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Vážení rodiče, žáci a všichni přátelé naší školy,  

  

dovolte mi, abych Vám tradičně opět přiblížil se svými kolegy a kolegyněmi 

dění v naší škole v posledním půlroce a trochu nastínil pohled do nejbližší 

budoucnosti. K tomuto záměru je náš tištěný pololetní zpravodaj pro rodiče určen  

a snad splní své poslání i nyní a dostane se do rukou v tištěné podobě všem, kterým je 

dění v naší škole blízké, zajímá je, a ne vždy mají možnost využít digitálního 

zpracování na našich webových stránkách. 

V samotném úvodu bych 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  

 

Základní škola a Mateřská škola ve Spálově v roce 2019 

(Výňatek z místního periodika Spálovák). 

Motto:   

 Lidé často nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, proto se vrací občas ve 

vzpomínkách k minulosti a stálé touží po lepší budoucnosti…  

             

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy, 

rok 2019 spěje k svému konci a před námi je rok, který s sebou přinese kromě běžných či 

rutinních záležitostí i některé zajímavé změny či události, a to nejen v celé naší společnosti, 

ale také v oblasti školství a v neposlední řadě i v našich školských zařízeních. I tento rok byl 

trochu rokem jubilejním. Připomenuli jsme si třicetileté výročí sametové revoluce a v tomto 

smyslu jsme se jako škola podíleli na organizaci vzpomínkového odpoledne a doprovodné 

výstavy v prostorách základní školy. V roce 2020 nás čeká oslava 75. výročí založení úplné 

základní školy ve Spálově v prostorách bývalého zámku. Jsme rádi, že právě v tomto období 

bude mít naše základní škola po dlouhých letech opět status školy bez výjimky z počtu žáků, 

na základě níž škola fungovala jako úplná devítiletá škola. 

Informace statistického charakteru 

Základní škola má v závěru tohoto roku jedenáct tříd a k 30. 9. 2019 měla 168 žáků. 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.   

Na principech montessori pedagogiky pracují tři trojročí. Dvě samostatné třídy 1. B a 1. 

C, žáci 1. – 3. ročníku. Ve třetím trojročí (2. B) jsou spojeni žáci 4. a 5. ročníku. Předpokládá 

se, že v následujícím školním roce se otevře i 2. stupeň základní školy a to 6. ročníkem, který 

bude prozatím organizačně začleněn do třídy 2. B. Původní záměr jsme tímto odložili o jeden 

školní rok, protože základní podmínkou pro vzdělávání není jen vůle a podpora nadřízených 

orgánů, případně ekonomická efektivita, ale i dostatečný minimální počet zájemců  

o vzdělávání v 6. ročníku na montessori principech a v neposlední řadě připravené prostředí. 

Splnění všech potřebných předpokladů očekáváme až v září 2020. Pro zajímavost -  počet 

žáků je aktuálně k 30. září 2019 ve  všech třech montessori třídách 62. Na 1. stupni 

s klasickým vzdělávacím programem je k danému datu pak 53 žáků, na 2. stupni 53 žáků.  
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Stěžejním úkolem pro základní školu zůstává zajištění, organizace a dispoziční řešení 2. 

stupně na základech montessori pedagogiky. Vůle ze strany vedení školy, zřizovatele  

i podporujících rodičů tady stále je. Připravuje se žádost o dotaci, která by umožnila realizaci 

projektu přístavby odborných učeben a tím i umožnila ve stávajících prostorách školy 

dispoziční řešení umístění tříd 2. stupně montessori sekce. 

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, z toho dvě v domácím vzdělávání). Do mateřské školy jsou 

zpravidla přijímány děti ze spádových obcí. V mateřské škole byl se zřetelem na změnu 

financování regionálního školství upraven provoz – aktuálně od 06.00 do 16.30.  

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

jsme v září tohoto roku požádali o zvýšení počtu dětí ve školní družině na 90. Aktuálně jsou 

přijímány zpravidla do školní družiny děti 1. – 3. ročníků (77 dětí) a školní družinu máme 

v úmyslu rozšířit i o žáky 4. resp. 5. ročníku. Nejvyšší povolený počet žáků ve školním klubu 

(zpravila žáci 4. - 9. třídy) zůstává 60 žáků. 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 byla rozdělena i nadále na 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.     

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

(Montík Hranice)  

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

podpory města Hranice a Olomouckého kraje. Jeho náplní je hudební, výtvarný a tělesný 

rozvoj dětí od 1 do 3 let, práce s montessori pomůckami a vše je proloženo i základy 

angličtiny.  

Aktuálně Montík vyvíjí svoji činnost v rozdělených skupinách 8x týdně, a to v pondělí,  

v úterý a ve středu vždy dopoledne (od 8.30 do 11.30) a odpoledne (od 15.00 do 18.00), ve 

čtvrtek a v pátek dopoledne (8.30 – 11.30).  

V každé skupině se schází průměrně 11 dětí s rodičem (či prarodičem). Nyní tyto 

programy navštěvuje celkem 85 dětí z Hranic a přilehlého okolí. Kromě těchto aktuálně 

přihlášených dětí máme ještě další zájemce, kteří by se rádi přidali od ledna 2020. Proti 

číslům z loňského roku jsme opět zaznamenali velký nárůst zájmu nejen ze strany hranické 

veřejnosti. Celý program zajišťují dvě kvalifikované pracovnice. 
V programech je dodržován určitý harmonogram dne, ve kterém jsou zahrnuty říkadla, 

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

Rodičům jsou představovány prvky podle Montessori filozofie, ale je na jejich zvážení, zda se 

při vzdělávání svého dítěte chtějí ubírat touto cestou nebo ne. Rozvíjíme hrubou, ale hlavně 

jemnou motoriku, chceme, aby děti nabyly poznání pomocí smyslového prožitku - ať už 

hmatem, zrakem, sluchem, čichem nebo i chutí. Průvodkyně vyrábí domácí pomůcky  

z dostupných zdrojů pro inspiraci rodičů a snaží se o maximální využití mokrých  

a praktických aktivit. Děti se tak hravou formou seznamují se základními dovednostmi, 

okolním světem a nabývají vědomosti. Mimo hlavní činnost se uspořádalo několik akcí pro 

širokou veřejnost (Hurá na prázdniny, Uspávání lesa, spoluúčast na festivalu Zažít město 

jinak). V dalším roce je v plánu rozšíření činnosti o další přednášky, semináře, diskuze  
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a volnočasové aktivity nejen pro děti mladšího školního věku, ale také starší děti, rodiče  

a seniory. 

 

Mateřská škola 

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

vzdělávání klasickou i montessori formou předškolního vzdělávání Pohádkové putování, ve 

dvou samostatných třídách – Světýlka a Sluníčka. V mateřské škole pracuje 7 pedagogických 

pracovnic (4 učitelky MŠ, 1 zastupující učitelka MŠ a školní asistentka v jedné osobě,  

2 asistentky pedagoga) a 4 provozní zaměstnanci (2 kuchařky, 1 školnice 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 velmi pozitivně. V roce 2019 se podařilo 

kromě běžné provozní údržby uskutečnit výměnu oplocení v zadní části MŠ a výměnu 

podlahové krytiny ve dvou třídách.       

Základní škola 

Školní rok jsme v září zahájili na prvním stupni se 115 žáky, na druhém stupni s 53 žáky, 

celkem se 168 žáky. Z toho je 83 žáků, tedy převážná část, ze Spálova. Ze spádové obce, 

z Luboměře (a z Luboměře p. S.) dojíždí 25 žáků, z Oder a okolí (Fulnek, Heřmánky, 

Jakubčovice n. O.) je 39 žáků, z Hranic a okolí je 12 žáků (Bělotín, Černotín, Radíkov), 

zbývajících 9 žáků je z Potštátu, Partutovic, Hradce n. M., Kladna, Ostravy. 

Časová organizace vyučování se i nadále nemění. 

V současné době pracuje aktivně na základní škole 16 pedagogů (z toho 4 v montessori 

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

pedagogičtí pracovníci nemají úplný úvazek. Ve školním poradenském pracovišti jsou 

evidovány 4 asistentky pedagoga pro základní školu a 2 asistentky pedagoga pro mateřskou 

školu s různými úvazky. V některých třídách ve výchovně-vzdělávacím procesu za finanční 

podpory rodičů (Montessori Spálov Spolek) a z prostředků programu Šablony II pomáhají 

celkem 3 školní asistenti. Jejich pracovní úvazky jsou pouze částečné a jsou zpravidla 

kumulovány ještě s jinými pracovními pozicemi. Provoz školní družiny je zajištěn ve  

3 odděleních třemi vychovatelkami, ve všech odděleních pomáhají dle potřeby asistenti 

pedagogů. Veškerou zájmovou činnost mimo rámec běžného vyučovacího procesu zajišťují 

zkušení vedoucí zájmových útvarů (v tomto školním roce jich je celkem 12).  

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, které pomáhá se zpracováním personální a mzdové agendy 

pracovnice z KVIC Nový Jičín dodavatelským způsobem.   

Údržba a změny dispozičního řešení v našich školských zařízeních  

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

údržba malého rozsahu v obou školních budovách, kromě již uvedených dodávek v MŠ. Od 

září se vyučuje v dopoledních hodinách i v prostorách ZUŠ, kde probíhá výuka jedné skupiny 

montessori sekce (části třídy 2. B) a připravuje se prostředí pro budoucí 6. ročník montessori.  

V současné době jsou v montessori třídách v podkroví umístěny i dvě montessori 

oddělení školní družiny. Jazyková učebna je kmenovou učebnou 8. třídy, učebna fyziky je 

kmenovou učebnou 6. 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 5. třída. 
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K dopolední výuce lze využít i učebnu pro klasické oddělení školní družiny a knihovnu.  

4. třída je vedle školní knihovny a 2. a 3. 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 v MŠ. Na příští kalendářní rok plánujeme, že 

zaměříme více svoji pozornost nejen na přípravu vyučování v montessori učebně pro 6. třídu, 

ale i na doplnění a inovaci stávajících pomůcek v ICT učebně, na záchovnou opravu  

a nejnutnější doplnění pomůcek v učebně jazyků a přírodovědných kabinetech a učebnách tak, 

abychom i před ukončením přístavby nových odborných učeben pracovali s odpovídajícím 

vybavením pro náš výchovně-vzdělávací proces. 

 Za potřebné se aktuálně pokládá inovace sociálního zázemí v budově základní školy  

a oprava podlahy v tělocvičně, vč. opravy původní hydroizolace proti spodní vodě. V tomto 

smyslu se postupně řeší ze strany zřizovatele projektová příprava uvedených záměrů, resp. 

nacenění předpokládaných stavebních prací.  

Nechceme zapomenout ani na náš školní pozemek a nářaďovnu. I v tomto směru je třeba 

nějaké nové vybavení a přiměřená údržba. Ale vzhledem k počtu vyučovacích hodin  

a zapojených žáků v pracovních činnostech, které se na školním pozemku realizují v rámci 

školního vzdělávacího programu, věnujeme více pozornosti jiným aktuálně prioritním cílům.  

Školní poradenské pracoviště 

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 poskytované našimi školskými zařízeními. Velmi dobrých 

výsledků dosahuje zejména v oblasti logopedické péče, výchovného poradenství a velmi 

přínosná je i práce speciálních pedagogů a všech asistentů pedagoga v příslušných třídách. 

V srpnu tohoto roku nám bylo schváleno z dotačního programu Šablony II pro ZŠ a MŠ 

financování i několika školních asistentů. 

Aktuálně věnujeme zvláštní péči, kterou 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 se i nadále zvyšují. V současné době se zavádí elektronické zpracování 

dat v rámci sledování odběru obědů, vč. přístupu z vnějšího prostředí do systému a evidenci 

skladového hospodářství apod., což by mělo zajistit administrativní efektivitu práce v obou 

školních jídelnách. 

  Aktuální počty strávníků jsou: 157 žáků základní školy, 30 zaměstnanců základní školy, 

51 strávníků z řad veřejnosti, 52 dětí v mateřské škole, 9 zaměstnanců mateřské školy. 

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

některé občany ze Spálova, Luboměře a Heltínova, v rámci doplňkové činnosti. 

 Velké poděkování proto patří kuchařkám obou jídelen. Odměnou jsou pro ně 

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

návyky a základy zdravého stravování. 

 Doplňková činnost školy však není zaměřena jen na stravování pro veřejnost, ale i na 

pronájem tělocvičny veřejnosti, vč. sportovních pomůcek a náčiní (dle možnosti vybavení 
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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 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.  

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

školní jídelny. Ostatní přebytky si žáci mohli odnést domů. V současné době sice není 

renovace školní zahrady (ZŠ i MŠ) naším hlavním zájmem, ale v případě vhodného dotačního 

titulu se určitě do programu obnovy školních zahrad zapojíme.  

 

2 Život ve škole 

 

2.1 Výběr z aktivit na základní škole  

 

zahájení školního roku 

přivítání prvňáčků v sokolovně 

třídní schůzky 

Trilobiti v ZŠ, 1. a 9. třída 

prezentace SzeTeŠ Nový Jičín 

Divadlo Ententýky v MŠ a 1. třída 

den otevřených dveří v 1. třídě 

Drakiáda 

dopravní hřiště Odry, 4. a 5. třída 

dopravní hřiště Odry, 2. B 

den otevřených dveří v 1. třídě 

návštěva hospodářství v Luboměři 

návštěva pekárny 2. a 3. třída 

Zdravá škola - akce pro rodiče - ochutnávka jídel 

Buďme kamarádi - přátelství a pomoc postiženým kamarádům, 1. A 

vlastivědná vycházka, 2. B 

podzimní prázdniny 

Halloween, organizuje 9. třída 

divadlo Tajemství staré bambitky, 5. tř. a 2. B 

exkurze ÚM Spálov, 6. třída 

Projektový den SPŠ Hranice, "Chemie se nebojte", 8. a 9. třída 

Den boje za svobodu a demokracii, vzpomínková akce - neděle 

třídní schůzky 

Divadélko pro školy HK, 1. a 2. stupeň 

rozsvěcování vánočního stromu 
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vánoční jarmark 

do školy přijde Mikuláš, akce 9. třídy 

cestovatel T. Kubeš - přednáška Galapágy, Černobyl 

Mladý chemik 

Vánoční čtení v Odrách 

Adventní legenda - pěvecký sbor 

 

Nabídka zájmových útvarů (Školní družina a školní klub)    

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

výtvarný, kroužek sportovních her, basketbalový, fotbalový, folklorní, keramický, čtenářský 

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

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

dle věku zájemců. Celkem se jedná o 12 kroužků a 2 semináře. Do zájmové činnosti a školní 

družiny byla zapojena výrazná většina žáků (127 – stav k 30. 9. 2019).  

 
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 29 dětí. Provozní doba je ráno od 

6.30 do 8.00 a odpoledne od 11.45 do 16.00.  

Oddělení s montessori pedagogikou navštěvuje 48 dětí. Provozní doba je odpoledne od 

11.45 do 15.00, 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 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 

Od října probíhají na škole sportovní kroužky, ve kterých se žáci připravují na 

sportovní turnaje. V měsíci listopadu se chlapci druhého stupně zúčastnili florbalového 

turnaje v Odrách, kde se po dvou výhrách a jedné prohře umístili na krásném druhém místě. 

V průběhu ledna by měl pro žáky 6. a 7. třídy proběhnout turnaj v halové kopané. Na začátku 

druhého pololetí se uskuteční na naší škole turnaj ve vybíjené pro l. stupeň mezi 4. a 5. 

ročníkem o putovní pohár. V únoru 3. 2. – 7. 2. proběhne poprvé lyžařský kurz pro první 

stupeň a to konkrétně pro zájemce 4. a 5. ročníku základní školy s klasickým vzdělávacím 

programem a zájemce z 1. stupně montessori sekce. Na přelomu měsíců dubna a května se 

žáci 1. stupně zúčastní turnaje v kopané McDonald’s Cup. V tomto období také poměří své 



 

8 

 

schopnosti a dovednosti žáci 2. stupně, a to v Poháru rozhlasu SLZŠ. Od května čeká žáky 1. 

až 3. třídy plavecký výcvik (10 lekcí), který se bude již tradičně konat v Hranicích.  

Ke konci školního roku proběhne „Branný den“ pro žáky naší školy, jedná se  

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

dovednosti v nejrůznějších úkolech a disciplínách.  

 

                                                                                                      Mgr. Jan Nohel, vedoucí ŠSK 

Aktuální informace: 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK  

Na základě předběžného zájmu rodičů žáků naše škola rozšiřuje lyžařský výcvik do 

jiných ročníků. V tomto školním roce se bude jednat o pilotní projekt, kdy na lyžařský výcvik 

pojedou zájemci 4. a 5. ročníku základní školy s klasickým vzdělávacím programem  

a zájemci 1. stupně montessori sekce. Výcvik bude probíhat v termínu 3. 2. – 7. 2. 2020 

v Heipark Tošovice, kam budou žáci každý den dopravováni autobusovou dopravou.  

Cílem je, aby se pravidelně střídaly třídy a roky: 6. a 7. třída v liché kalendářní roky, 

4. a 5. třída v sudé kalendářní roky. U montessori sekce je aktuálně přechodné období, neboť 

ještě nemáme otevřenou 6. třídu a další třídy II. stupně.  

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

probíhat v období ledna a února 2020. 

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 za rok 2019-2020          

kroužek vedoucí den, hodina 

1. Keramický kroužek I, II 
     2. – 5. tř. 

Mgr. Jarmila Gramesová Pondělí 13.15 – 15.15 
Středa   13.15-15.15 
 Jednou za 14 dnů 
 

2. Folklorní kroužek 
      1. – 5. tř. 

Mgr. Kristýna Šmatelková Čtvrtek 13.45-14.45 
Začátek v prosinci 2019 

3. Psaní na počítači 
    2. – 9. tř.  

Mgr. Vlasta Šustková 
 

Středa 13.45 – 14.45 

4. Sportovní hry I. Mgr. Jan Nohel Úterý 14.00 -15.00 
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    2. – 5. tř.  
5. Sportovní hry II. 
    5. – 9. tř.  

Mgr. Jan Nohel Úterý 15.00 -16.00 

6. Taneční kroužek  
    5. – 9. tř.  

Mgr. Zuzana Trnečková Pátek 14. – 15.30 

 7. Výtvarný kroužek 
       3. – 6. tř.  

Gabriela Kubicová Čtvrtek 13. 45-14.45 

8. Basketbalový kroužek Mgr. Věra Zgažarová Středa 14.00 – 15.00 

9. Anglická konverzace Miles Leyshon Čtvrtek 13.45 – 14.30 

10. Fotbal I.  D. Trnečka, M. Anděl, J. 
Václavík 

Pondělí 16.30 – 18.00 
Pátek     17.00 – 18.30 

11. Fotbal II.  M. Kostka Čtvrtek  

12. Seminář z českého jazyka  Mgr. J. Mazáčová Čtvrtek 7.15 – 8.00 

13. Seminář z matematiky  Mgr. J. Nohel Pátek 7.20 – 8.00 

 
2.6 Školní poradenské pracoviště 

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

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

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

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

asistentů pedagoga v příslušných třídách (celkem v mateřské i základní škole šest asistentek 

pedagoga). V srpnu tohoto roku nám bylo schváleno z dotačního programu Šablony II pro ZŠ 

a MŠ financování i několika školních asistentů. 

Aktuálně věnujeme zvláštní péči celkem 25 žákům. Nejedná se jen o práci asistenta 

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

vhodných učebních pomůcek apod.   

3 Další informace o chodu školy a nadcházejících událostech  

 
3.1 Termíny pedagogických rad   

   

MŠ 

2. pedagogická rada  - 23. 3. 2020  

ZŠ  

3. pedagogická rada – 20. 1. 2020 klasika,  21. 1. 2020 montessori   

4. pedagogická rada – 13. 4. 2020 klasika,  14. 4. 2020 montessori  

5. pedagogická rada – 22. 6. 2020 klasika,  23. 6. 2020 montessori  

 

3.2 Třídní schůzky  

 

Únor 2020 – třídní učitel 9. třídy Mgr. Jan Nohel je k dispozici rodičům vycházejících 

žáků při záležitostech souvisejících s podáváním přihlášek na SŠ.  

23. 4. 2020 - třídní schůzky všech tříd, individuální pohovory podle potřeby. 
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3.3 Plavecký výcvik  

 

V letošním šk. roce 2019/2020 se bude konat plavecký výcvik v období od 7. 5. do 

25. 6. 2020. 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. Jan Nohel. Věříme, že kurz bude letos stejně úspěšný 

jako v minulosti.  

 

3.4. Výuka náboženství 

V letošním školním roce dochází do výuky náboženství celkem 20 žáků 1. - 7. 

ročníku. Žáci jsou rozděleni do tří skupin dle věku. Výuku formou nepovinného předmět vede 

Mgr. Sebastian Jarczyk, vždy v pondělí v prostorách školy.   

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 10 dětí. Poplatek činí 200 Kč za pololetí. 

  
3.7 Zápis žáků do 1. třídy   

 

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

2020/2021 proběhne v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a to ve dvou termínech: 

- v úterý 7. dubna 2020 -  pro klasické vzdělávání  

- ve středu 8. dubna 2020 – pro montessori vzdělávání 
  Zapisují se děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014. 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.  

 

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  
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1 Přihlašování ke vzdělávání 

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy 

vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě, že uchazeč 

podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, byl termín odevzdání přihlášky 

do 30. listopadu 2019. 

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě 

přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole  

a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je 

jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není 

dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové 

zkoušky.  

2 Přijímací řízení 

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno 

kolo přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se 

koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného 

studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.  

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 14. a 15. 

dubna 2020 (čtyřleté obory vzdělání), 16. a 17. dubna 2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia). 

- 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, 

- 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 

 

měsíc činnost 

září volba zástupců, starosty 

žákovská ústava 

schránka důvěry 

říjen pomoc při práci na školním časopisu - účast v redakční 

radě (celoročně) 

Halloween - prezentace pro žáky 
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listopad příprava výstavky k výročí 17. listopadu 

organizace charitativní sbírky pro fond Sidus 

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, 75. výročí založení školy 

květen zhodnocení práce 

 

6 Informace o montessori výuce na naší škole 

6.1 Montessori třídy na naší škole 

Montessori třídy se každým rokem rozrůstají, letos máme dvě třídy prvního trojročí  

(1. - 3. ročník) a jednu třídu druhého trojročí (4. - 5. ročník), která se rozděluje na dvě 

pracovní skupiny. Aktuálně navštěvuje montessori třídy 56 žáků. Ve třídě 1. B provází děti 

paní učitelka Terezie Lukšíková, ve třídě 1. C paní učitelka Kristýna Fardová a ve třídě 2. B 

paní učitelka Renata Šebestová a paní učitelka Veronika Chromcová Horelicová.  

Žáci se učí individuálním tempem. Učitel prezentuje nové učivo a postup práce  

s montessori materiálem menším skupinám žáků, děti pracují s pomůckami i pracovními listy 

a sešity. Montessori materiál 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.  

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

ochoty nám pomáhat. Tímto jim z celého srdce děkujeme. V montessori třídách se nám daří  

i díky finanční podpoře rodičů zajistit přítomnost asistenta montessori třídy. V každé třídě 

prvního trojročí je jedna asistentka, která je velkou pomocí pedagoga, ve třídě 1. B bývá paní 

Dana Potschová, ve třídě 1. C paní Kateřina Levová a v případě potřeby nám vypomáhá ještě 

paní Jana Kadlčková. Můžeme tak děti více pozorovat a připravovat jim vhodné prostředí. 

Děti mají vždy možnost se 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. 

                                                                                                           Za montessori třídy Terezie Lukšíková 

 
 

6. 2 Montík – klub pro rodiče i prarodiče s dětmi 

 

Již 5. rokem organizujeme v Hranicích pod záštitou ZŠ a MŠ Spálov interaktivní programy 

pro rodiče s dětmi ve věku od 1 do 3 let. Tyto programy probíhají za finanční podpory 

Olomouckého kraje a města Hranice. 
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V současnosti Montík funguje 8 x týdně, a to v pondělí, úterý a středu vždy dopoledne (od 

8.30 do 11.30) i odpoledne (od 15.00 do 18.00) a ve čtvrtek a pátek dopoledne (8.30 – 11.30).  

Každou skupinu navštěvuje v průměru 11 dětí s rodičem / prarodičem, tzn. že nyní tyto 

programy navštěvuje 85 dětí z Hranic a přilehlého okolí. Kromě těchto dětí máme ještě další 

čekatele, kteří by se rádi přidali od ledna 2020. Zaznamenali jsme tedy oproti loňskému roku 

opět velký nárůst zájmu hranické veřejnosti.  
Celý program zajišťují 2 kvalifikované pracovnice. 

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 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. 

I letos se nám podařilo uspořádání několika akcí pro širokou veřejnost (Hurá na prázdniny, 

Uspávání lesa, spoluúčast na festivalu Zažít město jinak). V dalším roce bychom rádi naše 

činnosti rozšířili o další přednášky, semináře, diskuze a volnočasové aktivity nejen pro děti 

mladšího školního věku, ale také děti starší, rodiče a seniory. 

Jednou z klíčových podmínek našeho dalšího rozvoje je nalezení vlastního prostoru, který by 

mohl být plně přizpůsoben potřebám dětí, což se nám v současné době nedaří. V průběhu roku 

jsme byli nuceni několikrát měnit své působiště, které jsme vždy zrekonstruovali a uzpůsobili, 

ale momentálně opět musíme hledat nové útočiště k dlouhodobějšímu pronájmu. 

Zásadní překážkou posunu jsou finanční nároky na nájem v Hranicích, kdy požadavky 

komerčního sektoru nejsme schopni splnit. Z toho důvodu vidíme jako ideální řešení využití 

některý z možných prostorů patřících městu, pokud by se tato možnost naskytla. 

Věříme, že naše činnost je cílena správným směrem a v souladu s hodnotami prosazovanými 

v rámci celého našeho regionu. Děkujeme tímto městu Hranice a Olomouckému kraji  nejen 

za finanční podporu. 

                 
Naše aktivity můžete sledovat na:  

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

https://montik-hranice.webnode.cz/   Radka Otáhalová,    vedoucí Montíku Hranice  

     

 

 

 

 

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 2019:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme Vám za 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“ 2020  
Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské 

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

 

Pro úplnost lze uvést celkový objem finančních darů ve prospěch činnosti obou školských 

zařízení, který je zřejmý i z transparentního účtu  Montessori Spálov Spolku, a všechny dary 

byly využity k podpoře výchovně vzdělávací činnosti nejen v materiální oblasti.  

Aktuální stav  finančních darů v roce  2019  z Montessori Spolku Spálov činí 312 012 Kč. 

Děkujeme všem rodičům, členům Montessori Spolku Spálov, za jejich činnost a 

podporu.  

 

 

 

divadlo 

přísp. lyžařský výcvik

přednáška

přísp. taneční kurzovné

výzdoba, kytky, šerpy 

školka iluzionista  kouzelnické vystoupení 950 Kč

Výchovný koncert

Den slabikáře 567 Kč

taneční revue

pohádka ZUŠ 630 Kč

dopravní hřiště MŠ 720 Kč

divadlo

Muzikoterapie

paušál 100 Kč/žák

exkurze

knihy konec roku PK 9. třída

knihy konec roku MŠ

Kyberšikana  - beseda E- bezpečí

Trilopark

divadlo Bodlák Bernartice

Hlína + glazury  MŠ

divadlo Hradec Králové

Buďme kamarádi MŚ

přednáška T. Kubeše

celkem

3 325 Kč

4 800 Kč

2 850 Kč

4 200 Kč

2 000 Kč

3 450 Kč

3 420 Kč

1 050 Kč

1 305 Kč

20 000 Kč

3 000 Kč

3 300 Kč

1 314 Kč

3 200 Kč

5 125 Kč

3 000 Kč

1 175 Kč

7 650 Kč

2 000 Kč

3 625 Kč

82 656 Kč
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8 Školní jídelna  

 

Školní jídelna základní a mateřské školy 

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

občany ze Spálova, Luboměře a Heltínova. Ve školní jídelně ZŠ se stravuje celkem 238 strávníků (157 

žáků, 30 zaměstnanců a 51 občanů). Počet strávníků školní jídelny MŠ je 52 dětí, 9 zaměstnanců. 

        Z důvodu zvyšujícího se počtu strávníků a především modernizace byl za podpory městyse 

Spálov zakoupen nový software multikomplexní stravovací program Z- Ware, který zpracovává 

veškerou agendu související s provozem školní jídelny. Součástí programu je objednávkový terminál, 

který slouží k odhlašování obědů přímo ve škole a možnost odhlašování stravy prostřednictvím 

internetu. Pro zvýšení komfortu k odhlašování stravy pořídí vedení školy ještě mobilní aplikaci, která 

bude zprovozněna od 2. pololetí školního roku. Stravovací systém byl spuštěn 1. 12. 2019 u obou 

školních zařízení a všechny nás těší, že má u rodičů kladný ohlas. 

Veškeré potřebné informace jsou umístěny na internetových stránkách školy 

www.zsspalov.cz  v záložce Jídelna. 

Nejdůležitější informace: 

 Strava se odhlašuje do 7.00 hodin téhož dne na internetových stránkách školy. 

 Po 7. hodině nelze stravu již odhlásit!!! 

Zákonný zástupce dětí  zodpovídá za odhlášenou – neodhlášenou  stravu. 

Na základě vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., § 4 odst. 9 (vyhláška o školním 

stravování), lze odebrat oběd do  jídlonosiče pouze první den neplánované nepřítomnosti 

dítěte ve školním zařízení. Další dny je nutno obědy odhlásit. Neodhlášený oběd je hrazen za 

cenu osobních a věcných nákladů.  

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout s čipem ve školní jídelně od   11.00  do 

11.30 hod. Mimo stanovenou dobu budou nejdříve obslouženi žáci a zaměstnanci čekající na 

oběd ve školní jídelně, následně strávníci odebírající oběd do jídlonosičů. 

Oběd je vydán strávníkovi po přiložení čipu ke čtečce, která přenese informace z čipu 

do kuchyně vydávajícímu personálu. 

Proto je nutné, aby strávníci školní jídelny při ZŠ měli čip vždy u sebe.  

Pokud strávník čip zapomene, musí počkat, až budou obsloužení strávníci s čipem. 

Kuchařka musí nejdříve strávníka vyhledat v databázi, až poté může oběd vydat. 

Ztrátu čipu strávník hlásí ihned vedoucí školní jídelny a ta provede blokaci. 

Školní jídelny jsou nedílnou součástí našich vzdělávacích zařízení a v dnešní době již nebývá 

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

společnost. 

http://www.zsspalov.cz/
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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. 

                                                                                                      Zálešáková Ilona,  

vedoucí školních jídelen 

Cena obědu v ZŠ za dotovanou cenu:                                 

        7 – 10 let 22,- Kč 
                                                                     11 – 14 let  24,- Kč 
            15 a více let  26,- Kč 
Cena jídla v MŠ za dotovanou cenu:  
            3 -  6 let            7 – 10 let 

 
přesnídávka                       8,- Kč            9,- Kč 

   svačinka odpolední            7,- Kč        7,- Kč 
   oběd           17,- Kč     18,- Kč 
 

 

Školní jídelny MŠ a ZŠ jsou uzavřeny v době vánočních svátků 

od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020. 

 

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 

ZŠ a MŠ Spálov pořádala v rámci projektu Skutečně zdravé školy podzimní výstavu 

plodů z našich zahrádek. Součástí této akce byla i ochutnávka pokrmů připravených z ovoce  

a zeleniny, kterou jsme letos sklidili nejen doma, ale i na naší školní zahradě.  Tato akce 

proběhla dne 21. 10. ve školní jídelně. Zapojili se žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy. Měli 

jsme tak možnost ochutnat  řepovou pomazánku servírovanou na celozrnném pečivu, 

zajímavou chuť měly mrkvové šátečky nebo bramborová buchta. Ochutnali jsme různé druhy 

jablečných  štrůdlů  a švestkových koláčů. Také dýňové muffiny  zaujaly svou lahodnou 

chutí. Věříme, že se nám tato akce stane tradicí a těšíme se na příští rok. 
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10 Jarmark při rozsvěcení vánočního stromu ve Spálově 

 

V neděli 1. 12. 2019 jsme se opět zúčastnili akce, která probíhala ve spolupráci městyse 

Spálova, SRPŠ a naší školy. Nesla název 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 nebo klobásy. Na stáncích dvě paní učitelky, paní asistentka a žáci 9., 7.  

a 4. třídy nabízely rozličné výrobky. Návštěvníci jarmarku byli s nabídkou spokojeni  

a nás těší, že jsme mohli udělat radost druhým. 

                    
Mladý chemik 

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do přírodovědné soutěže 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, kterou pořádá SPŠ Hranice, obor Aplikovaná 

chemie, ve spolupráci s největším chemickým podnikem v kraji - společností PRECHEZA 

a.s.  

Soutěž je určena především žákům 9. tříd a do školního kola, které proběhlo 19. 11. na 

naší škole, se zapojilo všech 15 žáků. Tři nejlepší (Jan Květoň, Simona Biskupová, Alexandra 

Šímová) postoupili dále do regionálního kola, které proběhne 11. 12. na SPŠ Hranice.  

Pokud budou děti úspěšné, čeká je v novém roce (24. 1.) výběrové kolo pro celostátní 

finále, kde již budou řešit i praktické úlohy.      

Mgr. Barbora Kopřivová 

 
11 Mikulášská nadílka na základní škole  

 

 Tento rok jsme Mikuláše na naší škole oslavili v klidu a míru. Mikuláš se dostavil 

s celou svou družinou, která se skládala z pěti čertů a dvou andělů.  

 Na prvním stupni nebyli čerti skoro potřeba. Bohužel na druhém už museli čerti 

zasahovat. A to v takové míře, že v některých třídách nezbyl nikdo. Nakonec ale byli  
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všichni vráceni do svých tříd, a ještě k tomu byli obdarováni perníčky a bonbóny a Mikuláš 

mohl  s celou družinou v klidu odejít. Tak snad zas příští rok…       Anna Chytilová, 9. třída   

  

 12.1. Aktivity třídy Sluníček v mateřské škole 
Třídu Sluníček navštěvuje v letošním školním roce 25 dětí. Z toho je 11 předškoláků a dvě 

dvouleté děti. O třídu se starají dvě paní učitelky a jedna školní asistentka. 

- zahájení školního roku 

- třídní schůzka 

- Trilopark 

- návštěva dětí z 1. třídy 

- zooterapie – králíci a morčata 

- třídní schůzka ohledně lyžařského výcviku 

- Buďme kamarádi – o životě s hendikepem  

- setkání rodičů předškoláků s paní učitelkou nižšího stupně (vstup dítěte do 1. třídy) 

- jarmark v Luboměři 

- jarmark ve Spálově 

- Mikulášské hledání 

- Vánoční besídka 

- Vánoční čtení – knihovna Odry 

- výstava v infocentru Odry 

- vystoupení pěveckého sboru 

- pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za spolupráci a vstřícnost. Velmi bych chtěla 

poděkovat všem, kteří nás jakkoliv podpořili. Vážíme si toho a děkujeme. 

 

Vánoce jak od Lady, 
pod stromečkem poklady, 

kdyby to jen drobnost byla, 
aby srdce potěšila. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje kolektiv Sluníček. 

 

 

12.2 Důležité informace 

 

Oznámení o přerušení provozu v mateřské škole 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Spálově, příspěvková organizace, Spálov  

č. 1, si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvujících místní mateřskou školu 

O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními 

prázdninami ZŠ). 

Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 

2020. 

 

Děkuji za pochopení.     PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 

 

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. 

 

12.3 Montessori třída Světýlka MŠ Spálov 

Jak hodnotím tři roky usilovné práce průvodkyň, vývoje dětí a spolupráce rodičů  

v montessori třídě?  

Začnu dětmi. Každé je individuální, jiné. Některé počítá do statisíců, sčítá, odčítá, 

násobí, dělí či čte a píše již ve školce psacím písmem. Jiné zase potřebuje základní pevné 

hranice, které mu rodiče doma nedají. A mezi nimi 25 dětí, které mají svá přání a potřeby. Do 

připraveného prostředí pro děti 3 – 6 let máme každoročně přijaty i dvouleté děti, které mají 

být s maminkou, pokud je to možné, ještě doma, takový názor máme nejen my, průvodkyně 

ze spálovské školky. Pokud rodiče doma nedají dětem pevné hranice, co mohou a co ne, 

pokud je nevedou k důslednosti a dokončování činností (uklízení hraček, odnesení hrníčku ze 

stolu, pověšení kabátku na háček, spláchnutí záchodu či umytí rukou) nemůžou paní učitelky 

ze školky výchovu nahradit. Je to pak k zbláznění, to nám věřte. 

          Průvodkyně v montessori? Usilovná a poctivá práce s dětmi v naplňování jejich potřeb, 

vedení ve výchovně-vzdělávacím procesu a plnění vzdělávacích cílů, připraveného prostředí, 

vzdělávání sebe sama, TRPĚLIVOSTI, pracovitosti a DŮSLEDNOSTI. 

          S rodiči si spolupráci a komunikaci opravdu pochvalujeme. Většina dobrovolně 

přispívá finančním darem Spolku Montessori Spálov, díky němuž tento školní rok, 

nakupujeme do třídy nádherné pomůcky. Všem dárcům velmi děkujeme, ceníme si jejich 

podpory a důvěry vůči nám, průvodkyním, a vědomí, že pro jejich děti děláme maximum.  

Poděkovat bych chtěla panu řediteli za podporu, rodičům za spolupráci, SRPŠ za 

příspěvky na akce a dění pro děti, Spolku Montessori Spálov za pomoc při vývoji montessori 

pedagogiky ve Spálově, paním učitelkám z klasické třídy za respektování, paním kuchařkám 

za výborné pokrmy, paní uklízečce za čistotu ve školce a třídách. 

         A nyní především svým milým kolegyním Verunce, Katce a Štěpánce za otevřená srdce 

a lásku. 

Krásný adventní čas a naplněné svátky vánoční přeje      Jana Herzogová                                                                                                      
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Závěrem 

Obecně lze konstatovat, že se i přes občasné rezervy v některých oblastech naší činnosti 

se za svoji práci nemusíme stydět a můžeme si jí vážit. 

Vážíme si však nejen sami sebe a své práce, ale i 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, různých podnikatelských subjektů. 

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

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

Mgr. Jiřím Vlčkem, ale i podpory Městského úřadu v Hranicích a pracovníků 

Moravskoslezského a Olomouckého krajského úřadu. 

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům a provozním zaměstnancům za jejich pracovní 

nasazení, všem žákům základní školy a dětem mateřské školy za jejich snahu vzdělávat se, za 

snahu pracovat na sobě. Každý člověk má odlišné potřeby a ne každému se podaří dosáhnout 

požadované změny hned. S tím, co je negativní, se nemůžeme smířit ani ve společnosti jako 

takové, ani ve škole. 

 

Poděkování ze strany všech našich pracovníků, žáků, dětí a všech našich příznivců pak 

patří zejména rodičům, jejich aktivně pracujícímu spolku SRPŠ a Montessori Spálov Spolku, 

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 2020,  

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

       PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 
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PF 2020 
  

Pěkné a pohodové prožití vánočních svátků a všech volných dní, které je 

provázejí, ať již formou dovolené nebo vánočních prázdnin. Nejlépe v kruhu 

svých nejbližších či přátel, s veselou a optimistickou myslí, pozitivní náladu     

a zejména pevné 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 2020 Vám dále 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 2019 a těší se na shledání a další spolupráci 

v roce 2020.  

   

        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 XIX. (2019/2020)  

- 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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