislosti s výskytem koronaviru covid-19 neproběhl lyžařský 

kurz pro 6. a 7. ročník. Proto je v letošním roce naplánován pro 7. a 8. ročník, a to v termínu 

17. 1. -  21. 1. 2022. Bude se konat v lyžařském areálu Svinec (u Nového Jičína) a to denní 

formou, kdy vždy ráno žáky vyzvedne autobus, jenž je odveze na místo a poté zpět ke škole.  

KURZ SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ A TANCE  

     Z důvodu vzniklé situace v ČR v souvislosti s výskytem koronaviru covid-19 byl kurz 

společenského chování a tance pro žáky 8. a 9. třídy i v letošním školním roce zrušen.  

PLAVECKÝ VÝCVIK 

     Pokud to epidemiologická situace v souvislosti s výskytem covid-19 umožní, bude se  

v letošním šk. roce 2021/2022 konat plavecký výcvik v období od 26. 4. do 28. 6. 2022. 

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

navštěvovat plavecký bazén v Hranicích, vždy v úterý. Kurz bude rozdělen na 10 lekcí. 

Plavecký výcvik povedou Mgr. Jan Nohel a Mgr. Lenka Zelcová.  

1.4  Informace o pronájmu tělocvičny  

     Tělocvična v budově základní školy je každodenně využívána a pronajímána veřejností  

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 
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o možnosti pronájmu vám poskytne vedení školy nebo vyučující tělesné výchovy  Mgr. Jan 

Nohel. 

Přehled kroužků pro šk. rok 2021-2022 

 

Kroužky školního klubu: 

 

kroužek vedoucí den, hodina 

Basketbalový, volejbalový 

kroužek 5.-9. roč. 

 

Mgr. Věra Zgažarová čtvrtek  14.00-16.00  

 

Psaní na počítači  ZAV Mgr. Vlasta Šustková čtvrtek 7.10 – 07.55 

Sportovní hry - florbal  

5.-9. roč.  

Mgr. Jan Nohel  pondělí 15.00-16.00 

Sportovní hry 1.- 4. ročník Mgr. Jan Nohel pondělí 14.00 - 15.00 

Čtenářský kroužek Mgr. Markéta Krumpolcová pondělí 13.00-14.30 

Taneční kroužek 1.-4. roč. Mgr. Michaela Šmatelková středa 13.30-14.30   

Taneční kroužek 5.-9. roč. Mgr. Zuzana Trnečková středa 14.30-15.30 

Dramatický kroužek  

4.-7. roč. 

Bc. Jana Herzogová úterý 14.00-16.00 

Malý farmář 1.-2. roč. Kateřina Nečasová pátek  13.00-15.00   

Florbalový kroužek Mgr. Jan Nohel úterý 15.00-16.00 

Turistický kroužek  Mgr. Markéta Krumpolcová  

Ing. Zuzana Bálková 

1x měsíčně  

 

Keramický kroužek  Jarmila Gramesová čtvrtek  14.30-15.30 

Keramický kroužek  Jarmila Gramesová čtvrtek 13.00-14.30 

Přírodovědný kroužek PaedDr. Zdeněk Kotas 

Lucie Gramesová  

pátek 12.30-13.30 

Náboženství  Naděžda Králová  pondělí 13.00-13.45 

 

1.5 Školní poradenské pracoviště – organizační informace  

     V naší škole aktivně pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je 

začlenění všech žáků s vývojovými poruchami učení a chování, vč. žáků s mentálním 

postižením, do vzdělávání. Velmi dobrých výsledků dosahuje zejména v oblasti logopedické 

péče, výchovného poradenství a velmi přínosná je i práce dvou speciálních pedagogů a všech 

asistentů pedagoga v příslušných třídách.  

     Aktuálně věnujeme zvláštní péči celkem 29 žákům. Nejedná se jen o práci asistenta 

pedagoga, ale i pedagogickou intervenci, předměty speciální pedagogické péče, využití 

vhodných učebních pomůcek apod. 
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     Žákům, kterým byla diagnostikována porucha učení, škola poskytuje individuální péči 

mimo vyučování, a to i v době, kdy probíhala výuka distanční formou. Žáci jsou vzděláváni 

podle vlastního individuálního programu. Umístění poradenského pracoviště ve škole 

napomáhá snadnější spolupráci s dětmi, rodiči i učiteli. 

2 Další informace o chodu školy a nadcházejících událostech 
 

MŠ 

2. pedagogická rada  - 21. 3. 2022 

 

ZŠ  

3. pedagogická rada – 17. 1. 2022 klasika, 18. 1. 2022 montessori   

4. pedagogická rada – 11. 4. 2022 klasika, 19. 4. 2022 montessori  

5. pedagogická rada –  21. 6. 2022 klasika, 22. 6. 2022 montessori  

 

2.1  Třídní schůzky  

     Únor 2021 – třídní učitel 9. třídy Mgr. Jan Nohel je k dispozici rodičům vycházejících 

žáků v záležitostech souvisejících s podáváním přihlášek na SŠ. 

Duben 2022 - třídní schůzky všech tříd, individuální pohovory podle potřeby - dle 

epidemiologické situace. 

 

2.2 Výuka náboženství 

     V letošním školním roce probíhá výuka náboženství v 1. - 5. ročníku. Žáci jsou rozděleni 

do dvou skupin dle věku. Výuku formou nepovinného předmětu vede Mgr. Bohumil Vícha, 

formou zájmového útvaru paní Naděžda Králová, vždy v pondělí v prostorách školy. 

 

2.3 Školská rada 

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

zástupci rodičů. 

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

 

2.4 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 

8 dětí. Poplatek činí 200 Kč za pololetí. 

 
2.5 Zápis žáků do 1. třídy   

 

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

2022/2023 proběhne v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a to ve dvou termínech: 

- ve čtvrtek 7. dubna 2022 - pro klasické vzdělávání 

- ve středu 6. dubna 2022 – pro montessori vzdělávání 

Zapisují se děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. 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 vzdělávání. 
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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 

 

3 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 4. února 2022,  

2) škola vyplní v elektronickém systému ORIGINÁL přihlášky podle vzoru  

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

3) přihlášku 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 15. února 2022. 

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 2022 pro první kolo přijímacího řízení.  

 

Informace k přijímacímu řízení 2022 

- 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 2022 

2. řádný termín: 13. dubna 2022 

 

Náhradní termín pro všechny obory:  

1. termín 10. května 2022 

2. termín 11. května 2022 

 

- 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 tří (3) prac. dnů od doručení rozhodnutí  

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

školy, 

- 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).  

 

Více na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska   

 

4 Sdružení rodičů a přátel školy  -  přehled příspěvků v roce 2021 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem za podporu a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků se svými 

blízkými a do nového roku VŠE DOBRÉ! 

 

                                 za SRPŠ Barbora Váňová 

5 Informace o montessori výuce na naší škole 

5.1 Montessori třídy na naší škole 

     Montessori třídy se od září opět rozrostly o jednu třídu. V letošním školním roce máme 

dvě třídy prvního trojročí (1. - 3. ročník), jedno druhé dvojročí (4. - 5. ročník), 6. třídu a 7. 

třídu. Kolegyně z druhého dvojročí Renata Šebestová odešla na mateřskou dovolenou  

a přivítali jsme zpátky kolegyni Lucii Kozelskou, která je v letošním školním roce třídní 

učitelkou v 3. B (4. - 5. ročník).  

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
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     Žáci se v montessori třídách učí individuálním tempem, plní si týdenní nebo denní plány, 

objevují a učí se pomocí pomůcek a různorodých materiálů, které pro ně ve třídě jsou 

připravené. Od září se děti učí anglický jazyk ve skupinách po ročnících, děti z prvních 

trojročí díky tomu více poznávají své vrstevníky z druhé třídy. Ve třetím ročníku máme 

spojenou i jednu hodinu českého jazyka, matematiky a hodinu anglického jazyka s rodilým 

mluvčím. Žáci třetího ročníku se tak potkávají a poznávají každý den a v příštím roce budou 

společně pokračovat do dalšího dvojročí. 

     I v roce 2021 jsme museli zvládnout různá opatření, která nám byla nařízena  

v souvislosti s epidemií koronaviru, distanční výuku, testování a karantény žáků, což je vždy 

náročnější, ale se všemi úskalími jsme si poradili, děti se i díky distanční výuce naučily lépe 

používat počítače, nebát se s ostatními spolužáky mluvit přes videohovor, rozvíjely 

samostatnost a zodpovědnost. Děkujeme rodičům za spolupráci a také všem, kteří nás 

podporují, SRPŠ a Spolku Montessori Spálov. 

     Přejeme Vám všem pevné zdraví, hodně lásky a umění radovat se z maličkostí a vidět v 

každém dni to pozitivní a krásné, co kolem nás je. 

 

5. 2 Montík – klubík pro rodiče s dětmi    

 

     Dovolte mi malé ohlédnutí za rokem 2021. Letošní sedmý rok našich interaktivních 

programů pro rodiče s dětmi Montík jsme začali v lockdownu. Přestože jsme se nemohli 

scházet, snažili jsme se pomáhat rodinám s vyplněním volného času (aktivity, rady, podpora, 

naučné tematické stezky v přírodě).  

     Koncem května jsme se vrátili k pravidelným setkáváním. S těmi, kdo se do Montíku 

vrátili, jsme pokračovali v průběhu letních prázdnin a dokončili tak celý blok. Rodiče nejistá 

situace naštěstí neodradila, i od září jsme tak naplnili stálých 8 skupin.  

Programy nadále probíhají po celý týden v dopoledních hodinách (8.30 – 11.30) a v pondělí - 

středu i v odpoledních hodinách (15.00 – 18.00). 

     Hlavní náplň programů v Montíku zůstává stejná: co nejvšestrannější rozvoj dětí ve věku 

1-3 roky včetně podpory jemné i hrubé motoriky, hudebního cítění, praktických dovedností 

apod., stejně jako radostné a smysluplné trávení času dětí společně s jejich rodiči  

a v neposlední řadě také příležitost k setkávání rodičů, výměně zkušeností, vzájemné podpoře 

a sdílení radostí i starostí. 

     Po rozvolnění opatření se nám podařilo zorganizovat několik akcí pro veřejnost. Pozvali 

jsme opět do Hranic dětské divadlo Ententýky, uspořádali přednášku Psychomotorický vývoj 

dítěte do 3 let, ve skautské zahradě proběhla v režii Montíku Podzimní slavnost. Ve 

spolupráci se Střední lesnickou školou se v arboretu uskutečnila další naučná stezka - 

Uspávání lesa. 

     Aktuální informace o činnosti najdete na: https://www.facebook.com/Montik.Hranice/. 

     V roce 2021 byl provoz Montíku finančně podpořen Olomouckým krajem. 

Opět bychom rádi poděkovali majitelům Kunzovy vily za lidský přístup v této složité době. 

Náš velký dík patří také ZŠ a MŠ Spálov, která naši činnost zaštiťuje, a v neposlední řadě 

našim milým rodičům s dětmi.  
                                                                                                                         Radka Otáhalová 

                                                                                                                      (Průvodce Montíku) 

                                                                          (Tel: 734323241, mail: otahalova@zsspalov.cz) 

 

 

   

 

mailto:otahalova@zsspalov.cz
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6 Školní jídelna základní a mateřské školy 

 

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

zařízení, pro některé občany ze Spálova, Luboměře a Heltínova. Ve školní jídelně ZŠ se 

stravuje celkem 205 strávníků (169 žáků, 36 zaměstnanců). Počet strávníků školní jídelny MŠ 

je 49 dětí, 9 zaměstnanců, 26 strávníků z řad veřejnosti. 

Strava se odhlašuje do 6.00 hodin téhož dne na internetových stránkách školy. 

Po 6. hodině nelze stravu již odhlásit!!! 

     Děti/strávníci/ jsou každý měsíc automaticky přihlášeni ke stravě kromě prázdnin a volna 

ředitele školy. 

     Zákonní zástupci žáků jsou povinni dle školského zákona 561/2004 Sb. odhlašovat své 

děti ze stravování v době jejich nepřítomnosti ve školském zařízení (návštěva lékaře, 

nemoc, exkurze, výlety, soutěže). Pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve 

školském zařízení je možno odebrat oběd do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu. 

(Vyhl.107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9). Následující dny ztrácí strávník nárok 

na dotaci obědu. Oběd se tedy musí včas odhlásit. Neodhlášená a neodebraná strava je 

strávníkovi účtována v plné výši. 

     Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout s čipem ve školní jídelně a to vchodem ze dvora 

od 11.15  do 11.45 hod.  

   Školní jídelny jsou nedílnou součástí našich vzdělávacích zařízení. V dnešní době již 

nebývá samozřejmostí, aby škola měla svou vlastní kuchyň a obědy nedovážela cateringová 

společnost.  

     Jedním z faktorů je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, práce je fyzicky náročná,  

a málo finančně ohodnocena. 

   S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků s praxí a stabilním personálním obsazením se 

potýká několik let i naše jídelna. Přes všechny tyto překážky s neustálým zaučováním nových 

pracovnic se snažíme provoz zajistit a připravovat kvalitní obědy. 

Velké poděkování proto patří pracovnicím ve školních jídelnách, bez kterých by školní 

stravování nemohlo existovat. Často se na ně zapomíná a jejich práce není doceněna.  

Děkuji také vedení školy a městysu Spálov za podporu udržet v provozu vlastní stravovací 

zařízení a tím zajistit dětem a žákům zdravou, nutričně vyváženou stravu. 

                                                                                                        Kateřina Robová, vedoucí ŠJ  

Cena obědu v ZŠ za dotovanou cenu:                                 

      7 – 10 let 25,- Kč 
           11 – 14 let   27,- Kč 
            15 a více let  29,- Kč 
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Cena jídla v MŠ za dotovanou cenu:  
           3 -  6 let               7 – 10 let 
 

                       přesnídávka                        9,- Kč          10,- Kč 
             svačinka odpolední             8,- Kč        9,- Kč 
             oběd         20,- Kč     22,- Kč 

 

7 Závěrem 

     V tomto roce jsme se zaměřili v rámci možností hlavně na plnění výchovně-vzdělávacích 

cílů, neboť podmínky nebyly vzhledem k pandemii ideální. Vzdělávací činnost byla pro 

všechny, nejen pro pedagogy, ale zejména pro žáky a taky v mnohých případech pro rodiče, 

náročná, všichni si tedy zaslouží uznání a poděkování. 

     Vážíme si všech, kdo nám pomáhali i v tomto náročném roce, a nezapomínáme ocenit  

i spolupráci 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 různých podnikatelských subjektů. 

      Velmi si 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. 

     Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům za jejich pracovní 

nasazení, všem žákům základní školy a dětem mateřské školy za jejich přístup při svém 

vzdělávání a vlastní sebevýchově. 

     Ze strany všech našich pracovníků, žáků, dětí a všech našich příznivců proto vyjadřujeme 

velké 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. 

      Poděkování patří i zástupkyni ředitele školy p. Mgr. Marii Süsenbekové za její činnost ve 

prospěch celé školy. 

     Přejeme Vám všem příjemně prožité vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2022. 

     Nechť Vás v novém roce provází zdraví, štěstí a optimismus v osobním životě i při plnění 

pracovních úkolů. 

                                                                        Za kolektiv všech zaměstnanců 

                                                                     PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 
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PF 2022 

  
     Pěkné a pohodové prožití vánočních svátků a všech volných dní v rámci 

aktuálních možností, které je provázejí. Pokud to bude jen trochu možné, tak 

nejlépe v kruhu svých nejbližších.  A k tomu odolné zdraví a šťastné chvilky 

na konci tohoto roku, ale i v dobách příštích Vám přeji jménem vedení školy  

a všech zaměstnanců naší školy.  

     Do nového roku 2022 Vám také přeji hodně spokojenosti a mnoho 

osobních a pracovních úspěchů.  

      Vedení a všichni zaměstnanci školy děkují také všem, kteří nám jsou 

oporou a kteří využívají našich služeb, tj. žákům a rodičům, za vstřícnost  

a velmi dobrou spolupráci v roce 2021 a těší se na shledání a další spolupráci 

v roce 2022.  

   

               PaedDr. Zdeněk Kotas 

                                                                                    ředitel školy
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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 XXI. (2021/2022)  

- 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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