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1. Charakteristika školy 

 

1. 1.  Základní údaje 

 
Škola:                                    Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace, 

                                              Spálov 1, 742 37 Spálov 

Telefon k vedení školy:         556 729 682, 727 919 528   Telefon účetní: 556 712 472 

E-mailová adresa:                  spalovzs@tiscali.cz   

E-mailová adresa účetní:        spalovzsucet@tiscali.cz           http://www.zsspalov.cz 

Telefon sborovna:      556 729 593 

IZO:                                       102 244 481   Identifikátor zařízení:            600 138 526 

Zřizovatel:                              městys Spálov 

Zařazení do sítě:                     č.j.: 12 998/03-21 ze dne 1. 1. 2003 

Kapacita:        270 žáků 

Počet žáků:                             1. pololetí: 102  2. pololetí:  100 

Počet tříd:       7 

 

Školní družina: 

IZO :      119 800 527 

Kapacita:                               33 žáci 

Počet oddělení ŠD:                1 (jedno) 

Počet zapsaných žáků ŠD:    34 

 

Školní klub: 

IZO:                                        150 010 109 

Kapacita:                                102 žáků   Počet žáků ŠK: 48                       

 

Mateřská škola:                     Telefon: 556 729 681; 727 919 518 

E-mailová adresa:                    ucitelkyspalov@seznam.cz 

IZO:                                        107 625 491 

Kapacita:                                 50 dětí 

Počet tříd:                      2        Počet dětí:  43                              

 

Školní jídelna:                      Telefon: 556 729 692 

IZO:                                      103 068 155 

Kapacita:                               240 jídel 

Počet strávníků:                     93 dětí a 19 zaměstnanců, 50 strávníků z řad veřejnosti, MŠ 42 dětí a 5 zaměstnanců  

 

Složení školské rady: Mgr. Lenka Zelcová (předsedkyně) - ZŠ, Mgr. Marie Süsenbeková - ZŠ,         

Mgr. Miloslav Chytil - ÚM, Oldřich Kostka - ÚM, Luděk Remeš - rodiče, Mgr. Petra Chytilová – rodiče  

V červnu 2015 – změna člena školské rady – zástupce ÚM – RNDr. Viktor Dubovský, Ph.D.  

 

 

 

 

 



1. 2.  Specifika školy  
 

 Škola je sedmitřídní státní školou s právní subjektivitou, z důvodu snížení počtu žáků jsme nuceni od 1. 9. 2002 

spojovat na prvním stupni čtvrtý a pátý ročník do jedné třídy, od 1. 9. 2008 spojujeme druhý a třetí ročník. Škola byla 

zřízena tehdejším Národním výborem Spálov dne 14. 5. 1945.  Nová zřizovací listina je ze dne 1. 1. 2003 a vydala ji obec 

Spálov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2002 č. 263/17. Na základě usnesení zastupitelstva obce Spálov 

ze dne 15. 8. 2002 č. 313/20 byla Základní škola Spálov, okres Nový Jičín, sloučena s Mateřskou školou Spálov. 

S účinností od 1. 1. 2006 jsme zapsáni ve školském rejstříku jako Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková 

organizace. 

 Se vznikem samostatného právního subjektu si vlastními silami zajišťujeme ekonomickou agendu, kterou nám 

zpracovává samostatná účetní naší školy. 

 Školu tvoří dvě budovy propojené chodbou v prvním poschodí a tělocvična. Tělocvična byla postavena v roce 

1976 jako přístavba hlavní budovy a slouží nejen škole, ale také veřejnosti ke sportovním účelům. Ve škole je sedm 

kmenových učeben, dále odborná pracovna fyziky a chemie, jazyková učebna, učebna technických prací, učebna pro 

předmět domácnost, počítačová učebna a knihovna. Dalšími místnostmi jsou ředitelna, sborovna, devět kabinetů, další 

čtyři místnosti slouží jako úložiště školních pomůcek, šatna žáků, šatna pedagogických pracovníků a devět WC. Dvě 

kmenové třídy jsou upraveny na odborné pracovny hudební výchovy a přírodopisu. (Kmenové učebny jsou – 1. třída  

v nástavbě, 2. a 3. třída vedle knihovny, 4. a 5. třída vedle sborovny, 9. třída v hudebně, 7. třída v 1. podlaží u kabinetu 

pomůcek pro 1. stupeň, 6. třída v přírodopisně a 8. třída v učebně u kabinetu výchovného poradce).   

 V průběhu tohoto školního roku byla zajištěna z příspěvku na provoz školy pouze základní údržba malého 

rozsahu v obou školních budovách. Zřizovatel zajistil finanční prostředky na zateplení obvodového pláště a střechy,                  

vč. Nové kratiny a klempířských prvků. Přínosem bylo taky čerpání dotací z ESF základní školou, v rámci programu                                                       

OP VK. Další informace v této souvislosti jsou předmětem kapitoly 12. Z rezervního fondu a z fondu na reprodukci 

majetku bylo částečně zajištěno vybavení připravované 1. třídy na základech Montessori pedagogiky.   

 Škola má svou jídelnu s kapacitou 50 míst u stolů a kuchyň, která plně vyhovuje hygienickým podmínkám. 

Školní jídelna zajišťovala po celý školní rok doplněk k pitnému režimu ve škole.  Žáci si mohli o velké přestávce 

zakoupit čaj nebo jiný nápoj. Žákům, kteří se stravují ve školní jídelně, bylo během velké přestávky rozdáváno ovoce, 

které je součástí oběda. Od 1. března 2010 jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a 58, resp. 56 žáků prvního stupně 

dostávalo dvakrát v měsíci ovoce nebo ovocné nápoje zdarma. Jídelna připravuje obědy i pro strávníky z řad veřejnosti. 

Je umístěna v přízemí hlavní budovy a má pro zaměstnance svůj zvláštní vchod.  

 V přízemí druhé budovy je Základní umělecká škola, pobočka Odry, nefunkční kotelna a dříve sklad paliva, 

který slouží i nadále jako úložiště sběrných surovin a garáž pro ÚM. Kotelnu i sklad paliva dříve používala Zemědělská, 

a.s. Spálov, která takto dříve zabezpečovala vytápění školních budov. V současné době jsou oba stávající kotle na tuhá 

paliva mimo provoz a Zemědělská, a.s. Spálov zajišťuje dodávku tepla svým zdrojem. Objem odběru tepla školními 

budovami je monitorován a náklady na vytápění lze tímto způsobem i nadále přesně průběžně sledovat. Nevýhodou je 

nemožnost efektivní regulace topného systému. Tato skutečnost je v návrhu a požadavku ředitele školy na městys pro 

nadcházející období. Po hygienické a materiální stránce škola vyhovuje výchovně-vzdělávacímu procesu. V těsné 

blízkosti školy je rekonstruovaný a udržovaný park s  vybudovaným chodníkem ke škole, školní jídelně a k tělocvičně.            

V období loňských hlavních prázdnin zajistil zřizovatel vybudování části sportovního areálu na panské zahradě, část 

sprinterské dráhy a doskočiště. Žáci základní školy by určitě uvítali ještě dobudování víceúčelového hřiště v připraveném 

prostoru. 

 Asi 300 metrů od školy, v budově bývalé národní školy č. 57, má od roku 1956 své sídlo mateřská škola. 

Technický stav budovy nebyl úplně dobrý, budova vyžadovala každoroční úpravu a údržbu provozních prostor.                            

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ, která byla zahájena o hlavních prázdninách. Jedná se                     

o výměnu otvorových výplní, zateplení obvodového pláště, zateplení půdních prostor, výměna střešní krytiny a výměna 

zdroje tepla, vč. komínového tělesa.  Okolo MŠ je velmi pěkná zahrada, má příznivé prostorové dispozice, je vybavena 

herními prvky a poskytuje dětem možnost všestranného rozvoje. Mateřská škola je dvojtřídní, má vlastní kuchyň                      

a jídelnu. Provoz je od 6.30 do 16.00 a je pro rodiče vyhovující. Pro relaxaci dětí již dříve městys vybudoval dětské 

hřiště. 

 Zpracovaný projekt na vybudování sportovního areálu v zámeckém parku, včetně doskočiště a zázemí pro 

hasičské soutěže, zatím nebyl realizován v plné míře. K plnění dalších atletických disciplín využíváme hřiště TJ Spálov.  

 Dětské hřiště a přilehlé parkoviště, které často ke sportovním účelům používá i školní družina, je vzdáleno jen 

několik metrů od školy. V bývalé zámecké zahradě je školní pozemek, který je oplocen, včetně menšího skleníku. V jeho 

blízkosti je i nářaďovna. Zdrojem pitné vody je obecní vodovod.  

 Škola je napojena na internet. Počítačová učebna slouží žákům a učitelům školy. V červenci 2007 byla na škole 

provedena elektroinstalace v rámci PC rozvodů a doplnění zásuvek tak, aby bylo možné napojení počítačů v jednotlivých 

učebnách. V loňském školním roce bylo částečně obnoveno vybavení počítačové učebny – bylo vyměněno 7 ks 



počítačových souprav a další učebna (4. a 5. třídy) byla vybavena novým dataprojektorem. V rámci projektu RESTART 

(Výzva 51 „ Tablety do škol“) bylo zakoupeno pro pedagogický sbor 12 ks notebooků.      

 Součástí školy je školní družina a školní klub. Školní družina je umístěna v přízemí hlavní budovy. Na škole je 

školní sportovní klub a v rámci možností pracuje i školní Žákovský parlament. Vydáváme časopis Expres ZŠ Spálov.                

Při základní škole je zřízena Školská rada a se školou spolupracuje samostatný spolek Sdružení rodičů a přátel školy. 

 K 30. 6. 2015 má škola 100 žáků, 74 ze Spálova, 21 z Luboměře a 1 z Heltínova, 4 z Oder. Mateřskou školu 

začalo navštěvovat v září 2014 celkem 43 dětí. 

 Škola se profiluje podmínkám odpovídající zájmovou činností, velmi dobrou péčí o integrované žáky a žáky 

s vadami řeči i u dětí předškolního věku, dobrou spoluprací s rodiči, s Úřadem městyse ve Spálově a s dalšími 

zájmovými organizacemi v obci. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti formou různých 

vystoupení (zájmu veřejnosti se těší loučení dětí s MŠ, slavnostní vítání prvňáčků, taneční kurz žáků 8. a 9. třídy, 

stužkování absolventů školy a školní akademie), návštěvami rodičů ve vyučování, různými výstavkami, projektovými 

dny školy a vydáváním školního časopisu. 

 Mnohé třídy školy jsou již vybaveny novým nábytkem a současně probíhá postupně další výměna třídního 

inventáře. O hlavních prázdninách v roce 2012 byla dokončena výměna oken a dveří v tělocvičně. Celá škola má již nová 

okna i vstupní dveře. Současně se v roce 2014 esteticky vylepšil vzhled vstupních prostor uvnitř hlavní školní budovy.  

Stavebními úpravami v roce 2012 se vylepšil i komfort a možnosti v sociálním zázemí u tělocvičny pro žáky i veřejnost, 

která v hojné míře tělocvičnu ve volných hodinách využívá. Do odpočinkových zákoutí na chodbách školy se nechaly 

vyrobit vhodné lavice a stoly, čímž se rovněž zlepšily odpočinkové možnosti žáků o přestávkách. V srpnu 2012 se také 

zrealizovala oprava vnější kanalizace v mateřské škole. Od srpna 2010 mají děti v MŠ i nové skříňky v šatně.                                   

V následujícím období (po dokončení stavební rekonstrukce budovy MŠ) je záměrem obnovit a doplnit vybavení v MŠ.  

Škola má dostatek běžných učebních pomůcek, některé nové, některé již potřebují vyměnit. Lze konstatovat,                   

že máme dostatek všeho potřebného k plnění výchovně-vzdělávacích cílů. Koncem školního roku se podařilo zajistit 

finanční prostředky na doplnění knižního fondu ve školní knihovně (Výzva 56). Celý projekt se podařilo zrealizovat                   

v průběhu hlavních prázdnin a výsledkem je nově vybavená a doplněná školní knihovna. Koncem prázdnin se podařilo 

zajistit finanční prostředky na vybavení školní dílny (Výzva 57), ale realizace tohoto projektu bude probíhat v prvním 

pololetí nového školního roku.  

Se zřetelem na další možnosti zkvalitnění výuky jsme požádali zastupitelstvo městyse (s vědomím školské rady)  

o účelovou dotaci, která by pokryla mzdové náklady na rozdělení výuky v hlavních předmětech (ČJ, M a AJ) ve 4. a 5. 

třídě a MSK o dotaci na mzdové náklady dalšího asistenta pedagoga na nový školní rok. Asistenti pedagoga pracovali              

ve výuce střídavě v 1. a 2. třídě a ve 4. třídě. 

Ve školním roce naší snahu finančně podpořilo i několik partnerů a podnikatelských subjektů, za což jim patří 

poděkování a tito byli na aktivitách školy propagováni. 

V rámci doplňkové činnosti dochází u pronájmu tělocvičny a distribuce jídel veřejnosti („cizím“ strávníkům)  

i nadále k zvýšení příjmové části rozpočtu. 

Základní škola, mateřská škola, školní družina i obě školní jídelny tvoří i nadále dobře fungující organismus                    

s pozitivním výhledem do budoucnosti, zejména po dokončení stavebních úprav v MŠ a změnách v personálním 

obsazení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Přehled učebních plánů – ve školním roce 2014/2015 – beze změn 

 

Školní učební plán pro 1. stupeň 

 
Učební plán byl zpracován dle ŠVP, který vychází z RVP. 

 

 Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

Český jazyk 8+1 8+2 7+1 6+1 6+1 35+6 

Anglický jazyk - - 3 3 3 9 

Matematika 4 4 4+1 4+1 4+1 20+3 

Informatika - 1 - - - 1 

Prvouka 2 2 2+1 - - 6+1 

Přírodověda - - - 1+1 2 3+1 

Vlastivěda - - - 2 1+1 3+1 

Hudební výchova 1 1 1 1 2 6 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 1 6 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2+1 2+1 10+2 

Základní hodiny 19 20 21 22 22 104 

Disponibilní hod. 1 2 3 4 4 14 

Celkem hodin 20 22 24 26 26 118 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní učební plán pro 2. stupeň 

 
Učební plán byl zpracován dle ŠVP, který vychází z RVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RVP - Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny školy, stanovuje počet základních hodin v ročnících. 

 

ŠVP - Školní vzdělávací program – vychází z RVP, zpracovává jej každá škola individuálně. Škola si může zvolit, které 

předměty posílí pomocí disponibilních hodin. Mohou se také zavést předměty nové, podle toho na jakou oblast vzdělání 

se škola zaměřuje prioritně. 

 

Poznámky k učebnímu plánu:  

Disponibilní hodiny jsou uvedeny za znaménkem + 

*V případě učebního plánu pro 2. stupeň základního vzdělávání je změněno zařazení německého jazyka – nejedná 

se o volitelný předmět, ale o povinný předmět – viz. doplněk k ŠVP Škola pro život, platný od 1. 9. 2013. 

 

 

 

 

 Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 

Předmět/ ročník 6. 7. 8. 9. Celkem 

a) povinné 

Český jazyk 4+1 3+1 4 4+1 15+3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 3+1 4+1 4 4+1 15+3 

Informatika - 1 - 0+1 1+1 

Chemie - - 2 1+1 3+1 

Fyzika 2 2 1 2 6+1 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1+1 1 6+1 

Dějepis 2 1 2 2 7 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Rodinná výchova 1 1 0+1 0+1 2+2 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 6 

Pracovní činnosti 1 1 0+1 1 3+1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

b) volitelné 

Domácnost - 0+1 - - 0+1 

Základy administrativy 0+1 - 0+1 - 0+2 

*Německý jazyk - 0+2 0+2 0+2 0+6 

Praktika z ekologie 0+1 - - - 0+1 

Základní hodiny 25 25 24 24 98 

Disponibilní hod. 4 5 7 8 24 

Celkem 29 30 31 32 122 



3.  Pracovníci školy 

 

Na škole pracovalo 16 učitelů (12 ZŠ a 4 MŠ) s celkovým úvazkem 14,45(10,95 ZŠ a 3,5 MŠ), 1 vychovatelka 

ŠD (0,6), vedoucí školní jídelny (1), 5 správních zaměstnanců, 3 pracovnice školní jídelny a 1 účetní (s celkovým 

úvazkem 6,47 + úvazky v doplňkové činnosti 0,78) a 2 asistenti pedagoga (1,43). Z uvedeného vyplývá, že někteří 

pracovníci - pedagogové i provozní zaměstnanci - měli zkrácené pracovní úvazky.  

Pozice vedoucí učitelky mateřské školy nebyla obsazena. Od 18. 8. 2014 pracovala v mateřské škole Yveta 

Rašková z Oder. Na základní škole během školního roku odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Monika Mollnhuberová, 

na zástup byla přijata p. uč. Lucie Honyšová, na důchod odešla Mgr. Jarmila Mazáčová. Koncem školního roku odešly 

z mateřské školy p. Marcela Trličíková, Yveta Rašková a Michaela Stančíková. 

 

3. 1. Ředitel školy  

          PaedDr. Zdeněk Kotas   

 

3. 2. Zástupce ředitele školy  
         Mgr. Marie Süsenbeková 

 

3. 3. Učitelky a provozní zaměstnanci mateřské školy 

 

 V MŠ pracovaly v tomto školním roce dvě kvalifikované učitelky Yveta Rašková, Marcela Trličíková a jedna 

nekvalifikovaná, ale dokončující si vzdělání, Daniela Haubeltová. Funkce vedoucí učitelky MŠ nebyla od 5. 5. 2014 

obsazena, organizační agendu zajišťuje ředitel školy. Vzhledem k dlouhodobé nemoci p. uč. Marcely Trličíkové, 

nastoupila od září 2014 na zkrácený úvazek Michaela Stančíková a v případě nutnosti zástupu /po dobu studijního volna 

apod./ byly k dispozici na krátkodobou výpomoc p. Jana Herzogová a Veronika Podešvová. O provoz mateřské školy se 

starají tři správní zaměstnanci (dva na částečný úvazek – Petra Šustková a Lubomír Zima). Stravování zajišťuje kuchařka 

Zdislava Podešvová. 

  

3. 4. Učitelé 1. stupně základní školy 

 

 Výchovně vzdělávací proces na 1. stupni ZŠ zajišťovaly tři kvalifikované učitelky pro 1. stupeň. V 1. třídě učila 

Mgr. Svatava Strýčková (zástup za MD). Ve 4. a 5. třídě vyučovala Mgr. Lenka Zelcová a Mgr. Michaela Maršálková, 

provdaná Šmatelková, která vyučovala ve 2. a 3. třídě. V tomto školním roce pracovali 2 asistenti pedagoga, a to ve 4. 

třídě Hana Vojkůvková a střídavě v 1. a 2. třídě Lucie Holišová. Činnost asistentů pedagoga (AP) I nadále pozitivně 

vnímají, jak rodiče dětí, tak i vyučující a zejména žáci, kterým AP vydatně pomáhali. 

 

3. 5. Učitelé 2. stupně základní školy 

   

 Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo celkem devět aprobovaných učitelů pro 2. stupeň (PaedDr. Zdeněk 

Kotas, Mgr. Marie Süsenbeková, Mgr. Barbora Holasová, provdaná Kopřivová, Mgr. Anna Jakubíková, Mgr. Jarmila 

Mazáčová, Mgr. Vlasta Šustková, Mgr. Monika Mollnhuberová (po odchodu na MD ji zastupovala do konce školního 

roku Lucie Honyšová), Mgr. Kateřina Stejskalová a Bc. Richard Blaževič. 

  

3. 6. Učitelé nepovinných předmětů  

 

 Náboženství jako zájmový útvar vyučovala žáky 1. a 2. třídy (a 2 žáky předškolního věku) p. Naďa Králová, žáky 

3., 4. a 5. tř. Mgr. Anna Najsrová. Žáci 6. – 9. ročníku navštěvovali náboženství jako nepovinný předmět pod vedením 

Mgr. Zdenka Vavra. Výuka náboženství probíhala celkem 3 hodiny týdně. Náboženství navštěvovalo 26 žáků. 

 

 

 



3. 7. Provozní zaměstnanci 

 

          Na škole pracovalo 10 provozních zaměstnanců – dvě školnice (Dáša Hrnčiříková – ZŠ, Petra Šustková – MŠ), 

jedna uklízečka (Jana Ambrožová), tři kuchařky (Marcela Kuncová, Anna Králová – ZŠ, Zdislava Podešvová – MŠ), 

vedoucí školní jídelny (Ilona Zálešáková), účetní (Pavla Zimová), topič MŠ (Lubomír Zima). Údržba obou škol je 

zajišťována dodavatelským způsobem.  

 

3. 8. Vychovatelka školní družiny  

  

 Vychovatelka školní družiny má úvazek 0,71 (Hana Vojkůvková), pracuje 4 hodiny denně v jednom oddělení. 

V době vyššího počtu dětí ve školní družině ji pomáhaly Lucie Holišová nebo Mgr. Svatava Strýčková.  

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, zápisu dětí do mateřské školy a umístění 

vycházejících žáků 

 

4. 1. Zápis do první třídy a do mateřské školy 

  
Zápis do 1. třídy s klasickou formou výuky pro školní rok 2015/2016 proběhl 20. ledna 2015 v budově ZŠ. Zápis 

prováděly paní uč. Mgr. Lenka Zelcová, Mgr. Michaela Maršálková, Mgr. Svatava Strýčková a učitelka MŠ Yveta 

Rašková. 

Počet zapsaných žáků:         10 

Počet žáků, jejichž rodiče požádali o odklad ZV:      1 

Počet žáků, jejichž rodičům vyhověl ředitel školy ve věci odkladu ZV:    1 

Do první třídy s klasickou formou výuky nastoupí žáků:     9 

 

Zápis do 1. třídy s montessori formou výuky pro školní rok 2015/2016  proběhl 22. 1. 2015. Zápis prováděly paní uč. 

Mgr Terezie Lukšíková, Mgr. Lenka Zelcová a zástupce rodičů Bc. Jana Herzogová. 

Počet zapsaných žáků:         18                     

Počet žáků, kteří žádali o předčasný nástup:       2  

Počet žáků, kterým ředitel nepovolil předčasný nástup (nedodali kladné vyjádření PPP):  2 

Počet žáků, kteří nastoupili do jiné školy:       5*  

(* 3 žáci na základě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů) 

Do první třídy s montessori formou výuky nastoupí žáků:     11 

 

Zápis dětí do mateřské školy. 

K zápisu do MŠ se v měsíci dubnu 2015 dostavilo 11 zákonných zástupců dětí. Před řádným termínem zápisu byly 

přijaty 3 děti k PV ještě ve školním roce 2014/2015. K předškolnímu vzdělávání bylo od 1. 9. 2015 přijato nebo 

potvrzeno k docházce do MŠ celkem 46 dětí. V průběhu měsíce září (zejména z důvodu rekonstrukce budovy MŠ a 

zajištění provozu v náhradních prostorách) však byla účast podstatně nižší. 

 

Rodičovská veřejnost byla informována o vyhlášení přijímacího řízení k ZV i PV, vč. rozhodnutí o přijetí, na nástěnce 

v budově školy, na vývěsce ÚM a na vývěsce v obcích Spálov a Luboměř.  

 

4. 2. Integrovaní žáci s vývojovými poruchami učení 

 
 Žákům s vývojovými poruchami je věnována na škole maximální pozornost. Dokumentaci žáků vede výchovný 

poradce ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Lenkou Zelcovou, která je garantem pro tyto žáky. Ve škole bylo evidováno 

15 žáků s vývojovými poruchami učení. Vyšetření žáků probíhá během celého roku na žádost rodičů a učitelů v PPP 

Nový Jičín, v SPC Nový Jičín a v SPC Ostrava Zábřeh Kpt. Vajdy. Do nápravy bylo zařazeno 8 žáků. Z 1. stupně 6 žáků, 

z 2. stupně 2 žáci.  Časovou dotaci určuje příslušné zařízení. Ve školním roce 2014/2015 pracovaly 4 skupiny. Vyučující 

nápravy: Mgr. Kateřina Stejskalová - 1 hodina týdně, Mgr. Lenka Zelcová – 3 hodiny týdně. 
 

Ve školním roce 2014/2015 pokračovala také v činnosti logopedická poradna rovněž pod vedením Mgr. Lenky 

Zelcové. V letošním roce poskytovala péči 13 dětem. Náprava řeči se prováděla podle individuální potřeby. 

 



Logopedická poradna je umístěna v suterénu u vedlejšího vchodu do tělocvičny a náprava se prováděla podle 

potřeby v úterý od 14 do 17 hodin. Nápravu řeči provádíme a budeme provádět i nadále, přestože PPP již finančně na 

tento projekt nepřispívá. Logopedickou asistentku platíme z finančních prostředků školy. 

 

4. 3. Talentovaní a nadaní žáci  

 Nemáme zpravidla mimořádně nadané žáky, talentovaných a nadaných žáků bývá cca 5 %, z toho připadá 

zpravidla 1 % na žáky 1. stupně ZŠ. Zaznamenali jsme a dále rozvíjíme u těchto žáků nadání pohybové, jazykové, 

recitační, výtvarné, hudební, hru na hudební nástroj, všestranné, v psaní na počítači, přírodovědné, dosahování 

nadprůměrných vyučovacích výsledků. S těmito žáky pracujeme individuálně a připravujeme je především na soutěže a 

vědomostní olympiády viz část 8.  

 
 

4. 4. Přehled o vycházejících žácích 
 

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku na ZŠ 11 žáků. Z tohoto počtu byli 2 chlapci a 9 

dívek. Tabulka ukazuje přehled přijatých žáků k dalšímu studiu. 1 žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet žáků střední a odborné školy 

1 SPŠ Přerov – strojírenství 

1 SŠE Lipník nad Bečvou – elektrikář 

1 SŠ Odry – prodavač 

2 SPŠ Hranice – aplikovaná chemie 

 

1 Vyšší odborná škola potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž – analýza 

potravin 

1 SPŠ Hranice – stavební technologie 

 

1 Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm – gastronomie 

1 Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České – 

předškolní a mimoškolní pedagogika 

1 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 

1 Gymnázium Vítkov 



5. Přehledné údaje o počtech žáků 

 

Škola k 1. 9. 2014 měla 102 žáků, z toho 58 děvčat.  75 žáků bylo ze Spálova, 22 z Luboměře, 1 z Heltínova a 4 z Oder. 

V průběhu školního roku došlo ke změně počtu žáků – viz. tabulka.  

Z důvodu dopravní obslužnosti začíná vyučování v 7.15.  Šestá vyučovací hodina končí ve 12.45. Odpolední vyučování 

končí v 15.35. 

 

Přehled žáků ZŠ Spálov - 1. pololetí – školního roku 2014/2015 
 

          Třída: Třídní učitel: Počet žáků: Počet dívek: Počet chlapců: Spálov: Luboměř: Heltínov: Odry: Jinde: 

1. Mgr. S. Strýčková 13 7 6 8 5 0 0 0 

2. Mgr. M. Maršálková 12 6 6 8 3 0 1 0 

3. Mgr. M. Maršálková 10 3 7 8 2 0 0 0 

4. Mgr. L. Zelcová 14 7 7 11 3 0 0 0 

5. Mgr. L. Zelcová 8 4 4 7 1 0 0 0 

I.st.   57 27 30 42 14 0 1 0 

6. Mgr. M. Süsenbeková 10 4 6 5 3 1 1 0 

7. Mgr. A. Jakubíková 10 9 1 9 1 0 0 0 

8. Mgr. B. Holasová 13 8 5 9 2 0 2 0 

9. Mgr. V. Šustková 12 10 2 10 2 0 0 0 

II.st.   45 31 14 33 8 1 3 0 

Celkem ZŠ: 102 58 44 75 22 1 4 0 

          

          

          
2. pololetí školního roku 2014/2015 

 

          
Třída: Třídní učitel: Počet žáků: Počet dívek: 

Počet 

chlapců: Spálov: Luboměř: Heltínov: Odry: Jinde: 

1. Mgr. S. Strýčková 13 7 6 8 5 0 0 0 

2. Mgr. M. Maršálková 12 6 6 8 3 0 1 0 

3. Mgr. M. Maršálková 10 3 7 8 2 0 0 0 

4. Mgr. L. Zelcová 14 7 7 11 3 0 0 0 

5. Mgr. L. Zelcová 8 4 4 7 1 0 0 0 

I.st.   57 27 30 42 14 0 1 0 

6. Mgr. M. Süsenbeková 10 4 6 5 3 1 1 0 

7. Mgr. A. Jakubíková 9 8 1 8 1 0 0 0 

8. Mgr. B. Holasová 13 8 5 9 2 0 2 0 

9. Mgr. V. Šustková 11 9 2 10 1 0 0 0 

II.st.   45 29 14 32 7 1 3 0 

Celkem ZŠ: 100 56 44 74 21 1 4 0 

          
 

        

         
         

Mateřská škola: 
Počet tříd v provozu:  2 třídy  

Počet zapsaných dětí:  k 1. září 2014 – 42 dětí. 

Třída mladších dětí – Veverky (24), třída starších dětí – Zajíci (18) 

 

 



6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

6. 1 Výsledky žáků v 1. pololetí – školního roku 2014/2015 

 

Obecně k hodnocení chování 

 

V prvním pololetí bylo všech 102 žáků /resp. na konci pololetí 100 žáků/ hodnoceno prvním stupněm z chování. 

Drobné přestupky žáků řešili třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem a v souladu s „Pravidly pro 

hodnocení vzdělávání žáků.“  K posílení kázně byla žákům uložena ještě následující výchovná opatření:                           

6 napomenutí TU, 1 důtka ŘŠ a 1 snížený stupeň z chování.  Proti tomu bylo vysloveno celkem 27 pochval. 

 

Obecně k hodnocení prospěchu 

 

S vyznamenáním v I. pololetí bylo 59 žáků, tj. 58 %. Neprospěl 1 žák v 8. třídě a 1 žákyně v 9. třídě. 

 

Tabulka 1.   Komplexní hodnocení prospěchu:  

 

     

Třída: 
Vyzna- Z toho samé Počet 

Prospěli Neprospěli: 
Průměr Průměr Průměr 

menání: výborné: Dostatečných: Jč Ma třídy: 

1. 13 11 0 0 0 1,154 1,0 1,022 

2. 11 7 0 1 0 1,41 1,25 1,106 

3. 10 2 0 0 0 1,8 1,3 1,2 

4. 7 2 1 6 0 2,07 1,92 1,52 

5. 3 0 2 3 0 2,25 2,12 1,66 

6. 5 1 1 4 0 1,8 2,2 1,53 

7. 2 1 3 7 0 2,111 2,595 1,819 

8. 3 0 4 9 1 2,00 2,769 1,784 

9. 5 0 2 6 1 1,750 2,333 1,661 

 59 24 13 36 2 1,816 1,943 1,478 

 

 

Tabulka 2. Hodnocení chování:  

 

Třída: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

1. stupeň 13 12 10 14 8 10 8 13 12 100 

2. stupeň 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Napomenutí TU 0 0 0 1 0 2 2 1 0 6 

Důtka TU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pochvaly 0 5 0 3 1 3 3 0 12 27 

Z toho na vys. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabulka 3.  Omluvená absence za 1. pololetí 2014/2015: 

 

Třída: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

Počet 

hodin 279 330 185 359 502 369 275 524 432 3 255 

Průměr na 

žáka 21,46 27,50 18,5 25,64 62,75 36,9 30,55 40,31 36 32,55 

 



Tabulka 4. Neomluvená absence za 1. pololetí 2014/2015: 

 

Třída: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

Počet 

hodin 0 0 0 0 0 0   0 6 0 6 

Průměr na 

žáka 0 0 0 0 0 0 0 0,462 0 0,462/0,06 

 

 

6. 2 Výsledky žáků v 2. pololetí – školního roku 2014/2015 

 
Obecně k hodnocení chování 

 

V druhém pololetí bylo všech 100 žáků hodnoceno prvním stupněm z chování. Drobné přestupky žáků řešili 

třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem. K posílení kázně byla žákům uložena následující výchovná opatření: 

7 napomenutí třídního učitele, 1 důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele školy. Na druhou stranu bylo uděleno celkem 

48 pochval, z toho 18 bylo zapsáno na vysvědčení. 

   

Obecně k hodnocení prospěchu 

  

S vyznamenáním v II. pololetí bylo 60 žáků, tj. 60 %. V letošním školním roce byly v některých sledovaných 

prospěchových ukazatelích výsledky ještě lepší než v předcházejícím školním roce. V hodnocení převládá přísnější trend. 

Skladba žáků je každým rokem jiná, jejich výkonnost ovlivní jistě učitel, rodič, materiálně technické vybavení, okolí – 

ale nejvíce samotný žák.  

 

 

Tabulka 1. Komplexní hodnocení prospěchu: 

 

Třída 
Vyzna- Z toho  Počet 

Prospěli Neprospěli 
Průměr Průměr Průměr 

menání samé výbor. Dostatečných JČ Ma Třídy 

1. 13 10 0 0 0 1,231 1,077 1,044 

2. 11 3 0 1 0 1,5 1,83 1,22 

3. 10 1 0 0 0 1,9 1,9 1,33 

4. 6 1 1 8 0 2,14 2,07 1,58 

5. 3 0 1 5 0 1,87 2,0 1,55 

Celkem 
43 15 2 14 0 1,73 1,78 1,34 

1. stupeň 

6. 5 1 1 5 0 1,8 2,5 1,56 

7. 3 1 3 6 0 2,444 2,566 1,798 

8. 4 0 5 9 0 2 3 1,8 

9. 5 0 1 6 0 1,64 2 1,55 

Celkem 
17 2 10 26 0 1,971 2,52 1,68 

2. stupeň 

Celkem 
60 17 12 40 0 1,85 2,15 1,51 

Škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 2. Hodnocení chování, udělená výchovná opatření, udělené pochvaly: 

 

Třída: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

1. stupeň 13 12 10 14 8 10 9 13 11 100 

2. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

napomenutí TU 0 2 1 1 2 0 0 1 0 7 

Důtka TU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pochvaly 2 5 4 4 2 5 6 9 11 48 

Z toho na vys. 0 0 0 0 0 2 3 3 10 18 

 

 

     Tabulka 3.  Omluvené absence:  

 

Třída: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

Počet hodin 472 602 558 622 386 482 636 711 490 4 959 

Průměr na žáka 36,31 50,17 55,8 44,43 48,25 48,2 63,6 54,7 40,83 49,59 

 

     Tabulka 4. Neomluvené absence:  

 

Třída: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

Počet hodin 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Průměr na žáka 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0,15/0,02 

 

6. 3 Žáci s vyznamenáním  

 

            Pro porovnání výsledků uvádím průměrný prospěch a procento vyznamenaných žáků školy v těchto školních 

ročnících: 

                                                    1. pololetí                                                              2. pololetí 

 

                            prům. prospěch            % vyznamenání                    prům. prospěch                % vyznamenání 

2004/2005                  1,57                              48,50  %                          1,55                           49,24% 

2005/2006                  1,54       52,34 %           1,52                           52,34 % 

2006/2007                  1,52       59,00 %           1,61    52,45 % 

2007/2008                  1,55       49,20%           1,64   44,09 %   

2008/2009                  1,63                              45,80  %           1,69                           46,45 % 

2009/2010                  1,64                              41,32 %                           1,64                           42,28 % 

2010/2011                  1,61      46,01 %             1,67              46,90 % 

2011/2012                  1,50          54,46 %           1,57   50,44 % 

2012/2013         1,60                        45,19 %          1,67                 45,19 % 

2013/2014           1,54                         51,46 %          1,56                 52,90 % 

2014/2015                  1,48            58,82 %                           1,51                              60 % 

 

6. 4 Kontrola vědomostí v rámci celoplošného testování  
             Ve školním roce 2014/2015 bylo provedeno na konci školního roku výběrové testování znalostí žáků 9. tříd na 

vzorku vybraných základních a středních škol (vč. víceletých gymnázií). 

Výsledky ve srovnání s celorepublikovým průměrem: 

1. Společenskovědní přehled – celorepubliková úspěšnost všech žáků: 64 %; úspěšnost žáků naší školy: 69 %  

2. Přírodovědný přehled – celorepubliková úspěšnost všech žáků: 50 %; úspěšnost žáků naší školy: 55 %. 



7. Informace z české školní inspekce 

  
Ve školním roce 2014/2015 nebyla na naší škole ČŠI. V případě potřeby zjišťování dat ČŠI využívá formu 

elektronického dotazníkového šetření, které je pro další činnost a postupy ČŠI z její strany postačující.  

 

8. Mimoškolní aktivity 

 

8. 1 Zájmové útvary: 

 

a) školní družiny (1. – 5. třída) 

 

 

b) školního klubu (6. – 9. třída) 

 

 

 Do zájmové činnosti organizované školní družinou bylo zapojeno 49 žáků, tj. 47 %. Někteří žáci jsou zapojeni do 

dvou a více kroužků, ale v celkovém přehledu se započítává pouze 1 žák. 

 Do zájmové činnosti organizované školním klubem bylo zapojeno 58 žáků (ZÚ ŠD), resp. 70 žáků (ZÚ ŠK, vč. 

seminářů z JČ a M) žáků. Někteří žáci navštěvovali více zájmových útvarů, proto by byl absolutní počet zapojených žáků 

do zájmové činnosti, resp. jeho vyjádření v procentech, zkresleným údajem. Mnozí žáci byli zapojeni do mimoškolní 

činnosti (ZUŠ, kroužky organizací, Skaut).  

 Vedoucími zájmových útvarů jsou převážně učitelé. 

 Zájmová činnost školy je složkou výchovy, kterou se škola profiluje. V této činnosti má naše škola již 

několikaletou tradici, snažíme se u dětí rozvinout zájem o sportování a zapojení do kroužků jako nejlepší prevenci proti 

negativním jevům. 

Název kroužku 
Počet 

hodin 
Počet žáků Den, hodina Vedoucí 

Psaní na počítači 1 12 
Čtvrtek 

12.00 – 13.00 
Mgr. J. Mazáčová 

Taneční kroužek 1 1 17 
Středa 

12.00 – 13.00 
Mgr. M. Maršálková 

Sportovní hry 1,2 
2 

1. - 3. tř. 

9 

10 

Pátek 

11.55 - 12.55 

13.00 – 14.00 

 

PaedDr. Z. Kotas 

 

Fotbalový kroužek 

1,5 

1. – 3. tř. 

 

10 
Pondělí 

12:00 – 13.30 
Bc. R. Blaževič 

Název kroužku 
Počet 

hodin 

Počet 

žáků 
Den, hodina Vedoucí 

Psaní na počítači 1 8 
Středa 

13.00 – 14.00  
Mgr. V. Šustková 

Sportovní hry 3 
1,5 

6. - 9. tř. 
9 

 

Čtvrtek 

13.05-14.35 

 

Bc. R. Blaževič 

Taneční kroužek 2 1 17 
Středa 

13.00 – 14.00 
Mgr. Z. Trnečková 

Volejbalový kroužek 1 14 
Pátek 

16,00 – 18,00 
Mgr. V. Zgažarová 

Seminář z matematiky 1 10 
Středa  

14,15 – 15,00 
Mgr. V. Šustková 

Seminář z jazyka 

českého 
1 9 

Pondělí  

13,00 – 13,45 
Mgr. K. Stejskalová 

Fotbalový kroužek 
1,5 

4. – 9. tř. 
13 

pondělí 

13:30 – 15:00 
Bc. R. Blaževič 



8.2 Sběr ve školním roce 2014/2015: 
 

Víčka 

 

Celkem sesbíráno 92,3 kg. 

1. Miroslav Ambrož, 1. tř.   26 kg 

2. Miroslav Kostka, 2. tř.          9 kg 

3. Anna Chytilová, 4. tř.   8,5 kg 

 

Papír  

 

Celkem sesbíráno 1344 kg. 

1. Adriana Václavíková, 2. tř.  348 kg 

2. Lenka Richterová, 2. tř.    340 kg 

3. Markéta Richterová, 7. tř.   160 kg 

 

 

8. 3 Soutěže a olympiády – přehled zajímavých umístění a soutěží    
           

Zeměpisná olympiáda  

 

 12. místo v okresním kole - Patrik Peňáz, 8. třída  

 

Eurorebus – účast zástupců 8. tř. v krajském kole v Ostravě (Patrik Peňáz, Barbora Chládková, Kateřina Sidonová) 

                                           

Biologická olympiáda, kat. C 

 

 1. místo v okresním kole, 10. místo v krajském kole - Anna Holíková, 8. třída 

 11. místo v okresním kole - Štěpánka Králová, 9. třída  

 

Biologická olympiáda, kat. D 

 

 4. místo v okresním kole, 19. místo v krajském kole - Stanislava Feglerová, 7. třída 

 12. místo v okresním kole - Miloslav Chytil, 7. třída 

 

Olympiáda z českého jazyka 

 

 14. místo v okresním kole - Natálie Levová, 9. třída  

 

Okresní kolo recitační soutěže 

 

 3. místo v okresním kole - Miloslav Chytil, 7. třída  

 

Literárně-výtvarná soutěž Svět slova Comenius Fulnek  

 

 1. místo literární část v kat. 8. a 9. tříd - Dominik Šustek, 8. třída  

 1. místo literární část v kat. 6. a 7. tříd - Miloslav Chytil, 7. třída  

 2. místo výtvarná část v kat. 8. a 9. tříd - Anna Holíková, 8. třída  

 Cena poroty výtvarná část v kat. 6. a 7. tříd - Zuzana Bučková, 7. třída  

 

Literárně-výtvarná soutěž Máme rádi přírodu hnutí Brontosaurus  

 

 3. místo literární část v kat. 4. až 6. tříd - Anežka Lysáčková a Karolína Filipová  

 

Mezinárodní soutěž Intersteno  

 9. místo – Patrik Peňáz, 8. třída 

 16. místo – Kateřina Levová, 9. třída 

 17. místo – Adéla Hejduková, 17. místo  

 

MR Zav junior jsme se letos neúčastnili, termín se shodoval s termínem školního výletu. 



8.4 Školní výlety – stručný přehled  

 
(Třída, počet žáků, místo, termín, pedagogický doprovod) 

 

1. (13) Ostrava – Dinopark; 28. 5. 2015; Strýčková, Holišová 

2. (12) Ostrava – Dinopark; 28. 5. 2015; Šmatelková 

3. (10) Ostrava – Dinopark; 28. 5. 2015; Šmatelková 

4. (14) Ostrava – Dinopark; 28. 5. 2015; Zelcová 

5. (18) Ostrava – Dinopark; 28. 5. 2015; Zelcová 

6. (10) Šternberk; 29. 5. 2015; Süsenbeková 

7. (9) Ostrava – ZOO + věd. tech. park; 28. 5. 2015; Jakubíková, Stejskalová 

8. (13) Pasohlávky – jižní Morava; 27. – 28. 5. 2015; Holasová, Mazáčová 

9. (11) Praha; 27. - 29. 5. 2015; Šustková 

 

MŠ – 1. i 2. třída (Zajíci a Veverky) – 18 + 19; Zlín – zábavné centrum Galaxie; Zoo Lešná 

  

8. 5. Ostatní aktivity v mateřské a základní škole (významnějšího charakteru) 
 

Akce a aktivity MŠ   

- zahájení školního roku, třídní schůzky, turistické vycházky do okolí, depistáž řeči, návštěva divadelního představení 

Loutkového divadla v Odrách (několikrát), mikulášská nadílka, vánoční dílna s rodiči, keramická dílna s p. Švehlíkem, 

fotografování, návštěva v ZŠ, zápis žáků do 1. třídy, maškarní ples, návštěva místní a školní knihovny, psí spřežení, 

návštěva dopravního hřiště, vynášení zimy, oslava Dne Země, čarodějnický rej, předplavecký výcvik, oslava Dne matek, 

program na školní akademii, oslava Dne dětí, sportovní olympiáda v MŠ, školní výlet do Zlína, rozloučení se školáky 

s táborákem a spaním v MŠ, škola „nanečisto“ aj. 

Akce a aktivity ZŠ 

ZÁŘÍ – Zahájení školního roku 2014/2015, výstava o historii Spálovska; Školní strategie prevence, Minimální 

preventivní program a Programem proti šikanování; Vzdělávací koncert ve spálovském kostele - hra na varhany M. 

Jakubík  

ŘÍJEN – Gemma; Dravci ne jen naší přírody; Den otevřených dveří v 1. třídě, Přespolní běh ve Frenštátu pod 

Radhoštěm, Vzdělávací program Chemické pokusy, Kurz společenského tance a chování  

LISTOPAD – kurz společenského tance a chování pro 8. a 9. třídu; stužkování žáků 9. třídy; Halová kopaná v Odrách  

PROSINEC – přednáška a praktická ukážka  vojenské techniky z vojenského útvaru Hranice; 1. část preventivního 

programu Renarkonu – Buď OK; žáci 9. třídy připravili dárečky na Mikuláše pro ostatní spolužáky, Vánoční besídka, 

návštěva dětí z mateřské školy v 1. třídě, Turnaj florbal mladší chlapci, Vánoční besídky žáků ŽŠ  

LEDEN - „Sborovna“ pod vedením paní Komárkové – Vedení obtížného rozhovoru;  Zápis žáků do 1. třídy; školní ples; 

školení v rámci projektu Restart; Lyžařský výcvik pro 6. a 7. třídu, Přijímací řízení k ZV – klasická 1. třída, Přijímací 

řízení k ZV – montessori 1. třída, Předání výpisu z vysvědčení žákům ZŠ 

ÚNOR – žáci 2. st. se zúčastnili v Hranicích odborné přednášky o Indii; preventivní program Buď OK 2. část setkání 

s pracovníky společnosti „RENARCON“; kurzy v rámci projektu OBEC 21, návštěva Divadélka Hradec Králové –                    

Jak jste to myslel, pane Shakespeare (2. stupeň ZŠ), školní kolo recitační soutěže  

BŘEZEN – Den učitelů - Škola naruby (žáci 9. třídy si vyzkoušeli učit své mladší spolužáky); Zlatý Ámos – finále 

v Praze; Mgr. Holasová – vítězka krajského kola; žáci 8. třídy byli na UP v Novém Jičíně, kde byli seznámení 

s možnostmi studia a uplatnění se na trhu práce; probíhala dopravní výchova v Odrách; Smrtná neděle (Vynášení zimy), 

proběhl velikonoční jarmark; Školní akademie, velikonoční jarmark, školení v rámci projektu RESTART; návštěva 

montessori třídy v Horce nad Moravou, kurzy v rámci projektu OBEC 21 



DUBEN – vystoupení skupiny Drum-in; přijímací zkoušky na střední školy – 15.dubna (pilotní projekt MŠMT); školní 

kolo dopravní soutěže; Den Země, Projekt „Škola naruby“, Čtení pro předškoláky a ostatní děti z MŠ, kurzy v rámci 

projektu OBEC 21 

KVĚTEN -  slavnostní akademie k výročí osvobození obce a založení měšťanské školy; výstava archivních snímků                           

a zpráv; den otevřených dveří – prohlídka školy pro širokou veřejnost; ukončení preventivního programu Buď OK; školní 

výlety; zahajovací lekce plaveckého výcviku 

ČERVEN – divadelní představení v Opavě; exkurze do Hrabyně k památníku 2. sv. války; Branný den; Den Slabikáře, 

Taneční hodinka – vystoupení žákyň, které navštěvují taneční kroužek, „Škola nanečisto“ – návštěva a aktivity pro děti 

předškolního věku, Školní výlet dětí mateřské školy, Předání vysvědčení a zakončení šk. roku 2014/2015  

ČERVENEC A SRPEN – akce pořádané SDH  a Skautem – letní pobytové tábory, péče o školní pozemek. 

Školní družina  

 
 Vychovatelkou školní družiny je paní Hana Vojkůvková. Ve školní družině pracovalo 34 žáků, provozní doba 

školní družiny byla po celý školní rok od 11 do 15 hodin. Školní družina organizovala zájmové útvary: psaní na počítači 

I., taneční kroužek I. a sportovní hry I. a II. Vedoucími těchto kroužků byli Mgr. Jarmila Mazáčová, Mgr. Michaela 

Šmatelková a PaedDr. Zdeněk Kotas. (Viz. 8.1) 

 Děti jsou ve školní družině spokojené. Mají zde na výběr z mnoha volnočasových využití, jak vědomostní hry, 

tak sportovní aktivity (především venku). Máme zde chlapce s lehkým mentálním postižením, který zde má asistentku 

pedagoga a potřebuje neustálý dohled. Pomoct asistentky pedagoga je velmi přínosná.  

 

Zájmová činnost školního klubu  

 
Vedoucí školního klubu je vychovatelka paní H. Vojkůvková. Náplň práce spočívala v rozvoji zájmové činnosti 

žáků 5. – 9. ročníku po vyučování. Školní klub organizoval kroužky: sportovní hry III., psaní na počítači II a taneční 

kroužek II. Vedoucími byli Mgr. Zuzana Trnečková, Mgr. Vlasta Šustková a Bc. Richard Blaževič. Cena všech 

zájmových útvarů byla stanovena na částku 150 Kč jedno na pololetí. 

 

Školní sportovní klub (ŠSK) a tělesná výchova 
 

 Výuka tělesné výchovy probíhala částečně v tělocvičně a částečně na fotbalovém hřišti. V oblasti vzdělávání                   

a výchovy v jednotlivých ročnících jsme se snažili plnit, co jsme si naplánovali. Cílem bylo zlepšovat tělesnou zdatnost               

a zdraví žáků, 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. 

 Úkolem bylo připravit školní družstva k účasti na regionálních soutěžích. ŠSK nabízel alternativu k trávení 

volného času jako prevence civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených                     

s dospíváním.  

 ŠSK pracoval v prvním i druhém pololetí podle plánu činnosti jednotlivých zájmových útvarů. V měsíci září               

se zúčastnil ŠSK přespolního běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm, ve kterém nás reprezentovalo 20 žáků z ll. stupně. 

V měsíci listopadu a prosinci jsme se chystali na turnaje ve florbalu jak pro I., tak i pro ll. stupeň. ŠSK byl také součástí 

turnaje ve vybíjené pro první stupeň, který se konal v měsíci březnu. Na fotbalisty, kteří mají v rámci ŠSK fotbalové 

kroužky, čekal turnaj Mc´Donalds v Odrách.  

Pro veřejnost se připravoval v měsíci květnu turnaj ve volejbale, ale pro malý zájem ze strany veřejnosti                      

se nakonec turnaj neuskutečnil.  

Žáci navštěvující jednotlivé kroužky hráli v rámci sportovních her vánoční miniturnaje ve florbalu a fotbalu.  

V posledním týdnu školního roku se uskutečnil Branný závod pro žáky naší školy, jednalo se o celodenní 

sportovní akci, ve které žáci jednotlivých ročníků zdolávali délku trasy a plnili na jednotlivých stanovištích úkoly.  

ŠSK se podílel na organizaci povinného lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích, který byl letos připraven pro žáky 

7. třídy a 6. třídy. 

Materiální a prostorové podmínky nám zcela neumožnily v gymnastice a atletice zvládnout všechny disciplíny             

a cviky. Ve sportovních hrách se učili žáci rozvíjet sportovní dovednosti a pravidla jednotlivých sportovních odvětví.  

Sportovně nadaní žáci reprezentovali školu ve sportovních soutěžích. 

 

 



Činnost výchovného poradce, školního metodika prevence (ŠMP) a koordinátora EVVO 
 

Výchovné poradenství a školní metodik prevence: 
Stručný přehled zajímavých aktivit zaměřených na výchovu a prevenci: 

 

První informativní schůzka s rodiči ohledně profesní orientace proběhla v září 2014, na ní byli seznámeni 

s Vyhláškou č. 671/2004 Sb. o průběhu a podmínkách přijímacího řízení na SŠ a pilotním projektu MŠTV.  V říjnu již 

tradičně proběhla GEMMA v Novém Jičíně, která by měla žákům a jejich rodičům usnadnit výběr školy po ukončení 

základního vzdělání. Žáci byli pravidelně informování o možnostech využít dny otevřených dveří na jednotlivých SŠ, 

další informace získávali prostřednictvím letáků SŠ, zapůjčením si literatury k volbě povolání, využívali internet, CD 

Kam na školu, které je volně kopírovatelné, CD Atlas školství. Při výběru středních škol žákům pomáhali informativní 

prezentace výchovných poradců a žáků středních škol. I letos nás navštívili představitelé Gymnázia Vítkov, SPŠ Hranice, 

SSOŠ Hranice a další. V únoru byly zpracovány přihlášky na střední školy a podány informace týkající se přijímacího 

řízení na středních školách a možnosti přípravy na zkoušky z M a Čj. Přihlášky na střední školy byly odeslány v termínu. 

Letos se konal poprvé pilotní projekt MŠTV, kdy žáci museli absolvovat jednotné přijímací zkoušky na střední školy s 

maturitou a to 15. dubna 2015. Na střední školy s maturitou se hlásilo 9 žáků, na gymnázium 2 žáci. Na učební obory se 

hlásili 2 žáci 9. třídy. Všichni žáci 9. ročníku úspěšně absolvovali přijímací řízení a všech 11 žáků se dostalo na střední 

školy (viz. přehled absolventů).  

V září byl znovelizován program prevence – Minimální preventivní program, Školní preventivní strategie  

a Program proti šikaně. V rámci prevence (drogy, šikana, vztahy) proběhl cyklus přednášek z Renarkonu pod názvem 

Buď OK. Ohledně dopravní prevence i letos pokračovala výuka na dopravním hřišti v Odrách. V listopadu a červnu se 

výchovný poradce zúčastnil metodické porady VP v PPP v Novém Jičíně a další porada se konala v červnu. V lednu byla 

pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogů zajištěna přednáška z OS AVE paní Komárkovou na téma Vedení 

obtížného rozhovoru.     

 Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů spolupracujeme individuálně s rodiči žáků a s třídními  

i vyučujícími učiteli jako i s PPP Nový Jičín a OSPOD Odry. 

Velkým přínosem je práce učitelek 1. st., které odhalují již v počátcích vývojové poruchy u jednotlivých dětí a odesílají 

je na odborná vyšetření do PPP. 

V tomto školním roce byly na škole řešeny projevy šikany v 6. třídě, v 7. třídě kyberšikana, ve 2. třídě nevhodné 

chování ke spolužačce. V osmé třídě bylo řešeno záškoláctví a kouření v prostoru školy, kázeňské problémy a nevhodné 

jednání žákyně k vyučující učitelce. 

 

Environmentální výchovně vzdělávací osvěta (EVVO) 
 

Celoročně probíhalo třídění odpadu ve škole. Pod vedením p. uč. Maršálkové probíhal sběr víček od PET lahví - celkem 

sebráno 92,3 kg a sběr papíru - celkem sesbíráno 1344 kg. 

Sběrem víček jsme přispěli na charitativní akci. 

Pokračovala spolupráce s fondem Sidus, organizací Chrpa. Sbírky byly provedeny ve spolupráci se školním 

Parlamentem.  

7 žáků pracovalo v BiO v kat. C i D, 2 postoupili do krajského kola.  

Na chodbách fungovaly nástěnky s ekol. tematikou a ekologický koutek s akváriem, o které se starali žáci 3. třídy. 

V dubnu proběhlo projektové vyučování Den Země. Tradičně se žáci vydávají se svými učiteli do okolí, ve kterém se 

snaží poznávat a čistit přírodu od odpadků, které do ní nepatří.  

 

 

 



9. Informace o dalším vzdělávání všech pracovníků MŠ a ZŠ ve Spálově 

 

 I ve školním roce 2014/2015 se učitelé aktivně zapojili do dalšího vzdělávání. Vzdělávání bylo uskutečňováno 

podle schváleného plánu DVPP. Vzdělávání PP bylo v letošním školním roce více zaměřeno na vyučovací proces 

s využitím ICT – v rámci programu RESTART (Výzva 51) a programu OBEC 21. Kurzy a školení v rámci programu 

RESTART I OBEC 21 určitě přispělo ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu především v oblasti 

zefektivnění výuky s využitím ICT a v rámci témat souvisejících s finanční gramotností. 

  V rámci projektu RESTART se zúčastnilo 12 vyučujících školení „Výukové objekty na internetu“, oborových 

didaktik (využití ICT v příslušném vyučovacím předmětu)“, „Prostředí Moodle a jeho praktické využití ve výuce“, 

„Notebook s WIN 8 – účinná pomůcka ve výuce“. 5 vyučujících 1. stupně ZŠ se zúčastnilo kurzu „Využití ICT ve 

výuce na 1. stupni ZŠ“.   

  Projekt OBEC 21 zajišťoval vzdělávací kurzy pro veřejnost – Základní počítačové dovednosti, Rozvoj 

digitálních kompetencí, Finanční gramotnost a Základy podnikání. Všichni pracovníci ZŠ je absolvovali a pracovníci 

MŠ také některé z nich navštívili. Všechny kurzy byly zakončeny e-learningovou opakovací části. 

  Velmi důležité pro školu se jeví samozřejmě i nadále vzdělávání v cizích jazycích, psychologických                                

a pedagogických tématech a v oblasti prevence. DVPP je časově a ekonomicky náročné, proto vedení školy volí 

formu hromadného vzdělávání, tzv. SBOROVNY na škole, v letošním školním roce konkrétně na téma Vedení 

obtížného rozhovoru. 

 

9. 1. Stručný přehled některých témat DVPP :  

a) dlouhodobé vzdělávání: Bc. Richard Blaževič – magisterské studium – tělesná výchova, Mgr. Kateřina 

Stejskalová – rozšiřující studium o další vyučovací předmět dějepis     

   b) další vzdělávání prostřednictvím kurzů KVIC a NIDV:            

      1. Prevence a VP                                                             2x 

      2. Psychologická a pedagogická témata                                formou “sborovny” 1 x 

      3. Jazykové vzdělávání                       3x  

      4. Vzdělávání vedení školy – metodické poradny   5x  

      5. RVP a ŠVP, efektivní metody ve výuce                12x                     

      6. BOZP        1x 

      7. Samostudium odborné literatury a odborných časopisů, informace na provozních poradách 

 

10. Sdělení o poskytování informací  

  

  Škola informovala rodiče a občanskou veřejnost prostřednictvím Zpravodaje, který vydává vedení školy ve 

spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky zpravidla dvakrát ročně nákladem 130 kusů. V letošním školním roce 

bylo druhé vydání školního zpravodaje nahrazeno Almanachem k 70. výročí vzniku školy. K informování rodičů slouží 

také školní časopis Expres ZŠ Spálov (byla distribuována 2 čísla za rok), jehož 1. číslo vyšlo v říjnu 2005 a vydávání 

úspěšně pokračovalo i v tomto školním roce. Časopis obsahuje zajímavosti a zprávy o akcích školy. Dodávají je členové 

školního parlamentu od 4. do 9. třídy, vyučující poskytují Expresu zajímavé práce žáků. Třídní schůzky se uskutečnily                     

v tomto školním roce 3krát, (v 9. třídě čtyřikrát). V první třídě paní učitelka předvedla ukázkové hodiny práce s dětmi pro 

rodiče. Jedenkrát v roce jsme organizovali celoškolní Den otevřených dveří. V MŠ se rodiče mohou informovat denně při 

předávání dětí, rovněž se mohli informovat na rodičovských schůzkách. Účast rodičů na třídních schůzkách byla více než 

průměrná. Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vedení školy neobdrželo. 

  

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní škola a Mateřská škola ve Spálově v roce 2014 (2. pololetí šk. roku 2013/2014 a 1. pololetí šk. roku 

2014/2015) provozovala hlavní i doplňkovou činnost v souladu s ustanoveními Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

městyse Spálov. Hospodaření příspěvkové organizace bylo členěno na čtyři základní účetní jednotky (základní škola, 

školní družina a školní klub, školní jídelna ZŠ a MŠ a mateřská škola). Hlavní činnost ZŠ a MŠ – výchovně-vzdělávací 

proces dle aktuálních školních vzdělávacích plánů (Škola pro život, vč. dodatku č. 1 platného od 1. 9. 2013 a dle 



aktualizovaného ŠVP pro PV – Tajemství proutěného košíčku aneb Historie očima dětí) včetně provozního zajištění – je i 

nadále prioritou. 

V doplňkové činnosti byl zaznamenán opět mírný nárůst v oblasti příjmové, ale i výdajové (ze zajištění stravování). 

Přínosem je však vyšší zaměstnanost a zkvalitnění služeb školní jídelny. Tato skutečnost je daná počtem strávníků, 

zejména „cizích“, tj. z řad veřejnosti.  Jejich počet je se zřetelem na kapacitní možnosti kuchyně naplněn na maximum. 

V oblasti pronájmu části školních prostor (tělocvičny) se výnosy pohybují v přibližně stejné úrovni, ale v pronájmu 

tělocvičny jsou ještě volné časové intervaly.  

I přes (každoroční) nutnost částečného využití fondu odměn na platy provozních zaměstnanců i pedagogických 

pracovníků a zvýšeného čerpání prostředků z rezervního fondu, resp. fondu reprodukce majetku na údržbu a pořízení 

nového vybavení (výročí založení městyse a blížící se výročí založení měšťanské školy) skončilo hospodaření 

příspěvkové organizace s kladným výsledkem + 48.751,13 Kč 

(Poznámka: 80 % se vrátilo „zpět“ na posílení mzdových prostředků – fondu odměn a 20 % do rezervního fondu.) 

 U doplňkové činnosti negenerujeme velké zlepšené hospodářské výsledky („zisky“), protože se doporučuje 

podstatnou část příjmu využít opět na podporu nejen vlastní doplňkové činnosti, ale i hlavní činnosti příspěvkové 

organizace, což je výchovně vzdělávací proces.  

 

 

12. Informace o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Dotace v rámci programu EU OPVK:  

 

RESTART (ve spolupráci s KVIC Nový Jičín) 

V rámci Výzvy 51 se naše škola účastnila projektu „Tablety do škol“ ve spolupráci s KVIC Nový Jičín, v rámci kterého 

získala finanční prostředky cca ve výši 261.400,- Kč na vybavení vyučujících 12 notebooky k výuce, ale současně i jejich 

proškolení, jak tyto digitální pomůcky efektivně využívat. 

OBEC 21 (ve spolupráci s KVIC Nový Jičín) 

Formou pronájmu školní ICT učebny – na pořádání školení v rámci uvedeného projektu - škola získala v 2. pololetí 

školního roku 57 798,- Kč, za které má v úmyslu v 1. pololetí nového školního roku zajistit nákup školních dotykových 

zařízení pro žáky (tablety). 

Čtení pro život – Výzva 56 

V květnu šk. roku 2014/2015 byla MŠMT vyhlášena dotace tzv. Výzva 56, v rámci níž mohly základní a střední školy 

zažádat o financování některého ze čtyř podpůrných programů, které byly zaměřeny především na rozvoj jazykových 

dovedností. Naše základní škola si vybrala jako sféru financování Čtenářské dílny a získali jsme na ni dotaci 227 024,- 

Kč. Naprostá většina těchto prostředků byla použita na nákup nových knih, určených k realizaci čtenářských dílen                       

v hodinách českého jazyka a literatury, které budou probíhat v 2. až 9. ročníku po celý školní rok 2015/2016. Knihy 

zůstanou v užívání knihovny a budou sloužit jako společná doplňující četba v hodinách čtení/literatury. Dále jsme                     

z dotace vybavili a obnovili fond školní knihovny, který již byl zastaralý. Žáci tuto změnu uvítali s nadšením a počet 

výpůjček několikanásobně vzrostl. Ze zbývajících prostředků dotace jsme pořídili pomůcky pro údržbu knih – především 

obaly, které prodlouží životnost knih. Dále se financovalo školení pedagogů a zájezd na divadelní představení                              

v ostravském Divadle Jiřího Myrona – muzikálu Kytice.  

Práce pro život – Výzva 57 

V průběhu prázdnin byla podána další žádost o dotaci na finanční zajištění vybavení a pomůcek do školní dílny. I tato 

dotace ve výši 212 481,- Kč byla schválena a realizace projektu je předmětem 1. pololetí nového školního roku. 

  

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola se v této oblasti v současné době neangažuje. 

 

 

 

 

 



14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 

 

 V tomto školním roce byly realizovány anebo zahájeny projekty s názvy – RESTART, OBEC 21, Čtení základ 

života, Práce základ života – viz. bod 12. 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 
 Spolupráci s odborovou organizací a jinými subjekty zejména v rámci vzdělávání lze hodnotit pozitivně.  

 

 

16. Závěr 

 

Lze konstatovat, že hlavní úkoly plánu práce na školní rok 2014/2015  byly splněny.  

Základní škola pracuje již několik let v režimu provozu na výjimku z počtu žáků, resp. tolerance nenaplněností 

tříd. Tento fakt se odráží zejména ve mzdové a personální oblasti. Základní škola se nachází v pěkném prostředí a i 

sociální klíma je nesrovnatelné s klimatem jiných, především větších městských škol. Lze rovněž tvrdit, že je již 

pravidlem, že se na budově nebo vnitřním vybavení každým rokem něco mění. Občas se mění i personální obsazení. 

Nicméně cíl je neustále stejný – zkvalitnit prostředí, organizaci a vlastní průběh hlavní činnosti, tj. výchovně vzdělávací 

proces. 

Dále lze říci, že vše, co je výše uvedeno, se týká i mateřské školy, byť v časovém posunu - a také školních 

jídelen. Důležité je uvědomění, že vše se odvíjí od počtu dětí v našich školských zařízeních (hlavní činnost), případně od 

počtu strávníků z řad veřejnosti nebo pronajatých hodin tělocvičny či ICT učebny (doplňková činnost). 

Počet žáků neustále několik let za sebou klesá, na přelomu nového a starého školního roku byl počet žáků na 2. 

stupni 38, který se k 1. září změnil na prozatímních 41. Proto se v posledním období, a zejména ve školním roce 

2014/2015 hledaly intenzivně cesty, jak výchovně-vzdělávací proces zatraktivnit i pro žáky a rodiče z okolních obcí či 

měst. Řešením se stal pilotní projekt výuky na principech montessori pedagogiky a nyní lze pouze konstatovat, že 

celoroční veškerá práce na vzniku nové 1. třídy nebyla marná a vzdělávání na montessori principech se může stát novou 

možností přílivu dalších dětí do naší školy z okolí. 

Ve školním roce 2015/2016 máme ve škole dvě 1. třídy (1. A - klasická výuka; 1. B - montessori principy 

vzdělávání) – snad poprvé v historii. V každém případě se jedná o významný příslib do budoucna, ale je před námi všemi 

ještě spousta práce.  

Základní škola úzce spolupracuje s mateřskou školou v oblasti výchovné, vzdělávací i kulturní. Mateřská škola 

se snaží svým plněním výstupů aktualizovaného ŠVP PV připravit děti na výuku ve škole základní, např. i tak, že děti 

s vadou řeči pravidelně docházejí do logopedické poradny ZŠ. Všichni pracovníci obou školských zařízení organizovali 

dle možností společné akce pro děti, vzájemné návštěvy, společně s rodiči pak plesy (školní a maškarní) a školní 

akademie.  

O studijních výsledcích prvňáčků byly učitelky MŠ informovány na pedagogických radách ZŠ, kterých se zúčastňovala 

zpravidla učitelka třídy starších dětí.  

 Výsledky ve výuce byly ve srovnání s loňským školním rokem a skladbou třídních kolektivů o poznání lepší, 

viz. tabulky o prospěchu a chování ve školním roce 2014/2015. Změny se dějí i v celoplošném testování vědomostí žáků 

v ČR ČŠI. Vše bude probíhat formou elektronického testování. V uplynulém školním roce byla zajištěna potřebná 

odbornost téměř všech vyučujících (dříve aprobovanost) – kromě specialisty na výtvarnou výchovu.  

 Je třeba připomenout náročnost práce vyučujících ve spojených třídách (2. a 3., 4. a 5.). Současně je třeba 

vyzdvihnout opakovanou podporu zastupitelstva městyse při financování rozdělení výuky ve 4. a 5. ročníku v hlavních 

předmětech. Tento krok veřejnost i žáci vnímají jako velmi pozitivní.  V 1. a 4. třídě pomáhal při výuce asistent 

pedagoga. Uznání si zaslouží i učitelé za péči o talentované žáky, zapojování těchto žáků do různých soutěží a za velkou 

pozornost, kterou věnují zájmové činnosti, žákům s VPU a vadou řeči a vlastní reprezentaci školy.                

 Na škole pracuje stále školní Parlament a žákovské samosprávy. Působení žákovské samosprávy na chod školy 

je znát a spolupráce s vedením školy a vyučujícími byla v mnoha směrech pozitivní.  

 Budova tělocvičny doznala změn. Proběhlo zateplení obvodového pláště, střechy, vč. nové hydroizolace a 

klempířských prvků. 

 V průběhu prázdnin zahájil zřizovatel zateplení objektu MŠ, výměnu střešní krytiny, výměnu oken a řešení 

otopně soustavy.   



 V budově základní školy má své místo i školní knihovna, kterou považujeme za důležitou, především proto, že 

pomáhá vzbuzovat v žácích zájem o čtení a zlepšuje tak čtenářské dovednosti. V uplynulém šk. roce proběhla částečná 

renovace vybavení a doplnění několika novějšími tituly, v létě 2015 se pak knihovna vybavila novým nábytkem a díky 

financím z dotace Výzvy 56 se doplnil knihovní fond o 1000 ks nových knih. Knihovna bývá dětem k dispozici třikrát 

týdně o velkých přestávkách a pedagogové ji hojně využívají v hodinách čtení či literatury jako čítárnu.  

 Základní a mateřská škola Spálov má již řadu let své webové stránky, pomocí nichž se prezentuje veřejnosti a 

dává k dispozici rodičům i dalším zájemcům o vzdělávání dětí dostatečné informace. Pravidelně jsou zde vyvěšovány 

aktuality ze života školy, články o proběhlých akcích, důležité dokumenty ke stažení či týdenní jídelní lístky. V průběhu 

roku budou stránky inovovány dle potřeb. 

        Trvá velmi dobrá spolupráce s úřadem městyse, s OÚ Luboměř, a ostatními institucemi a spolky.  

Při zajišťování financování některých kulturních a sportovních akcí  žáků, nebo záměrů školy, nám výrazně 

pomáhají různí sponzoři, jímž zajišťuje škola v rámci možností publicitu. 

 Vedení školy  si  velmi váží dobré spolupráce s Úřadem městyse ve Spálově a Školskou radou, která je 

základním předpokladem úspěšného vývoje školství ve Spálově – i přes redukce přísunu finančních prostředků ze 

státních zdrojů. Zejména je třeba zdůraznit ještě jednou význam schváleného účelového příspěvku na rozdělení výuky ve 

spojených třídách (4. a 5.) v hlavních předmětech.     

  

Dlouhodobé úkoly na další období – některé jsou součástí celoročního plánu práce na rok 2015/2016: 

    

- vést učitele i nadále k týmové spolupráci a prostřednictvím DVPP si neustále zvyšovat svoji odbornost 

- snažit se i nadále zajistit financování výchovně vzdělávacího procesu tak, aby mohla být výuka ve 4. a 5. ročníku 

rozdělena v hlavních předmětech /JČ, M, JA/ 

- ve výchovně vzdělávacím procesu v předškolním vzdělávání využít prvky Montessori pedagogiky a některé 

principy lesních školek – v tomto smyslu připravit aktualizaci ŠVP pro PV a koncepci pro následný VVP v ZŠ 

- u žáků rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, pracovní, sociální,  

personální a občanské v souladu s ŠVP, který je nutno v některých pasážích aktualizovat 

- věnovat větší pozornost nejen cizím jazykům a počítačové gramotnosti, ale i čtenářské a komunikační 

gramotnosti a tělesné výchově  (v mateřském jazyce se více věnovat čtenářským  dovednostem žáků) 

- věnovat maximální pozornost individuálnímu přístupu k žákům 

- pokračovat ve velmi dobré práci s integrovanými žáky a v logopedické prevenci již od MŠ 

- vyhledávat a věnovat se žákům nadaným a talentovaným 

- věnovat pozornost úpravě písemností a grafickým projevům žáků, verbální interpretaci projevů  

- uplatňovat tvořivost a nové formy práce ve vyučovacím procesu, využívat vlastních výukových materiálů                                                  

- pokračovat v rozvoji zájmové činnosti na ZŠ prostřednictvím zájmových kroužků  

- pokračovat ve vhodné prezentaci školy na veřejnosti  

- usilovat o to, aby se škola stala integrujícím prvkem ve výchově a vzdělávání 

     -      nadále aktivně spolupracovat s učitelkami MŠ tak, aby byl zajištěn plynulý přestup dětí z MŠ do ZŠ 

- vychovávat žáky ke kázni, sebekázni a důsledně dbát na dodržování školního řádu 

- ve spolupráci s ÚM pokračovat v estetizaci objektu ZŠ podle plánu z roku 1999 

- zakoupit další interaktivní dataprojektory do dalších tříd (hudebna), obnovovat zastaralé didaktické pomůcky 

- pokračovat ve vybavení tříd novým nábytkem 

- věnovat nadále zvýšenou pozornost prevenci, environmentální výchově a výchově k volbě povolání 

- zapojovat  školu do možných projektů a europrojektů 

- ve vyučovacím procesu a ve výchově uplatňovat prvky vlastenectví a evropanství a připravovat žáky  pro život v 

21. století  

- pokračovat opětovně  a nadále v úsilí, které povede  k dobudování sportovního areálu na panské zahradě 

- pokračovat i nadále naplňování koncepce výchovně vzdělávacího procesu na principech montessori pedagogiky 

- inovovat vybavení školní dílny a celou školní dílnu jako celek 

- dokončit zřízení mobilní ICT učebny  

   Ve Spálově dne 30. 9. 2015      PaedDr. Zdeněk Kotas,  

         ředitel školy 


