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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 2022 

 (Výňatek z místního periodika Spálovák) 

Motto:   

 „Není důležité, co dokážeš ve škole, je důležité, co dokážeš v životě.“ Albert Einstein 

  

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy, 

opakovaně se na konci roku snažíme vyjádřit víru v lepší budoucnost v letech příštích a jsme 

plni očekávání, co nový rok s sebou skutečně přinese. Právě proto je konec roku taky důvodem 

k ohlédnutí a k rekapitulaci veškerého dění kolem nás. Na tom se zpravidla mohou postavit 

nové vize, plány, úkoly,  které jsou základem dalšího rozvoje nejen školy, ale i celé společnosti. 

Všichni věříme, že události končícího roku nebudou mít až takový dopad na naši společnost, 

resp.  naši školu, že bychom příští rok úspěšně nezvládli.  

I když, jak všichni víme, ještě jsme se pořádně nevzpamatovali ze všech epidemiologických 

opatření, která nás provázela v posledních dvou letech, a máme tady složitější  situaci 

způsobenou válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou, kterou provází veškeré důsledky 

a dopady společenského, humanitního a ekonomického charakteru. 

Nicméně si dovolíme Vás opět krátce seznámit s některými důležitými událostmi nebo 

informacemi jen ze života v našich školských zařízeních v průběhu právě končícího 

kalendářního roku.            

  

Informace statistického charakteru 

Základní škola má v současné době 14 tříd a k 30. 9. 2022 měla 193 žáků. V klasickém 

vzdělávacím programu pracuje devět tříd. Na 1. stupni ZŠ klasické formy vzdělávání již není 

po dlouhé době spojená žádná třída. A podobně je tomu i na 2. stupni ZŠ. Výuka je spojena jen 

v některých výchovně-vzdělávacích předmětech a hodinách. Celkový počet žáků v klasické 

formě vzdělávání je 101, z toho na 1. stupni 65, na 2. stupni 36 žáků. V montessori sekci se 

jedná o celkem 92 žáků, z toho na 1. stupni je 61 a na  2. stupni je již 31 žáků. 

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

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

dvojročí prvního stupně (4. B) jsou spojeni žáci 4. a 5. ročníku. Ve školním roce 2022/2023 
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jsou již na 2. stupni základní školy na základech montessori pedagogiky tři třídy 6. B, 7. B      a 

8. B (6., 7. a 8. ročníku), i když jsou ve výchovně-vzdělávacích předmětech spojovány. Výuku 

v naší škole jsme museli rozšířit dočasně i do prostor místní sokolovny a těšíme se na dokončení 

přístavby naší základní školy.  

V tomto školním roce i nadále zůstává stěžejním úkolem pro základní školu zajištění, 

organizace a dispoziční řešení výuky na 2. stupni ZŠ na základech montessori pedagogiky v 

současných provizorních podmínkách. Ale věříme, že v příštím školním roce bude již úplná 

výuka 2. stupně ZŠ klasickou i montessori formou vzdělávání probíhat v nových odborných 

učebnách v dokončené přístavbě školy. Za velmi náročnou realizaci, ať již se zřetelem na 

problémové dodávky materiálů a technologií nebo jiných omezujících vlivů, patří ze strany 

celého týmu pracovníků školy a všech žáků velké poděkování generálnímu dodavateli stavby, 

technickému dozoru investora a zejména pak paní starostce.        

V mateřské škole jsou stále dvě třídy - jedna třída s klasickým předškolním vzděláváním (25 

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

pedagogiky (27 dětí; informace o počtu dětí k 30. 9. 2022). Do mateřské školy jsou přijímány 

aktuálně jen děti ze spádových obcí. V mateřské škole je zajišťován provoz od 06.00 do 16.30.  

Nejvyšší počty žáků ve školní družině (90) a školním klubu (60) jsou i nadále beze změn a od 

1. 9. 2022 má školní družina čtyři oddělení. Ve školním klubu pracují žáci celkem v 17 

zájmových útvarech. Pro úplnost lze zmínit i stanovený nejvyšší počet žáků pro základní školu 

(225). Aktuálně jsou přijímány do školní družiny děti zpravidla 1. – 3. ročníků, výjimečně žáci 

4. a 5. ročníku. Ve školním klubu se jedná o žáky 4. - 9. ročníku. 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 

jednotek, které doplňuje vlastní školní poradenské pracoviště, které významně podporuje 

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

chování, do hlavního vzdělávacího proudu. Ve škole již pracuje 51 stálých zaměstnanců           a 

hospodaří s rozpočtem přes 30 mil. Kč.    

Aktuální čísla k 30. 9. 2022 vykazují ve všech organizačních jednotkách (Montík Hranice, 

mateřská škola, školní družina, školní klub, základní škola - klasické forma vzdělávání, 

základní škola - montessori principy vzdělávání, školní jídelna mateřské školy a školní jídelna 

základní školy) mírně rostoucí hodnoty.  
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Krátce k jednotlivým organizačním složkám 

Dvojjazyčné kurzy s prvky montessori pedagogiky pro rodiče s dětmi do 3 let (Montík 

Hranice) 

Garantem interaktivního programu je již osmý rok naše škola a probíhá za finanční podpory 

města Hranice a Olomouckého kraje.   

Rok 2022 byl pro aktivity v Montíku stabilnějším rokem. Protože nám rodiče nadále 

zachovávají přízeň, všechny bloky Montíku se nám podařilo uspokojivě naplnit. Období od 

ledna do června jsme rozdělili do dvou bloků a následně jsme po prázdninách navázali dalším 

podzimním blokem. Pokračujeme tak se stálými osmi skupinami. Programy probíhají po celý 

týden v dopoledních hodinách (8.30 – 11.30) a v pondělí až středu i v odpoledních hodinách 

(15.00 – 18.00).   

Součástí programu je nejen volná herna, ale také řízený program, ve kterém jsou zahrnuty 

říkadla, písničky, různé výtvarné techniky, pohybové aktivity, ale také praktické činnosti. 

Ukazujeme rodičům, jak lze začlenit prvky montessori do hry a poznání. Rozvíjíme hrubou, ale 

hlavně jemnou motoriku. K tomu dětem dopomáhají aktivity na koordinaci oka a ruky, ale také 

aktivity na uvolnění ruky - práce s modelínou, velkoformátové malování atd.      Umožňujeme 

dítěti poznání za pomoci vlastní zkušenosti. Využíváme reálné situace                a předměty, 

smyslový prožitek, netradiční doma vyrobené pomůcky, pracujeme s chybou. Děti se tak 

hravou formou seznamují se základními dovednostmi, okolním světem                   a 

sebeobsluhou.  

Mezi akce pro veřejnost, které jsme letos zorganizovali, patří Vlaštovkiáda, Podzimní slavnost, 

klasická naučná stezka Uspávání lesa, přednáška O imunitě a zdraví a jiná komunitní setkání. 

V souvislosti s krizí na Ukrajině jsme se spolupodíleli na sbírce oblečení a potravin, které jsme 

předali Charitě Hranice. Snažíme se nadále podporovat tradiční pojetí rodiny, mezigenerační 

výměnu zkušeností a rozšiřovat nabídku kvalitního využití volného času.  

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

Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu, ZŠ a MŠ Spálov za skvělou spolupráci a 

v neposlední řadě našim báječným dětem a rodičům!  

 

Za Montík Hranice průvodkyně Radka Otáhalová (odpovědný pracovník ZŠ a MŠ Spálov)  
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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 46 

dětí, v letošním 52. 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.  

      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.  

 

 Za Mateřskou školu ve Spálově           „Tím nejkrásnějším dárkem  

 Bc. Jana Herzogová      k Vánocům není, co se zlatem třpytí. 

Daniela Haubeltová                 Je to úsměv, láska, pohlazení,  

 třídní učitelky                      nad takový dar žádný není. 

 

Základní škola 

Školní rok jsme v září zahájili na prvním stupni se 126 žáky, na druhém stupni se 67 žáky, 

celkem se 193 žáky. Z toho je 84 žáků, tedy převážná část, ze Spálova. Ze spádové obce, z 

Luboměře (a z Luboměře p. S.) dojíždí 35 žáků, z Oder a okolí (Nový Jičín, Fulnek, Heřmánky, 

Jakubčovice n. O.) je 56 žáků, z Hranic a okolí je 9 žáků (Hranice, Bělotín, Černotín, Radíkov, 

Náměšť na Hané), zbývajících 9 žáků je z Partutovic, Čermné ve Slezsku, Ostravy aj.. 

Časová organizace vyučování se i nadále nemění. 

V současné době pracuje aktivně na základní škole 21 pedagogů (z toho 8 na montessori sekci 

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

pedagogičtí pracovníci nemají úplný úvazek. 

Ve školním poradenském pracovišti je evidováno aktuálně 7 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 4 odděleních čtyřmi vychovatelkami, ve všech odděleních 

pomáhají dle potřeby asistenti pedagogů. 

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

Ve škole pracuje samostatná účetní, které pomáhá se zpracováním personální a mzdové agendy 

pracovnice z KVIC Nový Jičín dodavatelským způsobem.  



 

6 

 

V průběhu hlavních prázdnin jsme zajistili výchovně-vzdělávací péči v mateřské škole a naše 

škola zorganizovala čtyři příměstské tábory. 

ARMY příměstský tábor (34 žáků) – zajišťovali – Z. Trnečková, M. Šmatelková,                  B. 

Kopřivová, J. Nohel a příslušníci AČR (72. mechanizovaný prapor Hranice). 

Turisticko-vlastivědný (23 žáků)  zajišťovaly – Z. Bálková, L. Zelcová, M. Krumpolcová. 

Montessori tábor (18 žáků)  zajišťovali – T. Lukšíková a další ped. pracovníci z montessori 

sekce. 

Tábor v anglickém jazyce (26 žáků) – zajišťovali M. Leyshon, J. Leyshon a L. Gavelčíková. 

Všem pedagogickým pracovníkům a spolupracovníkům patří velké poděkování za jejich 

pedagogickou činnost o prázdninách, ať na příměstských táborech nebo v provozu mateřské 

školy. 

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

školních jídelnách a 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, florbalové, keramické, dramatické aj.), z toho ve školním klubu jich bylo 12.   

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 – zejména v elektrorozvodech, obnově osvětlení, 

lokální malování a úpravy některých tříd. Od září se vyučuje dočasně i v prostorách obou 

skautských kluboven v sokolovně (2. stupeň montessori sekce). 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 

(v 1.B a 4.B). Pro třídy s klasickou formou vzdělávání (označeny písmenem A) dochází k 

některým dispozičním změnám. Jazyková učebna byla změněna na kmenovou učebnou 1. třídy, 

učebna fyziky je kmenovou učebnou 9. třídy. 8. třída je umístěna v učebně přírodopisu a 

zeměpisu a 7. třída je umístěna v učebně hudební a výtvarné výchovy. 

Současná 6. třída je nově v dřívější i současné upravené školní dílně v suterénu pod tělocvičnou, 

v 1. podlaží vedle kanceláře účetní zůstala 2. třída a v učebně vedle odborné učebny fyziky a 

chemie se nachází 4. třída. K dopolední výuce lze využít i učebnu pro klasické oddělení školní 

družiny a knihovnu. 5. třída je vedle školní knihovny a žáci 3. třídy zůstávají i nadále vedle 

sborovny. Školní družina využívá navíc ke své činnosti místo známé učebny ŠD i učebnu 5. 

třídy (starší žáci).                         

V rámci možností jsme zajistili další vybavení montessori i klasických učeben, zejména  ICT 

prostředky financované z účelových dotací státního rozpočtu a v případě montessori tříd navíc 

i příspěvkem z Montessori Spolku Spálov. 
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Velmi netrpělivě očekáváme dokončení přístavby základní školy, kde budou využívat nejen 

všichni žáci 2. stupně odborných učeben (jazyková, přírodovědná, polytechnická a učebna 

informatiky), ale i nových šaten a vyučující nových kabinetů. Věříme všichni, že prostředí, 

které se blíží stavebně ke svému dokončení, bude jistě splňovat představy a očekávání nás 

všech. 

Aktuálně věnujeme zvláštní péči celkem 32 žákům. Tuto péči tvoří různé stupně podpůrných 

opatření - nejen práce asistenta pedagoga, ale i pedagogické intervence, předměty speciální 

pedagogické péče, vhodné učební pomůcky apod.                 

     

Školní jídelna základní a mateřské školy 

Počty strávníků (žáků i zaměstnanců) se i nadále zvyšují. Podmínky pro přípravu obědů pro 

strávníky ZŠ jsou aktuálně se zřetelem na kapacity kuchyně a jídelny nevyhovující, připravují 

se změny, které budou tuto skutečnost řešit. 

Aktuální počty strávníků jsou - 172 žáků základní školy, 38 zaměstnanců základní školy,  52 

dětí v mateřské škole, 10 zaměstnanců mateřské školy. 

31. července 2022 bylo ukončeno zajišťování stravování pro starší občany z řad veřejnosti 

týmem kuchařek v mateřské škole. 

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

zajištění provozu i v těchto složitých podmínkách (zejména ve ŠJZŠ - občas narušeného 

výpadky elektrického proudu, dodávky vody, špatného přístupu pro zásobování školní kuchyně 

z důvodu nové přístavby školy apod.). 

Doplňková činnost školy je aktuálně zaměřena hlavně na pronájem tělocvičny veřejnosti, vč. 

sportovních pomůcek a náčiní (dle možnosti vybavení školy). Nabízené služby jsou na dobré 

úrovni i se zřetelem na výši ceny. V této době jsou ještě k dispozici volné termíny v rámci 

dlouhodobého pronájmu tělocvičny.  

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 některé z plánovaných akcí 

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

časopisu Expres). Organizujeme opět výchovně-vzdělávací programy, plavecký výcvik, 

lyžařský výcvik. různé exkurze, besedy, prožitkové programy, divadelní představení, školní 

výlety aj. aktivity v plném nebo rozšířeném rozsahu. 

 

Ve školních soutěžích a olympiádách  jsme dosáhli následujících významnějších úspěchů.           
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V Zeměpisné olympiádě (okresní kolo) se Adam Smetana (6.A tř.) umístil na 6. místě              a 

Daniel Zgažar (7.A tř.) v jiné kategorii na 3. místě a v krajském kole obsadil Daniel Zgažar  9. 

místo. 

Daniel Zgažar nás reprezentoval i v Astronomické olympiádě a obsadil 4. místo v krajském 

kole, následně byl na 30. místě v ČR. 

V Dějepisné olympiádě, v okresním kole byl Daniel Zgažar (7.A tř.) na 9. místě. 

Úspěchem bylo i umístění žáků v dopravní soutěži. V okrskovém kole v Odrách mladší žáci (E. 

Gramesová, E. Tillová, V. Foltas, J. Jemelka) obsadili 2. místo a starší žáci (E. Ballerová, L. 

Václavíková, D. Baller, V. Šmatelka) taktéž 2. místo.  

V basketbalovém turnaji v Odrách dosáhli starší žáci (V. Podešva, O. Šustek, R. Herzog, T. 

Till) na 1. místo a mladší žáci (A. Smetana, J. Baláž, J. Richter, V. Šmatelka) 2. místo. 

Ve fotbalovém turnaji ve Fulneku vybojováno 2. místo (V. Podešva, O. Šustek, V. Šustek, M. 

Kostka, T. Grones, R. Herzog, T. Till, T. Zlámal). 

V recitační soutěži v okresním kole v Novém Jičíně si Ondřej Jakubík (6.B tř.) zajistil postup 

do krajského kola. 

V soutěži Ekofór 3. místo obsadila Gabriela Šímová, (7.A tř.) 

Výsledky spálovské Superstar (3 kategorie a duety): I. kat. David Trnečka (2.A), II. kat. Matouš 

Fabík (2.B), III. kat. Anděla Jakubíková (3.B), duety: Mia Krumpolcová a Barbora Kantorová 

(2.A tř.)                                                                               

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy  

1.1 Výběr z aktivit 1. pololetí školního roku 2022/2023 

 

- Exkurze na Dlouhé stráně (2. st.) 

- Žonglér 

- Dopravní hřiště 

- Adaptační kurz (6.A, 6. B, 7. B a 8. B) 

- Projekt Vyčisti les (7. a 8. B) 

- Divadélko pro školy 

- Program E-liška 

- Čtenářské dílny 

- Exkurze na VŠB: Fakulta FEI - kybernetika, robotika, programování, Smart factory, 

tvorba geologických map (2. st. montessori)  

- Exkurze do Planetária (4. A. 5. A, 4. B) 

- Záchranářský den 

- Vánoční jarmark 

- Tonda Obal na cestách - ekologická akce 

aj. 

1.2 Sdružení rodičů a přátel školy  -  přehled příspěvků v roce 2022 
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příspěvek MŠ kouzelník   336 Kč 

doprava divadlo            1 402 Kč 

kolona výzdoba, kytky …           2 500 Kč 

kolona příspěvek kurzovné                      4 000 Kč 

fotky ZŠ konec šk. roku           8 190 Kč 

přísp. výlet 100Kč/dítě          21 000 Kč  

dárek předškoláci             2 628 Kč 

doprava             2 975 Kč 

PK na knihu 9. třída            4 200 Kč 

sokolníci              4 825 Kč 

papoušci             5 850 Kč 

e-liška              6 210 Kč 

divadlo HK             5 100 Kč 

exkurze doprava            3 900 Kč 

záchranáři             6 600 Kč 

přísp. škola           10 000 Kč 

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

celkem            92 521 Kč 

 

Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na konaných akcích, 

protože přispívat můžeme jen díky Vám! 

 

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků se svými blízkými a do nového roku VŠE 

DOBRÉ! 

                   za SRPŠ Barbora Váňová 

1.3 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. 

1.4 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. B a 2. B (1. - 3. ročník), jedno druhé dvojročí 4. B (4. - 5. ročník),    6. 

B, 7. B a 8. B. 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 jsou ve 

třídách připraveny. Letos bychom Vám rádi více přiblížili, jak probíhá výuka v montessori 

třídách na druhém stupni. 

     Ročníky na vyšším stupni základní školy montessori sekce mají každý svou kmenovou třídu, 

výuka je stále věkově heterogenní. Děti vzájemně spolupracují nejen v oblastech tzv. kosmické 

výchovy (zeměpis, fyzika, dějepis, přírodopis), ale také v oblastech výchovných. Vzdělávací 

oblasti jsou propojovány s dětmi z 6.B, 7.B i 8.B. Kromě kmenové průvodkyně provází děti 

výukou ostatní vyučující celého montessori druhého stupně, občas je ve výuce využíván model 

tandemové výuky a odborníků ve výuce. Pomocí akademických vědomostí si mohou děti 

zkoušet dospělý život nanečisto. Věříme, že i nadále se nám bude dařit dětem pomáhat nacházet 

svobodu tak, aby se mohly věnovat svému vývoji, aby si uvědomovaly potřeby druhých a 

pomáhat jim nacházet svou vlastní přirozenou cestu životem. 
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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. 

         

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, školního 

psychologa a všech asistentů pedagoga v příslušných třídách. Aktuálně věnujeme zvláštní péči 

celkem 35 žákům v ZŠ a 5 dětem v MŠ. Nejedná se jen o práci asistentů pedagoga, ale i 

pedagogickou intervenci, předměty speciální pedagogické péče, využití vhodných učebních 

pomůcek apod. Žákům, kterým byla diagnostikována porucha učení, škola poskytuje 

individuální péči i mimo vyučování. Žáci jsou vzděláváni podle vlastního individuálního 

programu. Umístění poradenského pracoviště ve škole napomáhá snadnější spolupráci s dětmi, 

rodiči i učiteli. 

 1.6 Školní jídelna základní a mateřské školy 

 

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 žákům zdravou, nutričně vyváženou stravu. 

                                                                                                        Kateřina Robová, vedoucí ŠJ 

1.7 Školní sportovní klub 

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; 
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- 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.                                                               

                                                                                          Mgr. Jan Nohel  

1.7.1 Přehled kroužků pro šk. rok 2022/2023 

 

kroužek vedoucí den, hodina 

Sportovní hry (basketbal  

a volejbal pro 5.-9. roč.) 

 

Mgr. Věra Zgažarová čtvrtek  14.00 - 15.00  

 

Florbalový kroužek  Mgr. Jan Nohel  středa 15.00 - 16.00 

Sportovní hry  Mgr. Jan Nohel středa 14.00 - 15.00 

Seminář z JČ Mgr. Zuzana Trnečková pátek 7.15 - 8.00 

Taneční kroužek 1.-4. roč. Mgr. Michaela Šmatelková úterý 13.00 - 14.00   

Taneční kroužek 5.-9. roč. Mgr. Zuzana Trnečková pondělí 15.00 - 16.00 

Dramatický kroužek  Bc. Jana Herzogová pondělí 14.00 - 15.30 

Anglická konverzace Mgr. Věra Zgažarová pondělí 14.30 - 15.30 

Turistický kroužek  Mgr. Markéta Krumpolcová  

Ing. Zuzana Bálková 

1-2x za měsíc  

 

Turistický kroužek Mgr. Věra Zgažarová, Marcela 

Foltasová 

1x za měsíc 

Keramický kroužek  Jarmila Gramesová čtvrtek  14.00-15.00 

Keramický kroužek  Jarmila Gramesová čtvrtek 15.00-16.00 

Seminář z M Mgr. Vlasta Šustková středa 7.15 - 8.00 

Seminář z M pro 8. (7.) 

ročník 

Klára Sucháčková čtvrtek 7.15 - 8.00 

Výtvarný kroužek pro  

1. a 2. stupeň 

Bc. Katarína Breskovcová  1. st. středa  

13.00 - 15.00 

2. st. čtvrtek  

14.00 - 16.00 

 
1.7.2 Výuka náboženství MS 

V letošním školním roce probíhá výuka náboženství v 1. - 9. ročníku. Žáci jsou rozděleni do 

dvou skupin dle věku. Výuku formou zájmového útvaru vede Mgr. Janusz Romański vždy ve 

čtvrtek v prostorách školy. 
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1.8 Školní parlament  

V letošním roce byla obnovena činnost školního parlamentu. Pod vedením Mgr. Ester 

Ovčačíkové a Kláry Suháčkové se setkávají volení zástupci jednotlivých tříd. Smyslem           a 

cílem školního parlamentu je nejen předávat náměty ze strany žáků ke zlepšení chodu školy, 

ale zároveň organizovat doprovodné školní aktivity a stmelovat třídy navzájem.  

První schůzka proběhla na konci listopadu, kde si zástupci vybrali předsedkyni (Lucii Zimovou) 

a místopředsedu (Václava Chytila) a seznámili se s funkcí školního parlamentu. Přejeme 

žákům, aby se jim stanovené cíle a  budoucnu organizované akce vydařily. 

 
2. Další informace o chodu školy a nadcházejících událostech  

 

2.1 Pedagogické rady 

MŠ 

2. pedagogická rada  - 20. 3. 2023 

 

ZŠ  

3. pedagogická rada – 23. 1. 2023 klasika, 24. 1. 2023 montessori   

4. pedagogická rada – 17. 4. 2023 klasika, 18. 4. 2023 montessori  

5. pedagogická rada –  19. 6. 2023 klasika, 20. 6. 2023 montessori  

 

2.2 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 5 dětí. 

Poplatek činí 200 Kč za pololetí. 

 
2.3 Zápis žáků do 1. třídy 

 

Zápis žáků (přijímací řízení k základnímu vzdělávání) do první třídy pro školní rok 2023/2024 

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

- ve středu 12. dubna 2023  pro montessori vzdělávání 

- ve čtvrtek 13. dubna 2023 pro klasické vzdělávání 

Zapisují se děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017. 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. 

 

2.3.1 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 
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2.4 Lyžařský výcvik 

V letošním roce proběhne lyžařský kurz pro 6. a 7. ročník. Stejně jako loni se bude konat v 

lyžařském areálu Svinec (u Nového Jičína) a to denní formou. Ráno žáky vyzvedne autobus, 

jenž je odveze na místo a poté zpět ke škole. Termín lyžařského výcviku je 6. 2. 2023 - 10. 2. 

2023.  

Pro velký zájem proběhne i lyžařský výcvik pro dobrovolníky z prvního stupně. Bude se konat 

ve stejném termínu, tedy 6. 2. 2023 - 10. 2. 2023, avšak v odpoledních hodinách. Místo konání 

a způsob dopravy zůstávají stejné jako u 6. a 7. ročníku.  

2.5 Plavecký výcvik 

V letošním šk. roce 2022/2023 se bude konat plavecký výcvik v období od 25. 4. do 27. 6. 2023. 

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

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

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

2.6 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 o 

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

Nohel. 
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3. Závěrem 

I v tomto roce jsme měli na zřeteli hlavně plnění výchovně-vzdělávacích cílů, byť dispoziční a 

materiální podmínky ještě nemáme zcela ideální. Je třeba vzít v úvahu, že naši školu stále 

rozšiřujeme, budujeme a teprve v příštím školním roce budeme mít na Spálovsku dva 

plnohodnotné vzdělávací proudy (klasický a montessori) s úplným počtem 9 ročníků ve dvou 

souběžných třídách. Všechny činnosti na naší škole (v ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ) jsou aktuálně velmi 

náročné, proto je na místě nejdříve všem pedagogickým pracovníkům, vč. asistentek, 

vychovatelek a všem provozním zaměstnancům, zejména kuchařkám, vyjádřit poděkování za 

odvedenou práci a připojit k tomu i poděkování všem rodičům za jejich pochopení, vstřícnost 

a někdy i potřebnou toleranci. Velmi si toho vážíme. 

Vážíme si také 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. 

Děkuji osobně ještě jednou 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. Současně děkuji i zástupkyni ředitele školy, Mgr. 

Marii Süsenbekové, za její pomoc při řízení školy. 

Ze strany všech našich pracovníků, žáků, dětí a všech našich příznivců vyjadřujeme také 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. 

Přejeme Vám všem příjemně prožité vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2023. 

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 2023 

Rád bych jménem vedení školy a všech zaměstnanců popřál všem našim žákům, 

jejich rodičům a přátelům školy příjemné prožití vánočních svátků. 

Ať jsou to pro vás dny plné pohody, radosti, milých překvapení               a 

laskavých setkání v kruhu svých nejbližších příbuzných nebo přátel.          Do 

nového roku 2023 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních 

úspěchů a také náruč plnou pochopení pro druhé a rovněž optimismu, neboť s 

úsměvem lze zvládnout i věci zdánlivě nemožné. 

       Vedení a všichni zaměstnanci školy děkují zastupitelstvu Úřadu městyse 

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

Montessori Spolku Spálov, členům Školské rady, Školnímu parlamentu a všem 

žákům a rodičům za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci v roce 2022         a 

těšíme se na shledání a další spolupráci v roce 2023. 

   

               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 XXII. (2022/2023)  

- vydavatel ZŠ Spálov, počet 30 kusů, zasílán elektronicky 

- určeno pro potřeby rodičů a přátel školy 

- tisk ZŠ Spálov 

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