
 Současný vzhled základní školy ve Spálově, budovy bývalého zámku, která letos  

14. května 2015 oslaví 70. výročí svého založení.  
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Vážení občané, milí hosté, kolegové i bývalí žáci a všichni přátelé školy ve 

Spálově, co nejsrdečněji Vás zveme na oslavy 

 

70. výročí založení 

školy v budově zámku, 
 

které se budou konat 17. května 2015. 

 

Program:  

8.30 – 12.30  Den otevřených dveří    budova základní školy  

9.30 – 10.30  Mše svatá za školu    kostel v Luboměři  

10.30 – 18.00 výstava z historie školy a městyse  sokolovna Spálov  

13.00 – 13.30 raut pro pozvané hosty   

13.30 – 13.55  Spálovský dixieland    sokolovna Spálov  

14.00 – 14.45 školní akademie I. část   sokolovna Spálov 

15.00 – 15.45 školní akademie II. část   sokolovna Spálov 

15.50 – 16.15 hudební soubor Kokeš    sokolovna Spálov  

* aktuální drobné změny programu vyhrazeny  

 

 

 

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 



70. výročí měšťanské školy ve Spálově  – úvodní slovo 

„Dát se dohromady je jen začátek. Držet pospolu  je pokrok. Pracovat společně je úspěch. A čas 

věnovaný pomoci ostatním, aby toho pro sebe udělali víc, je daleko lepší než pouhé dávání.“     

Henry Ford 

Vážení čtenáři, 

uplynulo dalších deset let od posledního výročí založení měšťanské školy ve Spálově.  

14. května 2015 to bude již sedmdesát let ode dne, kdy se vlastní iniciativou místního rodáka 

Františka Šustka stala budova původního spálovského zámku měšťanskou školou.  

Stalo se již nepsanou tradicí, že se k různým výročím vydává souhrn informací v podobě 

sborníku, almanachu, zpravodaje. Dovolil jsem si i já ve spolupráci s Mgr. Marií 

Süsenbekovou, Mgr. Kateřinou Stejskalovou a Mgr. Jarmilou Mazáčovou vydat další sborník, 

ve kterém jsme se pokusili stručně zachytit nejen období uplynulých deseti let, ale i zajímavé 

události z celého sedmdesátiletého období existence naší školy. 

Snažili jsme se, aby Vám sborník připomněl jednotlivé etapy, bez náznaku hodnocení či 

porovnávání, protože každé období mělo svá specifika. Zpravidla vždy jedinečná, 

nezaměnitelná a pro danou dobu charakteristická, a to jak v oblasti materiální, tak v oblasti 

vzdělávání. 

Chceme věřit, že historie nám opět připomene, že ve výchově a vzdělání nejsou dominantní 

ekonomické předpoklady a podmínky, jak se to může v současnosti někdy jevit. Přáli bychom 

si, aby nás všechny v budoucnosti méně trápila skutečnost, kde na vzdělání a výchovu 

seženeme peníze, a více budeme přemýšlet o tom, jaký má výchova a vzdělání pro současnou 

a novou generaci smysl. Někdo si možná neuvědomuje, že přínos výchovy a vzdělání se 

zpravidla projeví u vlastních generací až za mnoho let, ale je nezbytným předpokladem pro 

návratnost takto vložených – nejen ekonomických - investic do dětí, mládeže, dospělých. 

Proto mi jménem všech současných pracovníků dovolte, abych mohl vyjádřit velké 

poděkování všem, kteří se v rámci celé historie naší školy podíleli na výchově a vzdělání 

všech členů našich generací, ať již jako pedagogové, vychovatelé, provozní zaměstnanci, 

občané, rodiče, zástupci veřejnosti nebo spolků. Jejich zásluhou je a bude naše škola 

vzkvétající a úspěšná. 

         PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy  

 

 

 

 

 



70 let školy v budově zámku ve Spálově –  

historický přehled nejdůležitějších událostí 

 Nejstarší písemná zmínka o vzdělávání dětí ve Spálově pochází z roku 1622. Tehdy 

ještě Spálov neměl vlastní školu, ale měl učitele.  Během let se v obci vyučovalo ve třech 

školních budovách. Nejprve na č. 61, v roce 1827 obec vystavěla novou školu, budovu č. 170 

(„na bahně“) a v roce 1874 byla dokončena třetí školní budova č. 57, dnes mateřská škola.  

Jednalo se o školu obecnou.  Na počátku 20. století přišel učitel Vilibald Ševčík s myšlenkou 

zřídit ve Spálově školu měšťanskou. V roce 1938 rozhodlo ministerstvo školství společně 

s vládou, že ve Spálově vznikne státní, menšinová měšťanská škola. Její realizaci zmařila 

německá okupace. Již 14. 5. 1945 bylo ve Spálově, jako v první obci hranického okresu, 

zahájeno pravidelné školní vyučování. Vyučovalo se na obecné škole (č. 57), v budově zámku 

byla otevřena měšťanská škola a v přízemí zámecké budovy zahájila svou činnost i mateřská 

škola. O zřízení měšťanské školy rozhodl dne 10. 5. 1945 místní národní výbor na podnět 

spálovského rodáka, odborného učitele na pokusné měšťanské škole v Praze, Františka 

Šustka. Škola byla dodatečně schválena okresním školním výborem v Hranicích. Měšťanská 

škola měla dvě třídy, vyučování zahájil František Šustek ve funkci ředitele a Milada 

Rambossková. Škola pracovala s knihami a pomůckami, které v roce 1938 zachránila 

s pomocí čsl. vojska z vítkovské měšťanské školy učitelka Františka Šustková. Během května 

1945 nastoupili na měšťanskou školu další učitelé - Vlasta Rýparová, Antonín Šlosar, 

Vladimír Rýpar. 8. července 1945 pořádala měšťanská škola spolu s obecnou a mateřskou 

školou velkou školní oslavu (besídku). První školní rok po válce byl ukončen 14. července 

1945, prodloužené vyučování bylo náhradou za prázdno způsobené válečnými událostmi. 

V srpnu 1945 jednala újezdní školní rada o zajištění pozemků pro stavbu nové školy „Na 

příhoně“.  V budově zámku byla instalována muzejní sbírka, v níž byly exponáty z majetku 

bývalých majitelů Bauerů – Chlumeckých i z obce. Ještě téhož roku musela být muzejní 

sbírka zrušena a uvolněné prostory začaly sloužit jako ředitelna, sborovna a třídy.  

1945 - 1955 učitel pověřený vedením: František Šustek  1945 - 1946 

  ustanovený ředitel:      Jan Jambor  1946 - 1953 

          ředitel:      František Horák 1953 - 1957 

V r. 1946 J. Jambor jednal o postavení nové měšťanské, obecné a mateřské školy ve Spálově. 

Stavba nové školní budovy byla povolena a MNV měl na stavbu uvolnit 1 000 000 Kčs. 

K výstavbě nikdy nedošlo. 

1947/48 - třídy a sborovna konečně vybaveny odpovídajícím nábytkem. Do školy zaveden 

telefon. 

1948/49 - v platnost vešel Zákon o jednotné škole, měšťanská škola přejmenována na střední 

školu. 

1950/51 - zavedeny „veřejné dny“, rodiče mohli 1. středu v měsíci navštívit výuku. Žáci 

dostali „Žákovskou knížku“. 



1951/52 - zřízena autobusová linka pro žáky z Lipné, Heltínova, Luboměře, trasa Spálov - 

Hranice. Autobusovou linku zařídil ředitel školy.  

1953/54 - došlo ke sloučení národní a střední školy, vznikla osmiletá střední škola OSŠ, 

všichni žáci se učili v budově zámku. Vyučovalo se dopoledne i odpoledne, po vyučování 

bylo doučování, náboženství, kroužky. V pondělí a v sobotu bylo odpoledne volno.  

1954/55 - školu zasáhla epidemie příušnic, žáci nemohli cvičit na celostátní spartakiádě.  

1955 - 1965  ředitel: František Horák           - 1957 

   ředitel: František Šustek  1957 - 1959 

   ředitel: Viktor Zima   1959 - 1983 

   zástupkyně ředitele: Anna Bazalová  1961 - 1970 

1957/58 - žáci z Luboměře pod Strážnou přešli do školy v Potštátu.  

1958/59 - škola uzavřela patronátní smlouvu s Okresním průmyslovým kombinátem Vítkov. 

OPK poskytoval materiál pro dílnu, umožnil exkurze, žáci pro zaměstnance připravili kulturní 

večer. Děti ve škole dostávaly přesnídávky. Konala se II. československá spartakiáda. Zřízena 

Družina mládeže. Zrušeny závěrečné zkoušky v 8. třídě OSŠ.  

1959/60 - škola vlastnila pozemek o rozloze 1 ha, pěstovaly se brambory, mák, heřmánek, 

kukuřice, zelenina, vybudoval se skleník.  

1960/61 - přestavba vnitřního schodiště. Učebnice a učební pomůcky poprvé zdarma. 

Osmiletá střední škola přejmenována na základní devítiletou školu (ZDŠ).  

1961/62 - ve škole zřízena funkce zástupce ředitele školy. Zástupkyní se stala p. učitelka 

Anna Bazalová. Ve Spálově zahájila činnost pobočka LŠU Odry.  

1962/63 - škola byla rozšířena o budovu MNV, byla zde zřízena jedna učebna, v další 

místnosti byla družina.  

1963/64 - na řece Odře prováděn plavecký výcvik. 

1964/65 - zazděny původní zámecké dveře, zabudování nových dveří do tříd, oprava komínů, 

výměna podlah na chodbách, do tříd položeny parkety, nová elektroinstalace.   

1965 - 1975  ředitel: Viktor Zima 

   zástupkyně ředitele: Anna Bazalová    1961 - 1970 

1965/66 - škola byla vybavena magnetickými tabulemi, proběhla modernizace školy v ceně 

163 940 Kčs. 



1966/67 - generální oprava obou školních budov - výměna střechy, nová fasáda, nová okna. 

Zřízeny odborné pracovny přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, 

fyziky, chemie. Náklady 283 000 Kčs.  

1967/68 - zavedeny dvě volné soboty v měsíci, výuka i odpoledne. Zrušeny pololetní 

prázdniny a zavedeny jarní prázdniny.  

1968/69 - zaveden pětidenní pracovní týden, nepovinný předmět - němčina a sportovní hry.  

1969/70 - změna v organizaci školy: 1. stupeň tvořily 1. - 5. třída, 2. stupeň 6. - 9. třída. 

Začátek výuky v 7.30 hodin. Oslavy 25. výročí trvání ZDŠ ve Spálově. Provoz ve škole je 

dvousměnný.  

1970/71 - ubyla jedna třída, zrušena funkce zástupce ředitele. Instalace ústředního topení.  

1971/72 - vyměněny vstupní dveře, položeny dlažby ve sklepě, vybudovány okapové 

chodníky. Družba se ZDŠ Sihelné na Slovensku.  

1972/73 - začaly národní směny.  

1973/74 - položeny parkety ve třech místnostech, bleskosvody, vybudován chodník v okolí 

školy.  

1974/75 - provedeno 100 hospitací, průměr na učitele 12 hospitací. Nové pomůcky - meotar, 

magnetofon. Začaly výkopové práce na přístavbě tělocvičny. Učitelé a žáci odpracovali 2160 

hodin.  

1975 - 1985   ředitel: Viktor Zima         - 1983 

   ředitel: Jan Černý   1983 - 1992 

   zástupkyně ředitele: Anna Bazalová  1982 - 1989 

1975/76 - výstavba tělocvičny v akci „Z“. Učitelé a žáci při výstavbě odpracovali 3840 

brigádnických hodin. Hodnota díla: 1 500 000 Kčs.  

1976/77 - od ledna výuka tělesné výchovy ve vlastní tělocvičně. Ve škole výuka podle „nové 

koncepce“.  

1977/78 - na školu přestali docházet žáci z Lipné (přešli na ZDŠ v Potštátu). Zrušena Národní 

škola v Luboměři, žáci přešli na ZDŠ Spálov. Konec družby se ZDŠ Sihelná.  

1978/79 - pro nedostatek uhlí byly dlouhé zimní prázdniny - do 27. 1. 1979, jarní prázdniny 

nebyly. Ve třídách zářivkové osvětlení. MUDr. M. Škopík ustanoven školním lékařem.  

1979/80 - nově zřízena družina mládeže. Úspěchy v soutěžích.  

1980/81 - žáci se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád a dosáhli úspěchů. Učitelé a žáci 

odpracovali 4520 brigádnických hodin.  



1981/82 - ve škole nebyla v tomto šk. roce 9. třída, všichni žáci 8. ročníku odešli na SŠ nebo 

SOU. Žáci odpracovali 3624 brigádnických hodin, učitelé 326.  

1982/83 - ředitel V. Zima odešel do invalidního důchodu, po 13 letech zavedena funkce 

zástupce ředitele školy - Anna Bazalová. Úspěchy v soutěžích. 

1983/84 - rozsáhlá rekonstrukce druhé školní budovy, propojení koridorem s hlavní budovou. 

1. třída přestěhována do obřadní síně na MNV, školní družina a lidová škola umění umístěny 

do tříd v hlavní budově.  

1984/85 - nový klasifikační řád. Rekonstrukce pokračuje.  

1985 - 1995   ředitel: Jan Černý           - 1992 

   ředitel: Jiljí Šimíček   1992 - 2002 

   zástupce ředitele: Anna Bazalová  - 1989 

     Miroslav Richter 1989 - 2011 

1985/86 - ukončení rekonstrukce. Škola získala dvě nové učebny, cvičnou kuchyň, kabinety, 

WC, novou nářaďovnu. Oprava střechy tělocvičny a hlavní budovy. Učitelé a žáci 

odpracovali 1850 brigádnických hodin.  

1986/87 - oprava fasády druhé budovy, oprava skleníku. Účast v mnoha soutěžích. Učitelé  

a žáci odpracovali 1000 brigádnických hodin.  

1987/88 - úprava a redukce učiva, aby žáci nebyli přetěžováni.  

1988/89 - v 1. ročníku žáci nebyli klasifikováni, na konci školního roku dostali vysvědčení se 

slovním hodnocením.  

1989/90 - povinná školní docházka zredukována na 9 let. Nově zavedeny velikonoční 

prázdniny. Přehodnoceno učivo, vyřazeny učebnice dějepisu a občanské nauky. Do 1. ročníku 

se opět vrátila klasifikace. Přebudování chlapeckých a dívčích WC.  

1990/91 - prázdniny ve škole: podzimní (2 dny), pololetní (1 den), velikonoční (2 dny), zimní, 

jarní (týden), hlavní. Místo ruského jazyka se začala povinně vyučovat němčina. Úspěchy 

v olympiádách a soutěžích.  

1991/92 - vybavení školy novými pomůckami - počítač, video, televizory, kazetový 

magnetofon, šicí stroje.  

1992/93 - omezení výskytu radonu ve škole - náklady 750 000 Kčs. Zavedeny 3 hodiny 

tělesné výchovy. Začátek vyučování posunut na 7.20 hodin, konec výuky ve 12.50 hodin. Do 

tříd zakoupeny záclony.  

1993/94 - na chodbě školy vybudován čtenářský koutek, zakoupeny stoly na stolní tenis. 

Úspěchy ve sportovních i vědomostních soutěžích.  



1994/95 - rekonstrukce kotelny, výměna topných těles ve škole, topení zajišťuje Zemědělská 

a. s. Spálov. Náklady 650 000 Kč. Do tříd na prvním stupni zabudovány žebřiny. V rámci 

estetizace školy byly do tříd dány bílé tabule, záclony, koberce. Vytvořen ekologický koutek 

s akváriem. Začala výuka anglického jazyka jako nepovinného předmětu. Poprvé seznámení  

s Dnem Země. Ve škole byl ustanoven Školní sportovní klub. Oslava 50. výročí vzniku školy. 

Vybudována kanalizace, škola byla napojena na obecní kanalizaci. Zahájena rekonstrukce 

parku u školy. 

1995 - 2005    ředitel: Jiljí Šimíček                       - 2002 

   ředitelka: Jaroslava Šustková  2002 - 2011 

   zástupce ředitele: Miroslav Richter            - 2011 

1995/96 - výuka podle osnov „Základní škola“. Ukončena osmiletá základní škola. Všichni 

žáci 8. ročníku (24) pokračují v plnění povinné školní docházky v 9. třídě od září 1996.  

O činnosti školy se zpracovává Výroční zpráva. Úspěchy ve sportovních i vědomostních 

soutěžích.    

1996/97 - po dvaceti letech opět zřízena 9. třída. Kvůli nedostatku místa byla zrušena školní 

knihovna a v uvolněné místnosti vznikla školní družina. Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku 

poprvé mimo Spálov - na Radhošti. Úspěchy ve sportovních soutěžích i vědomostních 

olympiádách. 

1997/98 - konala se Mikulášská besídka, vánoční besídka s výstavkou žákovských prací, 

akademie ke Dni matek. Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku na horské chatě Bílá v Beskydech. 

Úspěchy v soutěžích a olympiádách.  

1998/99 - zrušena 3. hodina tělesné výchovy (nedostatek financí), snížen počet hodin 

nepovinných předmětů - angličtina, náboženství. Lyžařský výcvik žáků 7. třídy na 

Masarykově chatě na Bumbálce. Ustanovena funkce drogového preventisty. Rekonstrukce 

osvětlení tříd - náklady 300 000 Kč. Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Náklady 

1 500 000 Kč. Jídelna připravuje obědy i pro cizí strávníky.  

1999/2000 - poprvé na škole zorganizovány 1. olympijské hry tříd. Vzpomínkový večer na  

T. G. Masaryka pro veřejnost.  Lyžařský výcvik se uskutečnil na Masarykově chatě na 

Bumbálce. Poprvé uskutečněn Den Země a vlastivědná exkurze pro žáky 7., 8. a 9. třídy po 

okrese Nový Jičín. Veřejnost je o dění ve škole informována prostřednictvím Zpravodaje. Ve 

škole začala pracovat logopedická asistentka. Úspěchy ve sportu - stolní tenis, vybíjená, 

úspěchy ve vědomostních soutěžích. Provedením úpravy šatny došlo ke zlepšení vzhledu 

hlavní budovy školy. Náklady 150 000 Kč. Zahájeny stavební úpravy půdy druhé školní 

budovy - vybudovány čtyři kabinety, kmenová učebna, počítačová učebna a WC. 

2000/01 - vánoční besídka, besídka ke Dni matek, Den Země, Den otevřených dveří, exkurze 

na Úřad práce v Novém Jičíně. Škola má novou počítačovou učebnu vybavenou nábytkem  

a počítači. Hodnota 400 000 Kč. Z nově vybudované učebny se stala 1. třída. Školní knihovna 

a školní družina umístěny ve vlastních místnostech. Škola se napojila na internet a má  



e-mailovou adresu. Byl zrušen školní pozemek a skleník, v zámecké (panské) zahradě se 

začalo s budováním nového pozemku a skleníku. Dvě třídy byly vybaveny novým nábytkem. 

Úspěchy ve sportu - stolní tenis, florbal, vybíjená. Úspěchy ve vědomostních soutěžích.  

2001/02 - školu navštívil poslední majitel spálovského panství rytíř Nikolas Chlumecký - 

Bauer s rodinou z USA. Vyjádřil radost z toho, že zámek funguje jako škola. Počátek výuky 

stanoven na 7.15 hodin, konec na 12.45 hodin. Pro žáky byla 2x ve školním roce 

zorganizována návštěva divadla v Ostravě (opera a muzikál), navštívili divadlo v Novém 

Jičíně, konal se Maškarní ples, 2. olympijské hry tříd. Lyžařský výcvik proběhl ve Spálově  

a na Bumbálce.  Obnovena tradice vynášení zimy ze vsi. Ve škole se uskutečnila výstava 

obrazů akademické malířky Evy Václavkové (bývalé žákyně školy). Žákovský parlament 

uspořádal dobročinnou sbírku. Úspěchy ve sportovních a vědomostních soutěžích. Dokončeno 

vybudování školního pozemku v zámecké (panské) zahradě. Do důchodu odešel ředitel školy 

p. Jiljí Šimíček.  

2002/03 - škola získala právní subjektivitu. Základní a mateřská škola se sloučily do jednoho 

subjektu a vznikla ZŠ a MŠ Spálov.  Ve 4. třídě zahájena výuka anglického jazyka jako cizího 

jazyka. Došlo ke spojení 3. a 5. ročníku do jedné třídy.  Poprvé uskutečněn Kurz 

společenského chování a tance pro žáky 8. a 9. třídy pod vedením ing. V. Tumpacha. 

Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil v Tošovicích a na Bumbálce. Byla obnovena tradice 

školních plesů pro rodiče. Uskutečnil se rovněž Maškarní ples pro děti, Den otevřených dveří. 

Další akce: 2x zájezd na divadelní představení v Ostravě, divadelní představení v Novém 

Jičíně, Den matek, vlastivědná exkurze po okrese Nový Jičín, Olympijský den. Žákovský 

parlament uspořádal sbírku pro školy postižené povodní. Úspěchy ve sportovních  

a vědomostních soutěžích. Škola se zapojila do ekologických projektů Kouření a já, Kyselý 

déšť a Posviťme si na úspory. Na školním pozemku postaven nový menší skleník  

a přestěhována nářaďovna.   

2003/04 - zavedeno odpolední vyučování pro žáky 8. a 9. třídy. Do počítačové učebny byl 

zaveden internet. Poprvé se uskutečnila akce Škola naruby (žáci 9. třídy v rolích učitelů). 

Zájezd se žáky do Salzburku. Další akce: Den otevřených dveří, vynášení zimy ze vsi, taneční 

kurz, Den Země, akademie ke Dni matek, Olympijský den, sběr papíru a PET lahví. Projekt 

Využití e-learningu, internet využíván žáky a veřejností v odpoledních hodinách. Lyžařský 

výcvikový kurz se uskutečnil v Tošovicích. Úspěch ve sportovních soutěžích. Byla 

renovována ředitelna a sborovna, do všech tříd byly zakoupeny nové učitelské stoly. 

2004/05 - škola zorganizovala exkurzi do Vídně a Mariazellu. Poprvé účast v soutěžích 

v psaní na počítači s výborným umístěním. Úspěchy ve sportovních a vědomostních 

soutěžích. Lampionový průvod k 60. výročí osvobození obce, na budově školy odhalena 

pamětní deska vlastivědnému pracovníku a řediteli školy Františku Šustkovi. Další akce: 

akademie školy, taneční kurz, divadelní představení, branný den, varhanní koncert v kostele  

a mnoho dalších. Renovace učebny fyziky a chemie, generální oprava podlahy v tělocvičně.  

Mgr. Jarmila Mazáčová 

 



Přehled událostí ze života školy v jednotlivých rocích posledního desetiletí 

2005 – 2015 

 

2005 - 2015  ředitelka školy: Jaroslava Šustková     - 2011 

   zástupce ředitelky školy: Miroslav Richter    - 2011 

   ředitel školy:     Zdeněk Kotas   2011 - dosud 

   zástupkyně ředitele školy: Marie Süsenbeková 2011 - dosud 

 

Školní rok 2005 – 2006 

V 7. ročníku se začal vyučovat německý jazyk jako druhý cizí jazyk (povinně volitelný), 

výuka angličtiny postoupila již do 3. třídy. Zorganizován byl ozdravný pobyt u moře v Itálii. 

6. 12. 2005 do školy poprvé přišel Mikuláš a od té doby nás navštěvuje každý rok. Žáci za 

pomoci svých pedagogů začali vytvářet školní časopis Školní expres ZŠ Spálov. Z dalších 

akcí: LVK Tošovice, branný den, vlastivědná exkurze žáků 7. - 9. ročníku po okrese Nový 

Jičín. Opravy školy: v budově školy byl proveden nátěr dveří, do dílen zavedena voda, 

vyměnily se okapy a svody. V areálu zámecké (panské) zahrady začalo budování sportovního 

hřiště s doskočištěm a sprinterskou dráhou. Provedena byla generální oprava podlahy 

v tělocvičně. Novým nábytkem se vylepšil vzhled ředitelny a sborovny, třídy byly vybaveny 

novými katedrami. V březnu navštívila naši školu česká školní inspekce, která hodnotila školu 

kladně především z pozice školy, která podporuje kvalitně výchovu ke zdraví.  

K 30. 9. 2005 měla škola 130 žáků, z toho 94 ze Spálova, 29 z Luboměře a 7 z Heltínova. 

K 30. 6. 2006 měla škola 128 žáků, z toho 92 ze Spálova, 29 z Luboměře a 7 z Heltínova.  

 

Školní rok 2006 – 2007  

Byla ukončena výuka němčiny jako hlavního cizího jazyka. Hlavním cizím jazykem je 

angličtina, němčina se učí jako povinně volitelný předmět v 7. - 9. ročníku. LVK se kvůli 

nedostatku sněhu nekonal. Návštěva Planetária v Ostravě. Uskutečnila se beseda s R.Valkem 

o chovu exotických zvířat. Návštěva Záchranné stanice a Centra ekologické výchovy 

v Bartošovicích. Poprvé se konal projekt Nanečisto, během něhož si budoucí prvňáčci  

i s rodiči vyzkoušeli první učení. Provedena elektroinstalace v rámci PC rozvodů a doplnění 

zásuvek tak, aby bylo možno napojit počítače v učebnách. Náklady 300 000 Kč. Generální 

oprava krytiny balkonu, náklady 56 000 Kč. Zavedena teplá voda na WC.  

K 30. 9. 2006 měla škola 122 žáků, z toho 87 ze Spálova, 27 z Luboměře, 6 z Heltínova a 2 

z Oder. K 30. 6. 2007 byl stav žáků beze změn.  



Školní rok 2007 – 2008  

V tomto roce se v 1. - 6. ročníku začalo vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) Škola pro život, v 7. - 9. ročníku výuka podle osnov Základní škola. 

Uspořádali jsme školní akademii ke Dni matek a sportovní Olympiádu. Keramická dílna 

v čase předvánočním a v květnu před Dnem matek. Do školy opět přišel Mikuláš. Vystoupení 

šermířů pro děti ZŠ i MŠ jako dárek ke Dni dětí. V rámci sbírky CHRPA ve prospěch Centra 

přípravy koní pro hiporehabilitaci jsme přispěli částkou 1 705 Kč. Skvělá přednáška pana 

Řeháka o problémech s dospíváním. Historickým úspěchem bylo trojnásobné vítězství 

čtveřice našich žáků v televizní soutěži Bludiště. Soutěž se uskutečnila 16. a 17. ledna 2008 

ve studiu České televize v Ostravě a naše reprezentanty T. Chuděje, F. Zálešáka,  

T. Haubeltovou a N. Dostálovou jeli povzbuzovat žáci 6. až 9. třídy. Výborné umístění ve 

vědomostních a sportovních soutěžích. Vybudována nová jazyková učebna, náklady 239 000 

Kč. Do školní družiny zakoupeny nové pracovní stoly a židle. 

K 30. 9. 2007 měla škola 126 žáků, z toho 93 ze Spálova, 27 z Luboměře, 5 z Heltínova a 2  

z Oder. K 30. 6. 2008 měla škola 127 žáků, z toho 93 ze Spálova, 28 z Luboměře, 5 

z Heltínova a 1 z Oder.  

Školní rok 2008 – 2009  

Škola je sedmitřídní státní školou s právní subjektivitou. Na 1. stupni se spojuje 4. a 5. ročník 

do jedné třídy a 2. a 3. ročník do jedné třídy. Velmi dobré umístění ve sportovních, 

vědomostních a dovednostních soutěžích. Z proběhlých akcí připomínáme lampionový 

průvod k 90. výročí vzniku ČSR, výstavku betlémů zhotovených žáky, Mikuláš ve škole, 

exkurzi žáků do Vánoční Vídně, divadelní představení v Ostravě. Uspořádali jsme 

velikonoční jarmark. LVK se uskutečnil v Tošovicích a vydařil se také ozdravný pobyt žáků u 

moře v Itálii. Na konci školního roku jsme absolvovali vlastivědnou exkurzi po okrese Nový 

Jičín a branně-orientační závod. Zajímavým zpestřením byla přednáška Rybolov ve 

Skandinávii.  V hlavní budově došlo k výměně oken a tím ke zlepšení vzhledu školy. V tomto 

roce proběhla na naší škole kontrola činnosti českou státní inspekcí. Na charitativní sbírky 

jsme přispěli částkou 3 760 Kč.  

K 30. 9. 2008 měla škola 128 žáků, z toho 95 ze Spálova, 28 z Luboměře, 4 z Heltínova a 1  

z Oder. K 30. 6. 2009 měla škola 127 žáků, z toho 93 ze Spálova, 29 z Luboměře, 4 

z Heltínova a 1 z Oder.  

Školní rok 2009 – 2010  

Sedmitřídní škola se vzdělává podle vlastního ŠVP s názvem Škola pro život. Významnou 

akcí byl Mezinárodní česko-polský projekt Můj domov, organizovaný Euroregionem Silesia, 

se základní školou ve Wodzisławi Słąski - Kokoszyce, Polsko. Uskutečnilo se pět setkání (tři 

u nás a dvě v Polsku), během kterých děti sportovaly, hrály divadlo, hry, malovaly  

a navštívily zajímavá místa v okolí škol. Z dalších akcí uskutečněných tento rok zmíníme 

LVK v Tošovicích, Den dětské knihy ve škole, aprílový turnaj v psaní na počítači - žáci, 

učitelé, rodiče. Léto bylo ve znamení ozdravného pobytu žáků u moře v Itálii a letní školní 



Olympiády. V srpnu 2009 se proměnil vzhled školní budovy – proběhla výměna 55 starých 

oken za nová krásná dřevěná eurookna. Výměna ostatních oken a také vchodových dveří pak 

proběhla v srpnu 2010. Novým nábytkem se vybavila i školní družina.  

K 30. 9. 2009 měla škola 118 žáků, z toho 87 ze Spálova, 25 z Luboměře, 5 z Heltínova a 1  

z Oder. K 30. 6. 2010 měla škola 123 žáků, z toho 90 ze Spálova, 25 z Luboměře, 7 

z Heltínova a 1 z Oder.  

Školní rok 2010 – 2011  

Navštívili jsme partnerskou školu ve Wodzisławi Słąski – Kokoszyce v Polsku, během které 

jsme spojili prohlídku obce a města, sportovní utkání, návštěvu muzea. Do zahraničí jsme se 

podívali ještě jednou, a sice do kouzelné Vánoční Vídně. Úspěšně proběhl LVK  

v Tošovicích a exkurze do brněnského Technického muzea a ZOO. Konala se školní 

akademie ke Dni matek. Vytvářeli jsme vlastní adventní věnce a opět k nám zavítal Mikuláš.  

V sokolovně jsme zhlédli divadelní představení Máchův Máj.  Zavedena nová tradice - Svátek 

slabikáře - pasování na čtenáře žáků 1. třídy. Preventivně jsme se věnovali problému 

kyberšikany a nebezpečného chování na internetu. V červnu se konal branný a sportovní den. 

Letos se opět v naší škole inovovalo – pořízen byl moderní nábytek ve všech třídách, 

interaktivní dataprojektory, nové bílé tabule, zbytek nových eurooken a žaluzie. Do důchodu 

odešla ředitelka škola pí Jaroslava Šustková a zástupce ředitelky školy p. Miroslav Richter. 

Učitelé a žáci přispěli na charitativní sbírku částkou 1 000 Kč.  

K 30. 9. 2010 měla škola 113 žáků, z toho 85 ze Spálova, 21 z Luboměře, 4 z Heltínova a 3  

z Oder. K 30. 6. 2011 byl stav žáků nezměněn.  

Školní rok 2011 – 2012  

Škola má nové vedení – ředitelem školy je PaedDr. Zdeněk Kotas a zástupkyní ředitele je 

Mgr. Marie Süsenbeková. Celoškolní soutěž s odměnou pro vítěznou třídu. Zapojení našich 

učitelů do celorepublikového projektu vytváření DUMů (digitálních učebních materiálů). 

Z proběhlých akcí připomeňme LVK v Tošovicích, akademie ke Dni matek, olympijský den, 

exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích. Dokončení výměny oken a vstupních dveří 

v tělocvičně, stavební úpravy sociálního zařízení u tělocvičny. Nová fasáda vstupních prostor, 

nové lavice a stoly v odpočinkových zákoutích na chodbách.  

K 30. 9. 2011 měla škola 112 žáků, z toho 86 ze Spálova, 21 z Luboměře, 2 z Heltínova a 1 

 z Oder. K 30. 6. 2012 byl stav žáků nezměněn.  

Školní rok 2012 – 2013  

Ve snaze pomoci integrovaným dětem byla na škole zavedena funkce asistenta pedagoga, 

kterou vykonává p. Hana Vojkůvková.  Z proběhlých akcí školy zmíníme např. exkurzi do 

Hranic pro 8. a 9. třídu - beseda na téma Mauzoleum a 1. světová válka, Zdravá pětka pro 

žáky 1. - 9. třídy, Tyrkys dětem - benefiční den, exkurze do Brna - Technické muzeum, 

Mikuláš ve škole, Olympijský den v závěru šk. roku, úspěšný velikonoční jarmark  

a školní akademie ke Dni matek. Na škole byl zrekonstruován kabinet výchovného poradce, 



do školní kuchyně zakoupen konvektomat a došlo na částečnou výměnu parketové podlahy 

v tělocvičně. Do školy zakoupen nový dataprojektor a tabule s keramickým povrchem. 

Uskutečnila se kompletní rekonstrukce školní družiny – výmalba, nová podlaha a nový 

nábytek. Došlo k navýšení zájmu o pronájem tělocvičny a o odebírání obědů ze školní jídelny 

cizími strávníky z řad veřejnosti.  

K 30. 9. 2012 měla škola 104 žáků, z toho 81 ze Spálova, 19 z Luboměře, 2 z Heltínova a 2  

z Oder. K 30. 6. 2013 byl stav žáků nezměněn.  

Školní rok 2013 – 2014 

Podařilo se rozdělit výuku českého jazyka, matematiky a anglického jazyka ve 4. a 5. třídě, 

což žákům prospívá. Z uskutečněných akcí školy připomeneme vánoční jarmark, školní 

akademii ke Dni matek, Den dětí, LVK v hotelu Babská ve Velkých Karlovicích, exkurzi 

žáků 2. stupně do Arboreta v Novém Dvoře a do Slezského zemského muzea v Opavě, 

v závěru šk. roku tradiční Olympijský den. Ve škole byl poprvé slaven Halloween. Partnerská 

škola z Polska opětovala naši návštěvu. Potěšila nás přednáška o Cyrilu a Metodějovi pana 

faráře Z. Vavra. Navštívili jsme i cestovatelskou přednášku v Hranicích o Záhadě Mayů. 

V letním období se škola aktivně podílela na oslavách 620 let od první zmínky o Spálovu. 

Obnoveny byly podlahy ve třech třídách a učebny byly nově vymalovány. V létě pak proběhla 

celková rekonstrukce šaten žáků a vstupního prostoru do školy. Inovací prošla i školní 

knihovna, kam byl umístěn nový nábytek a začala se opět používat i jako učebna. Byl 

zakoupen další dataprojektor. Obnoveno vybavení počítačové učebny. V létě se rozběhla 

celková úprava a zvelebování „Panské“ zahrady.  

K 30. 9. 2013 měla škola 104 žáků, z toho 81 ze Spálova, 19 z Luboměře, 2 z Heltínova a 2  

z Oder. K 30. 6. 2014 měla škola 102 žáků, z toho 80 ze Spálova, 19 z Luboměře, 1 

z Heltínova a 2 z Oder.  

Školní rok 2014 – 2015 

Na základě získání dotace z příslušného operačního programu zahájil městys Spálov jako 

investor práce na zateplení obvodového pláště a střechy tělocvičny, které budou dokončeny 

v květnu 2015. Na podzim roku 2014 byly dokončeny práce na první části projektu 

sportovního areálu na „Panské“ zahradě a již nyní efektivněji slouží sportu. Také zde bylo 

doplněno několik herních prvků a relaxačních prostor, které děti i veřejnost velice ráda 

využívá.  

Naše škola se zapojila i do projektů financovaných ze státního rozpočtu a sociálních fondů 

EU. V rámci vybavení ICT a vzdělávání pedagogických pracovníků se aktivně účastní ve 

spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  

a informačním centrem v Novém Jičíně programu RESTART, který naplňuje požadavky 

výzvy MŠMT č. 51 „Tablety do škol“. Další významnou spoluprací se zmiňovaným 

vzdělávacím centrem je aktivní organizace vzdělávání občanů v naší škole v souvislosti 

s projektem OBEC 21, čímž opět zvýraznila škola svůj význam jako komunitní a vzdělávací 



centrum na Spálovsku. V posledních třech měsících škola zrealizovala přes 20 vzdělávacích 

kurzů pro více než 170 občanů. 

Z dalších uskutečněných akcí školy můžeme zmínit: předvánoční zájezd na baletní 

představení Louskáček v ostravském divadle J. Myrona, cestovatelskou přednášku o Indii 

v Hranicích, setkání s vojáky z Hranic, Halloween, Mikuláš ve škole a velikonoční jarmark. 

Událostí, kterou žila celá naše škola, byla nominace paní učitelky Mgr. Barbory Holasové do 

soutěže Zlatý Ámos, ve které se probojovala až do finále mezi šest nejoblíbenějších učitelů 

v České republice. V květnu nás čeká největší akce roku – oslavy 70. výročí založení 

měšťanské školy (nyní naší základní školy) ve Spálově. O týden dříve se bude škola podílet  

i na přípravě oslav 70. výročí osvobození Spálova.  

K 30. 9. 2014 měla škola 102 žáků, z toho 74 ze Spálova, 23 z Luboměře, 1 z Heltínova 

a 4 z Oder.  

Průběh školního roku 2014/2015 se také vyznačoval dlouhodobou přípravou vzniku třídy 

s alternativní metodou výuky, s využitím tzv. Montessori pedagogiky. Přípravný tým, který 

pracoval ve složení PaedDr. Z. Kotas, Mgr. M. Süsenbeková, Mgr. L. Zelcová, Mgr. T. 

Lukšíková, Mgr. P. Chytilová, Bc. J. Herzogová, dosáhl nakonec cíle, že se k zápisu do 1. 

montessori třídy dostavilo 16 dětí (kromě 9 dětí, které byly u zápisu do klasické 1. třídy). 

Zájem rodičů a dětí o tuto metodu vyučování byl nezbytnou podmínkou pro otevření 1. 

montessori třídy v následujícím školním roce. I když se počet žáků v této třídě ještě určitě 

změní, výsledkem je, že 1. září budou v naší škole otevřeny dvě první třídy. Celému 

přípravnému týmu je třeba za jeho úsilí poděkovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohyb učitelů a ostatních zaměstnanců 

 

Pedagogický sbor ve školním roce 2004 – 2005 

Mgr. Jaroslava Šustková – ředitelka školy, Mgr. Miroslav Richter – zástupce ředitele 

vyučující: Mgr. Dana Gajdičiarová, Jarmila Gramesová, Mgr. Miroslava Levová, Mgr. Lenka 

Zelcová, Mgr. Věra Hakenová, Mgr. Jarmila Mazáčová, Jiřina Peprná vypomáhala v důchodu, 

Mgr. Marie Süsenbeková, zástup Veronika Šustková, Mgr. Vlasta Šustková, Hana 

Vojkůvková (vychovatelka ŠD).  

 

Změny v následujících školních rocích 

2005/2006 v září 2005 nastoupily dvě nové učitelky – absolventka naší školy Mgr. Kristýna 

Havranová s aprobací na 1. stupeň a Mgr. Pavla Hanáková s aprobací ČJ-Hv. Z naší školy 

odešla Jarmila Gramesová.  

2006/2007beze změn  

2007/2008 odešla Mgr. Miroslava Levová a nastoupila Mgr. Libuše Králíková, která 

vyučovala na 1. stupni.   

2008/2009 Ve škole pracovala Mgr. Ilonka Macoszková.  

2009/2010 Na MD odešly Věra Hakenová, provdaná Zgažarová. Kristýna Havranová, 

provdaná Šmatelková. Nastoupily učitelky Mgr. Milena Hromádková s aprobací M-Rv (učila 

ve škole pouze rok), Simona Vaňková, vyučovala na 1. stupni a Mgr. Anna Jakubíková 

s aprobací M-Z. Do důchodu odešla p. učitelka P. Hanáková, v dalších letech vypomáhala 

jako důchodkyně.  

2010/2011 Nově přišly učitelky: Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková s aprobací pro 1. 

stupeň a spec. pedagogika a  Bc. Zuzana Sucháčková, aprobace Čj – výchova ke zdraví. Do 

důchodu odešla paní ředitelka Mgr. Jaroslava Šustková a Mgr. Miroslav Richter.  

2011/2012 Novým ředitelem se stal PaedDr. Zdeněk Kotas a zástupkyní Mgr. Marie 

Süsenbeková. Na MD odchází Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková, nově přišly: na 1. 

stupeň Mgr. Ivana Kysilková, Gabriela Vinklárová (studentka PF), na 2. stupeň Markéta 

Kořenková (SŠ). V době nemoci pedagogů zastupovaly Mgr. Ilonka Macoszková, Veronika 

Hladná a Hana Szmeková. Při  mateřské dovolené pracovala i Mgr. Věra Zgažarová. 

2012/2013. Do školy přišla Mgr. Svatava Strýčková s aprobací na 1. stupeň a Mgr. Libuše 

Králíková (důchodkyně). Ze školy odešla Mgr. D. Gajdičiarová, Mgr. I. Kysilková, M. 

Kořenková, G. Vinklárová a výuku na 2. stupni naopak posílila nově přijatá Mgr. Barbora 

Holasová s aprobací Ch, Bi. Hana Vojkůvková vykonává svou dlouholetou funkci 

vychovatelky ve školní družině a navíc působí jako asistent pedagoga ve spojené třídě.  

2013/2014  Do školy přichází Lucie Holišová jako další asistent pedagoga. Na MD zůstávají 

Mgr. K. Šmatelková, Mgr. M. Krumpolcová Matušková a nově na MD odchází Mgr.  



V. Zgažarová a Mgr. Zuzana Sucháčková, provdaná Trnečková. Nově nastoupil učitel 

tělocviku Bc. Richard Blaževič a učitelky Mgr. Michaela Maršálková s aprobací na 1. stupeň, 

Mgr. Monika Gronesová, provdaná Mollnhuberová s aprobací Nj-D (obě absolventky naší 

školy) a v průběhu roku náš sbor doplnila Mgr. Kateřina Stejskalová s aprobací Čj-Ov.  

Pedagogický sbor ve školním roce 2014 - 2015 

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 

Mgr. Marie Süsenbeková, zástupkyně ředitele školy 

Lucie Honyšová, Mgr. Michaela Maršálková, Mgr. Svatava Strýčková, Mgr. Lenka Zelcová, 

Bc. Richard Blaževič, Mgr. Barbora Holasová, Mgr. Anna Jakubíková - výchovný poradce, 

Mgr. Jarmila Mazáčová, Mgr. Kateřina Stejskalová, Mgr. Vlasta Šustková - ICT specialista, 

Lucie Holišová, asistent pedagoga, Hana Vojkůvková, vychovatelka ŠD a asistent pedagoga. 

Na MD odešla Mgr. Monika Mollnhuberová a přišla k nám Lucie Honyšová, která dokončuje 

magisterské studium pro výuku 1. stupně.  

 

Foto současného pedagogického sboru základní školy 

 

Spodní řada zleva: Lucie Honyšová, Mgr. Barbora Holasová, Mgr. Kateřina Stejskalová, Mgr. 

Anna Jakubíková, Mgr. Vlasta Šustková; Horní řada zleva: ředitel školy PaedDr. Zdeněk 

Kotas, Lucie Holišová, Mgr. Svatava Strýčková, Hana Vojkůvková, Mgr. Lenka Zelcová, 

zástupkyně ředitele Mgr. Marie Süsenbeková, Mgr. Michaela Maršálková a Bc. Richard 

Blaževič. Náš pedagogický sbor doplňuje také Mgr. Jarmila Mazáčová.   



Provozní zaměstnanci základní školy: 

Pavla Zimová, účetní školy 

Dagmar Hrnčiříková, školnice, Lubomír Zima, údržbář pro ZŠ i MŠ, Jana Ambrožová, uklízečka 

Ilona Zálešáková, vedoucí ŠJ, Marcela Kuncová, kuchařka, Anna Králová, kuchařka  

Jana Marszalková, výpomoc v ŠJ, Renáta Šustková, výpomoc v ŠJ  

 

Zleva: Dagmar Hrnčiříková, Jana Ambrožová, Pavla Zimová.  

 

Horní řada zleva: Marcela Kuncová, Ilona Zálešáková, Renáta Šustková; spodní řada: Anna 

Králová, Jana Marszálková. 



Pedagogický sbor mateřské školy  

Současné složení pedagogického sboru v MŠ:  

Marcela Trličíková 

Daniela Haubeltová 

Michaela Stančíková 

Yveta Rašková  

Provozní zaměstnanci mateřské školy 

Zdislava Podešvová, kuchařka 

Petra Šustková, školnice  

 

Horní řada zleva: Zdislava Podešvová, Yveta Rašková, Petra Šustková, Marcela Trličíková, 

Daniela Haubeltová, Michaela Stančíková.  

 

 

 



Zájmová činnost – přehled kroužků nabízených během desetiletí  

na základní škole 

Kroužek  Vedoucí  Období  

Kopaná  František Zálešák 2005 - 2007 

 Miroslav Kostka 2007 - 2008 

 Antonín Berger 2009 – 2010 

 Radim Kantor 2010 - 2013 

Volejbal Věra Zgažarová 2005 – 2010 

 Věra Zgažarová 2012 - 2013 

Stolní tenis Dana Gajdičiarová 2005 – 2006 

Basketbal Věra Zgažarová 2005 – 2010 

Kroužek psaní na počítači Vlasta Šustková 2005 – dosud 

Sportovní kroužek  Kristýna Havranová  2005 – 2007 

 Milena Hromádková 2009 - 2010 

Počítačový kroužek  Miroslav Richter 2005 - 2007 

(počítačové kroužky 

později sloučeny) 

Vlasta Šustková 2007 - 2010 

Rybářský kroužek  Miroslav Richter 2005 - 2006 

Florbalový kroužek  Miroslav Richter  2006 - 2010 

Sportovní hry Dana Gajdičiarová 2006 - 2009 

 Simona Vaňková 2010 - 2011 

 Zdeněk Kotas 2011 – dosud 

 Richard Blaževič 2013 – dosud 

Kroužek psaní na počítači 

při družině 

Jarmila Mazáčová  2007 – dosud 

Výtvarný kroužek Hana Peňázová 2008 – 2011  

 Markéta Krumpolcová 2011 – 2012 

Angličtina pro MŠ Marie Süsenbeková 2008 – 2010 

Kroužek anglického jazyka Marie Süsenbeková 2011 – 2012 

Taneční kroužek  Zuzana Trnečková  2011 – dosud 

 Michaela Maršálková  2013 – dosud  

 

 

 

 

 



Školní úspěchy v soutěžích a olympiádách 

Školní rok 2004 – 2005 

Biologická olympiáda 

3. místo okresní kolo, 6. místo krajské kolo– L. Šůstková (8. tř.) 

11. místo okresní kolo – T. Haubeltová (6. tř.) 

Dějepisná olympiáda 

17. místo okresní kolo – L. Šůstková (8. tř.) 

Zeměpisná olympiáda  

13. místo okresní kolo – F. Zálešák (6.tř.)  

Recitační soutěž  

1. místo okresní kolo – E. Král (5. tř.) 

ZAV – soutěž základních škol v psaní všemi deseti  

8. místo v ČR - soutěž družstev 

Přespolní běh družstev, Frenštát pod Radhoštěm 

1. místo okresního finále, kategorie jednotlivci – Adam Sucháček (9. tř.) 

3. místo okresního finále, kategorie družstev – mladší dívky 

Sprinty Fulnek 

1. místo okresního přeboru, kategorie jednotlivci – Adam Sucháček (9. tř.) 

Vybíjená  

2. místo finále okresního kola Nový Jičín - žáci 3., 4. a 5. tř.  

Školní rok 2005 – 2006 

Biologická olympiáda 

5. místo okresní kolo – T. Haubeltová (7. tř.) 

9. místo okresní kolo – N. Polcíková (6. tř.) 

14. místo okresní kolo – T. Opršalová (6. tř.) 

Chemická olympiáda 

1. místo okresní kolo – J. Bláhová (9. tř.) 

8. místo okresní kolo – L. Šůstková (9. tř.) 

 

Recitační soutěž  

1. místo okresní kolo – J. Blaško (3. tř.) 



Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 

1. místo – J. Blaško (3. tř.) 

ZAV – soutěž základních škol v psaní všemi deseti  

5. místo v ČR – soutěž družstev 

3. místo jednotlivci – N. Gronesová (8.tř.) 

10. místo jednotlivci – M. Pirnosová (8. tř.) 

Florbal dívek - 3. místo okresní kolo 

Školní rok 2006 – 2007 

Biologická olympiáda 

1. místo okresní kolo, 12. místo krajské kolo – T. Haubeltová (8. tř.) 

3. místo okresní kolo – L. Bergerová (7. tř.) 

ZAV – soutěž základních škol v psaní všemi deseti  

7. místo v ČR – soutěž družstev 

3. místo jednotlivci – N. Gronesová (9. tř.) 

Dějepisná olympiáda 

18. místo okresní kolo – Š. Flodrová (9. tř.) 

Recitační soutěž 

3. místo okresní kolo - R. Sendler (9. tř.) 

Školní rok 2007 – 2008  

Recitační soutěž  

1. místo okresního kola – J. Blaško  

Biologická olympiáda 

1. místo okresní kolo, 10. místo krajské kolo – T. Haubeltová (9. tř.) 

11. místo okresní kolo – N. Polcíková (8. tř.) 

Basketbal starší dívky – 4. místo v semifinále 

Basketbal mladší dívky – 5. místo v semifinále 

CocaCola Cup – 3. místo oblastního kola  

Chemická olympiáda  

9. místo okresní kolo – T. Chuděj (9. tř.) 

16. místo okresní kolo – T. Haubeltová (9. tř.) 

Dějepisná olympiáda 



15. místo okresní kolo – F. Zálešák (9. tř.) 

Školní rok 2008 – 2009  

Biologická olympiáda  

4. místo okresní kolo, 18. místo krajské kolo – N. Polcíková (9. tř.) 

11. místo okresní kolo – L. Bergerová (9. tř.) 

ZAV – soutěž základních škol v psaní všemi deseti  

8. místo – soutěž družstev  

1. místo – S. Šustková (6. tř.) 

Halová kopaná mladší žáci – 5. místo v okresním finále 

Florbal žáků – 3. místo oblastí kolo  

Florbal dívek – 2. místo okresní kolo 

Basketbal mladší chlapci – 3. místo oblastní kolo  

Basketbal mladší dívky – 3. místo oblastní kolo  

Basketbal starší dívky – 4. místo okresní finále  

Basketbal starší žáci – 3. místo okresní finále 

Školní rok 2009 – 2010 

Olympiáda z českého jazyka 

4. - 10. místo okresní kolo - K. Bazalová (9. tř.) 

Biologická olympiáda 

5. místo okresní kolo, 14. místo krajské kolo L. Šustková (7. tř.) 

9. místo okresní kolo - L. Gramesová (6. tř.) 

Chemická olympiáda 

6. místo okresní kolo - K. Bazalová (9. tř.) 

Talentová soutěž v psaní na PC - 1. místo a celostátní rekord – S. Šustková (7. tř.) ! 

ZAV – soutěž základních škol v psaní všemi deseti  

2. místo – soutěž družstev  

Recitační soutěž  

3. místo okresní kolo – A. Opršalová (6. tř.) 

 

 

 



Školní rok 2010 – 2011 

Biologická olympiáda  

4. místo okresní kolo - L. Gramesová (7. tř.) 

5. místo okresní kolo – M. Sommerová (6. tř.) 

6. místo okresní kolo – L. Šustková (8. tř.) 

9. místo okresní kolo – Š. Mik (6. tř.) 

Recitační soutěž  

1. místo okresní kolo - K. Sucháčková (5. tř.) 

ZAV – soutěž základních škol v psaní všemi deseti  

1. místo jednotlivci – S. Šustková (8. tř.) 

Školní rok 2011 – 2012  

Dějepisná olympiáda  

7. místo okresní kolo – Karel Drexler (8. tř.) 

16. místo okresní kolo – Klára Kubicová (7. tř.) 

Recitační soutěž  

1. místo okresní kolo – Miloslav Chytil (4. tř.) 

Biologická olympiáda  

5. místo okresní kolo, 14. místo krajské kolo – Lucie Gramesová (8. tř.) 

7. místo okresní kolo – Štěpán Mik (7. tř.)  

Školní rok 2012 – 2013  

Biologická olympiáda  

3. místo okresní kolo – Lucie Gramesová (9. tř.) 

1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo – Anna Holíková (6. tř.) 

 4. místo okresní kolo – Patrik Peňáz (6. tř.) 

Olympiáda z českého jazyka 

12. místo – Lucie Gramesová (9. tř.) 

Dějepisná olympiáda  

2. místo okresní kolo, 6. místo krajské kolo – Karel Drexler (9. tř.) 

Zeměpisná olympiáda  

10. místo okresní kolo – Šimon Fegler (7. tř.) 

 



Školní rok 2013 – 2014 

Biologická olympiáda  

1. místo okresní kolo, 3. místo krajské kolo – Anna Holíková (7. tř.) 

6. místo okresní kolo, 9. místo krajské kolo – Stanislava Feglerová (6. tř.) 

10. místo okresní kolo – Miloslav Chytil (6. tř.) 

9. místo okresní kolo – Štěpán Mik (9. tř.) 

Dějepisná olympiáda  

5. místo okresní kolo – Michal Anděl (9. tř.) 

6. místo okresní kolo – Šimon Fegler (8. tř.) 

Recitační soutěž  

3. místo okresní kolo – Klára Sucháčková (8. tř.) 

ZAV – soutěž základních škol v psaní všemi deseti  

2. místo jednotlivci – Hana Thimová (9. tř.)  

4. místo jednotlivci – Valérie Nekužová (9. tř.) 

9. místo – soutěž družstev  

Školní rok 2014 – 2015 

Recitační soutěž  

3. místo okresní kolo - Miloslav Chytil (7. tř.) 

Olympiáda z českého jazyka  

14. místo okresní kolo – Natálie Levová (9. tř.) 

Zeměpisná olympiáda  

15. místo okresní kolo – Patrik Peňáz (8. tř.) 

Biologická olympiáda 

1. místo okresní kolo – Anna Holíková (8. tř.) 

4. místo okresní kolo – Stanislava Feglerová (7. tř.) 

11. místo okresní kolo – Štěpánka Králová (9. tř.) 

12. místo okresní kolo – Miloslav Chytil (7. tř.) 

Svět slova 

1. místo literární část – Miloslav Chytil (7. tř.) 

1. místo literární část – Dominik Šustek (8. tř.) 

2. místo výtvarná část – Anna Holíková (8. tř.) 



 

 

 

 

 

 

 

Každoročně do naší 

školy v prosinci zavítá 

Mikuláš, hodní andělé, 

ale i čerti. S paní uč. 

Annou Jakubíkovou.  

 

 

 

 

 

 

 

Dalším veselým svátkem 

naší školy je Halloween 

– Strašidelný den, během 

kterého děti přijdou do 

školy v maskách, což jim 

zaručuje, že ten den 

nebudou zkoušeni  

a nebudou psát písemku. 

S paní uč. Michaelou 

Maršálkovou.   

  

 

 

 

 

 

 



Absolventi školních let 2005 – 2015 

 

 

Rok 2005 - 2006  

9. třída: třídní učitelka Mgr. Marie Süsenbeková 

1. řada zleva: L. Filipová, D. Šubertová, Z. Gattnarová, D. Maršálková,                               

K. Opršalová, J. Bláhová, P. Maráková, L. Šůstková.  

2. řada zleva: P. Kyselka, J. Král, M. Neumann, T. Ambrož, M. Vojkůvka,   

V. Šíma, D. Kunc, J. Kočtář. 

 

 

 

 

„Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním 

stojící…“ 

Jan Amos Komenský   

 



 

 

Rok 2006 - 2007  

9. třída: třídní učitelka Mgr. Jarmila Mazáčová 

1. řada zleva: N. Gronesová, M. Pirnosová, E. Mollnhuberová, Š. Flodrová. 

 

2. řada zleva: R. Sendler, K. Šamárková, P. Plecho, P. Randýsková, M. Váňa,          

A. Králová, L. Šíma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Průměrný učitel vypráví.  

Dobrý učitel vysvětluje.  

Výborný učitel ukazuje.  

Nejlepší učitel inspiruje.“  

Charles Farrar Browne 

 



 
 

Rok 2007 - 2008  

9. třída: třídní učitelka Mgr. Věra Zgažarová 

1. řada zleva: K. Králová, T. Haubeltová, V. Ambrožová, N. Dostálová,                          

G. Otzisková, L. Šustková.  

2. řada zleva: M. Král, F. Šůstek, M. Sidon, O. Mik, T. Chuděj, M. Gattnar, 

 F. Zálešák.  

 

 

„Pamatuj, že dokud budeme generálům platit více, než 

učitelům, nikdy nebude na světě mír.“  

Jan Masaryk  

 



 

Rok 2008 - 2009  

9. třída: třídní učitelka Mgr. Vlasta Šustková 

1. řada zleva: T. Urbiš, V. Král, L. Bergerová, S. Šustková, N. Majerová,  

Z. Thimová, S. Filipová, T. Opršalová, N. Polcíková,  

sedící: E. Král, K. Neumannová.  

2. řada zleva: L. Dittrich, Š. Bulej, J. Šimíček, L. Grexa. 

„Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože 

je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý 

charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.“ 

Leonardo da Vinci  



 

 

Rok 2009 - 2010  

9. třída: třídní učitelka Mgr. Marie Süsenbeková 

1. řada zleva: K. Šůstková, T. Horáková, E. Cholastová, K. Váňová,  

K. Mišková, D. Demlová, K. Bazalová, V. Miková.  

2. řada zleva: M. Šustek, R. Plecho, P. Pop, J. Zháněl, L. Váňa, L. Buček,  

D. Mik, R. Král, D. Honiš, K. Ondřej. 

„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez 

svobody je zbytečné.“ 

John Fitzgerald Kennedy  



 
 

Rok 2010 - 2011  

9. třída: třídní učitelka Mgr.Jarmila Mazáčová 

1. řada zleva: Z. Filipová, M. Král, I. Miková, P. Filip, A. Dudová,  

R. Opršalová, P. Králová.  

2. řada zleva: K. Pop, P. Levová, J. Mik, D. Šustková, E. Chuděj, V. Šustková, 

J. Stoklas.  

 

„Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u 

svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.“ 

židovská knihaTalmud  



 

 Rok 2011 - 2012  

9. třída: třídní učitelka Mgr. Vlasta Šustková 

1. řada zleva: M. Haubeltová, A. Dostálová, L. Šustková, S. Šustková,                                         

K. Kubicová, M. Kubicová, L. Miková, D. Honišová.  

2. řada zleva: T. Váňa, L. Jurošek, T. Král, J. Blaško, S. Kočtář, P. Šustek,  

A. Berger, J. Otzisk, M. Majer. 

 
 

„Vzdělání – to je schopnost porozumět druhým.“ 

Johann Wolfgang Goethe  



 

 

Rok 2012 - 2013  

 

9. třída: třídní učitelka Mgr. Anna Jakubíková 

 

1. řada zleva: S. Králová, D. Miková, D. Krasula, K. Chládková, L. Gramesová, 

P.  Janíček, J. Grexa.   

2. řada zleva: A. Filip, K. Drexler, M. Šustek, M. Kašpar, A. Opršalová,  

M. Šůstek. 

 

„Být dobrý je ušlechtilé, ale učit druhé být dobrými je 

ještě ušlechtilejší.  

Mark Twain 

 



 

Rok 2013 - 2014  

9. třída: třídní učitelka Mgr. Marie Süsenbeková 

Horní řada: M. Mik, M. Ondřej, M. Anděl, J. Grexa, Š. Mik. 

Druhá řada: H. Thimová, D. Trčková, D. Šimčisko, A. Zhánělová, V. Nekužová. 

Spodní řada: J. Horák, T. Šmatelková, M. Sommerová.  

Žádný učitel ještě 

neztroskotal na 

tom, že by ukázal 

nevědomost, 

nejistotu nebo 

soucit.  

Snadno však 

může učitel 

ztroskotat, pokud 

nemá dostatek 

lásky, obětavosti 

a pochopení pro 

své žáky.  

Jiřina Prekopová  



 

Rok 2014 – 2015   

9. třída: třídní učitelka Mgr. Vlasta Šustková 

V řadě za sebou zleva: A. Dočkalová, K. Sucháčková,  

M. Biskupová, Š. Králová, N. Levová, Š. Fegler, K. Miková, 

S. Kubica, K. Levová, A. Hejduková, P. Geislerová.  

Na focení nebyla přítomna A. Sendlerová (na medailonku).  

 

 

 

 

 

 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež 

pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ 

Jan Amos Komenský   

 



Spolupráce s Úřadem městyse Spálova  

Bez neustálé podpory a spolupráce s osobnostmi a úředními představiteli městyse Spálova by 

naše škola nemohla vůbec svou činnost realizovat. Za celou dobu své existence si škola na 

podporu úřadu městyse v čele s jeho starosty/starostkami nemůže stěžovat. Považujeme se za 

dobré partnery. Úřad městyse je reprezentativním místem v životě občana, ale i školáka. Na 

úřadě se tradičně setkáváme v září, kdy vítáme nové prvňáčky do školy a poté zase na konci 

školního roku, kdy naše žáky po devítiletém vzdělávání vyprovázíme na jejich další životní 

cestu. Dlouhodobým zájmem všech je školu ve Spálově nejen zachovat, ale také ji učinit 

trvale kvalitním místem poskytované výchovy a vzdělávání. Věříme, že se nám tento náš 

společný cíl bude dále dařit naplňovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní sezónní jarmarky 

Škola již několik let tradičně pořádá sezónní jarmarky, během kterých probíhá prodejní 

výstava rukodělných výrobků našich žáků napříč všemi třídami. Nejednou přispějí svými 

výrobky i pedagogové a další zruční lidé z okolí. Jarmarky pořádáme každý školní rok vždy 

střídavě s vánoční nebo velikonoční tematikou, probíhají v prostorách základní školy, 

v minulosti také v sokolovně. V mateřské škole jsou většinou nachystány doprovodné aktivity 

v podobě výtvarných dílen pro děti a jejich rodiče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurz společenského chování a tance 

Poprvé se Kurz společenského chování  

a tance uskutečnil na podzim šk. roku 2002 – 

2003. Od té doby se stal velice úspěšnou, 

populární a prakticky nezbytnou součástí 

nejen našeho plánu akcí, ale i kulturního 

programu života celého městyse. Kurz se 

v současnosti koná v měsících říjen – listopad. 

Žáci absolvují celkem 6 tanečních lekcí  

a jednu závěrečnou, tzv. kolonu, která je 

společenským večerem doplněným  

o návštěvníky z řad rodičů a dalších 

příbuzných, kamarádů a učitelů. Taneční 

lekce jsou určeny vždy žákům 8. a 9. třídy. 

Znamená to, že žáci absolvují za svou 

základní školní docházku kurz dvakrát, ale 

nehrozí, že by je to omrzelo, naopak, velmi se 

na tanec těší. Naučí se jak základní klasické 

tance, tak i např. latinskoamerickou rumbu, 

ale připraví si i svá vlastní taneční vystoupení.  

O tom, že je u nás tanec mezi žáky velmi 

oblíbenou zábavou, svědčí i fakt, že je stále 

velký zájem o taneční kroužky, které vedou 

paní učitelky Mgr. Zuzana Trnečková – žáci 

2. stupně a Mgr. Michaela Maršálková – žáci 

1. stupně. Nejdříve se taneční konalo 

v tělocvičně základní školy, několikrát jsme 

využili Lidový dům v Luboměři a v posledních letech se přesunulo konání do 

reprezentativních prostor zrenovované spálovské sokolovny. Prvním instruktorem tance byl 

pan Ing. Vlastimil Tumpach  

a v posledních letech převzala 

organizaci lektorka Jitka 

Foltýnková. Zájem žáků  

i veřejnosti o tuto akci je tak 

masivní, že bude jistě 

zopakována i v dalších letech.  

 

 

 

 



Škola naruby 

V rámci oslav Dne učitelů vznikla na naší 

škole tradice, která se těší značné oblibě  

u učitelů i u žáků. Škola naruby znamená, že 

si žáci 9. třídy na jeden den vyzkouší 

povolání učitele. Žáci většinou utvoří 

skupinky, nejčastěji dvojice, někteří si 

troufnou do třídy i samotní. Nejčastěji si 

vybírají hodiny češtiny, tělocviku, angličtiny 

či přírodopisu. Na své hodiny se pečlivě 

připravují a vždy se velice snaží. Jak říkají 

sami, žáci na 1. stupni jsou roztomilí, čím 

mladší, tím lepší, u žáků na 2. stupni je často 

obtížnější udržet si vážnou tvář a respekt, 

vždyť jsou to přeci jen kamarádi z vedlejší třídy. My učitelé jsme jim samozřejmě ve výuce 

nápomocni a s nadšením sledujeme jejich lopocení, které jim však přináší hlavně radost  

a zábavu. Akce bývá velice zdařilá a my učitelé se těšíme na další takové dny Školy naruby. 

A kdo ví, zda se za pár let nepotkáme skutečně s některými z nich za katedrou jako kolegové. 

Na spálovské škole je totiž běžné, že se mnozí její absolventi vracejí, odkud vzešli, aby zde 

zaujali novou pozici - učitele. Vždyť – kdo jednou projde spálovskou školou, kdo by se 

nechtěl vrátit zpět!   

 

 

 

 

 



Jak to u nás v budově základní školy dnes vypadá?  

Při rozhodování o vybavení a vnějším i vnitřním vzhledu budovy se vedení školy řídí dvěma 

zásadami – skutečností, že jde o bývalý zámek s mnoha architektonickými a dekorativními 

prvky, z nichž je to dosud patrné, avšak zároveň je nutností vytvořit v učebnách moderní 

prostředí, které nabízí dobré podmínky vzdělávání  žákům i veřejnosti.  

 

 



Strašidelná škola  

Budova naší základní školy je známá všem žákům i jako místo, ve kterém straší. Tajemnými 

historkami již několik generací dětí baví dlouholetá pracovnice našeho pedagogického sboru 

učitelka Jarmila Mazáčová. Pro některé jsou tyto příběh úsměvné, jiní jim skálopevně věří. 

Mnozí si vypráví o mlhavých přízracích na půdě, výčitkách a zlobě malého chlapce, nebo  

o mnoha vysypaných knihách uprostřed knihovny. Pro pobavení zde přikládáme práce žáků  

o tom, jaké strašidlo by chtěli potkat – ať již na půdě školy, či jinde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když jsem byla malá a ještě menší, každý večer, když jsem byla zachumlaná pod 

peřinou, jsem se bála, že ke mně přijde „on“, nejhrůznější strašidlo, kterého se báli 

všichni i dospělí. Ale oni o něm nemluvili. Jednou večer jsem byla hrozně utahaná a 

už jsem usínala, když najednou ze zdi vyšlo něco průhledného s ušmudlaným 

kabátem. Postava byla velká asi jako já, nějakých 120 cm. Myslela jsem si, že je to jen 

sen, ale ono to začalo mluvit a šťouchat do mě. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. 

Asi po deseti minutách jsem vykoukla zpod peřiny a on se na mě upřeně díval. Já jsem 

se zase zachumlala pod peřinu a usnula jsem. Druhý den, když jsem šla spát, tak se mi 

zase ukázal a začali jsme si povídat. Jmenoval se Foster a byl hrozně milý. Měl bílé 

průhledné tělo a na něm černé zaprášené sako a na hlavě cylindr. Později se mi svěřil, 

že bydlí v komíně a živí se sazemi. Byl kamarádský, hodný a neublížil ani mouše. 

Když jsem se ho zeptala, kde má svou rodinu, skoro se rozplakal. Prý utekl, protože 

musel unášet děti, které chodily hrozně pozdě spát, a to se mu nelíbilo. Jednou jsem 

mu přinesla povidlovou buchtu od babičky a on se olizoval až za ušima. Vždycky 

jsme si povídali až do noci a mně se pak druhý den nechtělo vstávat do školky. Když 

jsem chodila do první třídy, tak už jsme se viděli méně a méně. Pak už vůbec. Bylo to 

asi tím, že nám dospělí pořád říkali: „Takové věci neexistují!“ Ale já pevně doufám, 

že se spolu zase setkáme.  Petra Levová 

V našem sklepě bydlí strašidlo jménem 

Vendelín. Živí se pavouky a nosí černý 

plášť, na kterém jsou zavěšení pavouci. 

Boty má ze dřeva, jeho vlasy jsou černé 

a má štíhlou, asi 50 cm vysokou 

postavu. Vendelín umí vždy poradit 

v těžké chvíli a umí být neviditelný. 

Vždy, když jdu ze školy, tak jde se 

mnou a já mu vyprávím, jaký jsem 

měla den. Baví se tím, že chodí s naším 

kocourem Fredym lovit myši a chytat 

pavouky. Každý den, když se setmí, 

přijde ke mně do pokoje, popřeje mi 

dobrou noc a jde spát o patro níž do 

sklepa. Je to můj nejlepší kamarád, 

kterému se můžu se vším svěřit. Jsem 

ráda, že jsem ho poznala.  Veronika 

Šustková 

Moje strašidlo žije v domě na půdě. Rádo nosí 

kostkovanou halenku s modrým límečkem a vždy má na 

sobě červené kalhoty. Měří kolem 165 cm. Je ale příliš 

zlobivé na to, abych ho ukázala kamarádům. Je tak 

zlobivé, že se rodiče věčně v noci budí. Oni si ale myslí, 

že je tam myš. Rádo straší slušné lidi, otravuje je a 

píská jim do uší. Tohle je jeho způsob hraní. Jenže ono 

není tak špatné, jak se zdá, ono umí být i hodné. Rádo 

ochutnává sladké pochoutky se šlehačkou a jahodami, 

ale nejraději má oplatky. A teď vám řeknu celý příběh, 

jak jsem ho potkala. Stalo se to, když jsem šla na půdu 

pověsit prádlo. Věšela jsem hoa jak jsem měla v ruce 

poslední mokré triko, tak se to stalo. Moje strašidlo mi 

ho vzalo z ruky a utíkalo s ním po celé půdě. Běžela 

jsem za ním, až jsem ho nakonec chytla. Ale řeknu vám, 

že to trvalo pěkně dlouho. Strašidlo se mi představilo, 

povídá: „Já jsem Hugo a ty?“ „Já jsem Renáta.“ 

Povídali jsme si, až z toho vzniklo přátelství. Dosud 

jsme přátelé a jsem moc a moc ráda, že ho mám. 

 Renáta Opršalová 



Současný vzhled školní družiny 

 

Školní družina je místem, kam naši žáci 

chodí velmi rádi. Mají zde příjemné 

zázemí pro zábavu, kreativní rozvoj  

i odpočinek. Každý si zde najde svůj 

oblíbený koutek. Své svěřence láskyplně 

opatruje naše dlouholetá pracovnice, 

vychovatelka Hana Vojkůvková, za 

kterou se do družiny vrací často i děti 

odrostlé školním papučím – zavzpomínat 

na školní léta nebo si prostě „pokecat“ 

s člověkem, ke kterému mají důvěru  

a nebojí se mu vylít svá srdce.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Upravená podoba „Panské“ zahrady 

Prostor za školou nazývaný „Panská“ zahrada se ve 

spolupráci s městysem Spálov rekonstruoval několik let, 

až úpravy dospěly do současné podoby, která zahrnuje 

plochy ke sportování, sprinterskou dráhu, doskočiště, 

fotbalové hřiště, pohodlné dřevěné altány k relaxaci  

a celou řadu herních prvků, na kterých se děti mohou 

vyřádit. Zahradu využívá hojně školní družina, děti se 

zde baví po vyučování a často sem zavítá za zábavou 

i veřejnost, především maminky s dětmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příspěvek 8. třídy (ročník 2014-2015) do literárně výtvarné soutěže Srdce s láskou darované. 

Výrobek jsme osobně předali vojákům z hranické jednotky, kteří nás v prosinci 2014 

navštívili, odměnili nás besedou i dárečky a odvezli si nejen srdce z papíru, ale i úctu, kterou 

symbolizuje.  

Hrdinové mezi námi 

 Naše třída se rozhodla zapojit do soutěže společnosti AGE s tématem Srdce s láskou 

darované. Přemýšleli jsme, komu srdce věnovat. Napadaly nás varianty jako naše rodná 

obec, naše třídní učitelka, naši rodiče. Pak jsme si ale vzpomněli na věci, které nás zasáhly při 

sledování hrůzyplných zpráv o úmrtí našich vojáků v zemích, které od nás nejsou zas až tak 

vzdálené. Blízko našich domovů se nachází výcviková oblast Libavá a manžel jedné z našich 

učitelek je vojákem z povolání, proto pro nás vojenský svět a lidé z něj nejsou ničím cizím. 

 Naše třída se rozhodla věnovat své srdce vojákům z České republiky především proto, 

že je obdivujeme, jak za naši vlast nasazují své životy. Je to skutečně obdivuhodné, když se 

silní a stateční muži hrdě postaví pod českou vlajku a válčí za ni. Myslíme, že je to výjimečné 

i proto, že spousta dnešních kluků, kteří se spíše starají o svůj vzhled a image, tzv. šampóni, 

by se jen těžko odhodlali postavit za Českou republiku a projevili tak nejen silnou vůli, ale i 

lásku k rodné zemi. Být vojákem, není podle našeho názoru nic jednoduchého. Vezměte si jen 

výcvik. Takový voják musí být mrštný a silný, správně a rozumně ovládat zbraň a také umět 

pracovat ve skupině, což spoustě lidí dnes dělá problém. Přitom umět spolupracovat je tak 

důležité! Být vojákem neznamená však jen mít dobrou fyzičku. Voják musí mít pevné nervy a 

být velice psychicky odolný. Zažívá pro nás nepředstavitelné situace plné nebezpečí. Setkává 

se s lidským neštěstím, utrpením, s nenávistí a hloupou zločinností lidí, kteří rozpoutávají 

války a konflikty kvůli věcem, které nejsou podstatné.      

  Často si ani neuvědomujeme, jak máme krásný život, když žijeme v mírové 

zemi. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby žádné války nebyly a vojáci by nebyli potřeba, ale 

to je asi neuskutečnitelný sen. Hláška „Chceme světový mír!“ se často zesměšňuje, ale může 

existovat větší přání? Jsme hrdí na to, že Češi války nevyvolávají a pouze se podílí na obraně. 

 V armádě slouží spousta odvážných lidí, kteří mají rodinu a kamarády a přesto jdou 

bojovat za naši vlast a tím pádem za všechny občany České republiky. Přesto, jaké hrůzné 

věci zažívají ve válkách, jsou vojáci, které známe, často veselí lidé se srdcem na pravém 

místě. Tím, že sami nasazují své cenné životy, umožňují nám všem ostatním občanům 

v pohodě a klidu beze strachu usínat večer co večer ve svých domovech.    

 Respektujeme práci našich vojáků, jsme na ně hrdí a jsme rádi, že je v této zemi 

někdo, kdo se umí za náš národ postavit a říct: „My jsme Češi a jsme na to hrdí!“ Za vše jim 

velice děkujeme a darujeme naše velké srdce, které symbolizuje společný obdiv naší třídy 

k vám, vojákům České armády.          

 Naše srdce v barvách národní vlajky vytvořila celá naše 8. třída, proto jsou po jeho 

obvodu obtisknuty naše dlaně. Uprostřed rudého srdce je obrázek tanku, který střílí duhu, 

přináší tedy symbolicky radost a mír. Připojujeme i obrázek se znakem Armády České 

republiky a znakem naší Základní školy Spálov. To, co vám chceme říci, vyjadřujeme náš 

nadpis: Vaše odvaha nás žene kupředu!  Se srdcem plným lásky celá 8. třída Základní školy 

Spálov 



 

8. třída ročníku 2014-2015 – zleva: D. Šustek, F. Šustek, J. Šustek, S. Králová, P. Peňáz, B. 

Chládková, K. Sidonová, M. Holíková, M. Krejčiříková, K. Kaňová, A. Holíková, M. 

Šťastný.  

 



Barbora Holasová, učitelka na ZŠ a MŠ Spálov, se probojovala do 

finále Zlatého Ámose 2015! 

 Nenápadná základní škola nacházející se v srdci městyse Spálov není tak obyčejná, jak 

by se na první pohled mohlo zdát. Nejen, že se žáci učí v prostorách bývalého zámku, ale mají 

zde i vzácné pedagogy. Jednou takovou učitelkou je na naší škole paní Barbora Holasová. 

Byli to žáci letošní 9. třídy, kteří přišli s tímto nápadem na nominaci do ankety Zlatý Ámos, 

v níž jsou vyhlašováni každoročně nejoblíbenější pedagogové. Tato anketa je pořádána pod 

záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace krajů a pod patronátem 

profesora Václava Pačese a letos se konal již 22. ročník.      

 Jaké důvody vedly k nominaci? Za vše mluví slova, která pochází ze soutěžní 

charakteristiky, kterou připravili žáci 9. třídy: „Vyučuje nás zábavnými učebními metodami. 

Aby si získala respekt, nemusí po nás křičet. Je k nám upřímná a je velice hodná. Hodiny s ní 

jsou naše nejoblíbenější. Přihlásili jsme ji do Zlatého Ámose, protože si myslíme, že si 

zaslouží být oceněna za svou práci, kterou odvádí více než skvěle, a také za její trpělivost. 

Zároveň si ceníme její ochoty nás doučit učivo, kterému hned neporozumíme, a to  

v jejích volných chvílích.“        

 S účastí v této anketě to není až tak jednoduché, neboť jak učitel, tak žáci, kteří jej 

přihlásí, si musí připravovat vystoupení na jednotlivá soutěžní kola. Žáci naší letošní deváté 

třídy se vyznačují velkou mírou nadšení, aktivity a kreativity. To vše jim ve spojení s šarmem, 

přirozenou inteligencí a pozitivní energií, kterou kolem sebe šíří paní učitelka, přineslo velký 

úspěch – paní Holasová zvítězila v krajském kole, stala se Zlatým Ámosem 

Moravskoslezského kraje a postoupila do semifinále. O téměř měsíc později je čekala opět 

napínavá bitva, která skončila s neuvěřitelným výsledkem – postupem do finále! Do tohoto 

finále postoupilo pouze šest pedagogů z celé České republiky. Většina žáků i kolegů jela do 

Prahy paní Holasovou podpořit. I když se žáci i paní učitelka snažili a předvedli zajímavá 

vystoupení, absolutním vítězem se stala paní učitelka z Vyšší policejní školy a střední 

policejní školy MV v Holešově. Celá naše škola má však jasno v tom, kdo je pro ni tím 

nejoblíbenějším učitelem. Jsme velice rádi, že můžeme 

mít paní Holasovou mezi námi. Děujeme také našim 

žákům, jejichž nadšení a vystoupení bylo skvělé a my 

jsme na ně hrdí.      

     Mgr. Kateřina Stejskalová  

 

 



Škola v pracích našich žáků  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola ve Spálově 1945 – 2015 

Jubilejní sborník k 70. výročí založení školy v budově zámku 

Vydala Základní škola ve Spálově. Základní škola ve Spálově 1945-1995, Oderské vrchy,  

č. 1-2, Spálov 2005, 60. výročí založení ZŠ ve Spálově. Ze školních kronik a výročních zpráv 

podklady připravili Zdeněk Kotas, Jarmila Mazáčová, Kateřina Stejskalová, Marie 

Süsenbeková.  

Zpracování Kateřina Stejskalová. Jazyková úprava Jarmila Mazáčová, Kateřina Stejskalová. 

Vydáno v roce 2015 nákladem 300 výtisků.  

Tisk: 



Základní škola Spálov 

70. výroční založení 

 


