
Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace, se sídlem Spálov č.p. 1, 742 37 Spálov 

 Tel. +420 556 729 682, 727 919 528, e-mail: infovedení@zsspalov.cz, www.zsspalov.cz 
Kontakt na mateřskou školu: Tel.:556 729 681,727 919 518; Kontakt na školní jídelnu: tel. 556 729 692;  

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

Základní školy a Mateřské školy Spálov 

 

S klasickou a montessori formou výuky 

 

za školní rok 2016-2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 

 

Spálov, 30. září 2017 

 

mailto:spalovzs@tiscali.cz


OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: 

 

1.  Charakteristika školy  

(základní údaje o škole, název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro 

dálkový přístup, údaje o školské radě, specifika školy) 

2.  Přehled učebních plánů 

(přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 

3.  Pracovníci školy 

(rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy) 

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

(začlenění žáků do povinné školní docházky na ZŠ a dětí do MŠ) 

5. Přehledné údaje o počtech žáků 

(rozdělení žáků do jednotlivých tříd v ZŠ a dětí do oddělení v MŠ) 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

(údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem, závěry plynoucí z 

výsledků celorepublikových testů SCIO a pokusného testování ČŠI) 

7. Informace ze školní inspekce   

(informace ze závěrů periodické školní inspekce, která probíhá na školách jedenkrát za tři roky) 

8. Mimoškolní aktivity  

(údaje o prevenci sociálně patologických jevů a údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti) 

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

(údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ, provozních zaměstnanců) 

10. Informace o poskytování informací 

(záznam z výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.) 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

(údaje z celoroční uzávěrky hospodaření za rok 2015) 

12. Informace o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

(údaje o průběhu řešení programu EU OPVK) 

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

 

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

 

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

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

16.  Závěr 

 

 

 

 

 

 



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  infovedeni@zsspalov.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: 131   2. pololetí:  131 

Počet tříd:        8 

 

Školní družina: 

IZO :        119 800 527 

Kapacita:                               60 žáků 

Počet oddělení ŠD:               2 (dvě) 

Počet zapsaných žáků ŠD:  60  

 

Školní klub: 

IZO:                                      150 010 109 

Kapacita:                               60     Počet zapsaných žáků ve ŠK: 57                       

 

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

E-mailová adresa:                 ucitelkyspalov@seznam.cz  

IZO:                                      107 625 491 

Kapacita:                               56 dětí  

Počet tříd:                      2         Počet zapsaných dětí v MŠ:  56   

                            

Školní jídelna:                     Telefon: 556 729 692 

IZO:                                      103 068 155 

Kapacita:                               240 jídel 

Počet strávníků:                 123 dětí a 25 zaměstnanců, 50 strávníků z řad veřejnosti, MŠ 56 dětí  

          a 9  zaměstnanců 

 

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

RNDr. Viktor Dubovský, Ph.D. a Oldřich Kostka – za ÚM, Luděk Remeš a Mgr. Petra Chytilová za rodiče ro 
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1. 2.  Specifika školy  

 

 Škola je i nadále osmitřídní 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. V průběhu minulého 

školního roku se zřetelem na navýšení žáků v základní škole, školní družině a navýšení počtu dětí v mateřské 

škole byly schváleny škole změny v kapacitách školských zařízení (ŠD ze 41 na 60, ŠK změněn ze 102 na 60) 

a povoleny výjimky z maximálního počtu žáků ve třídách (ZŠ z 30 na 34 a v MŠ z 24 na 28).  

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

kterou nám zpracovává od února roku 2017 nová 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 osm kmenových učeben, vč. montessori třídy (1. B), dále odborná pracovna fyziky  

a chemie (v tomto školním roce slouží jako kmenová učebna 9. třídy), jazyková učebna, učebna technických 

prací, učebna pro předmět domácnost, počítačová učebna a knihovna. Dalšími místnostmi jsou ředitelna, 

sborovna, osm kabinetů, další čtyři místnosti slouží jako úložiště školních pomůcek, šatna žáků, šatna 

pedagogických pracovníků a devět WC. Další dvě kmenové třídy jsou upraveny na odborné pracovny hudební 

výchovy a přírodopisu se zeměpisem. 

Kmenové učebny byly umístěny následovně – 1. B třída – ve dvou samostatných skupinách 

(montessori principy výuky) ve dvou učebnách v nástavbě, 1. A třída (vedle kanceláře účetní, bývalého 

kabinetu výchovného poradce), 2. a 3. třída vedle knihovny, 4. a 5. třída vedle sborovny, 6. třída v hudebně,   

7. třída v 1. podlaží u kabinetu pomůcek pro 1. stupeň, 8. třída v přírodopisně a 9. třída v učebně fyziky  

a chemie/. Původní kabinet chemie byl rekonstruován na učebnu, kterou využívala při výuce 4. třída (při 

rozděleném vyučování spojeného 4. a 5. ročníku v hlavních předmětech).      

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

rozsahu v obou školních budovách. V tomto školním roce se k výuce základů administrativy a informatiky 

zatím využívala přemístěná učebny ICT vedle školní dílny (na úkor zmenšení prostoru školní dílny). Plánuje 

se výuka nejen uvedených předmětů, ale i větší využití ICT prostředků (tabletů, konvertibilních nb, mobilních 

telefonů) v běžných učebnách. Tuto myšlenku by mělo podpořit i výraznější posílení signálu dálkového 

přenosu dat (WIFI). V rámci možností jsme zajistili další vybavení  montessori i klasických učeben novým 

nábytkem a pomůckami (i v MŠ).  Zřizovatel zajistil na své náklady další inovaci vybavení školní kuchyně. 

  Do projektu Skutečně zdravá škola jsme zapojeni od podzimu 2015. Kolem projektu vznikla celá 

komunita lidí, kteří se různými způsoby zapojili do plnění projektu. V první etapě, kterou již máme za sebou, 

hrála klíčovou roli školní jídelna. Cílem bylo nabízet žákům pestré, zdravé, vyvážené jídlo, které jim zároveň 

bude chutnat. Tento cíl byl naplněn. Žáci si zvykli na novou skladbu jídelníčku a jeho nejoblíbenější složkou 

bývá zeleninový bar, který máme zpravidla jednou týdně. Strava je pestrá, složená z kvalitních surovin, bez 

přídavků polotovarů a umělých dochucovadel.   

 Učitelé zapojili témata zdravého stravování do výuky intenzivněji, než je stanoveno v tematických 

plánech a podnikli se svými žáky celou řadu zajímavých aktivit. Uspořádali zdravé pikniky, navštívili místní 

farmáře, připravovali společně zdravé pokrmy, diskutovali o jídelníčku či pohybu, zamýšleli se nad poruchami 

příjmu potravy a předpěstovávali sazenice plodin – bylinek, rajčat či paprik.  

 Kuchařky naší školní jídelny uspořádaly ve spolupráci se zástupci rodičů již druhou ochutnávku 

zdravých pokrmů, která zaznamenala mnohem větší úspěch, než v předešlém roce, za což jsme moc rádi. 

Odbornou poradkyní našeho týmu je nutriční terapeutka, paní Alena Chovancová, která akci obohatila svými 

nápady, stejně jako místní výrobci kvalitních mléčných, bylinných a obilných produktů.  

 Rodiče z našeho týmu, který vedla paní Eva Navrátilová, iniciovali počátek revitalizace naší školní 

zahrady, což je momentálně náš dlouhodobý projekt, na kterém se podílí vedení školy, pedagogové, 

především paní učitelka Vlasta Šustková, žáci a rodiče. Spolek Montessori Spálov poskytl naší zahradě dar 

5000 Kč na revitalizaci – nakoupili jsme kvalitní zeminu, sazenice a betonové obrubníky. Všechny naše 



současné aktivity nás dovedly k prvnímu velkému úspěchu – na podzim 2016 jsme byli oceněni bronzovým 

certifikátem Skutečně zdravé školy. Byla to velká radost a zároveň výzva pro pokračování v projektu.    

Jaké jsou naše současné plány?  

- postupné vybudování školní zahrady, která bude sloužit jako místo relaxace, výuky pracovních dovedností  

a výuky přírodopisných znalostí v praxi 

- více motivovat děti a jejich rodiče ke zdravějšímu životnímu stylu a pestrému jídelníčku, propagovat místní 

farmáře  

a producenty domácích produktů, podporovat ekologické smýšlení všech místních občanů a podporovat je 

v pěstování na zahrádkách a domácí výrobě zdravé stravy 

- pořádat ochutnávky zdravé výživy ve škole a výstavy výpěstků ze školní zahrady  

- zapojit do projektu i mateřskou školu   

 

 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 v minulosti 

používala Zemědělská, a.s. Spálov, která 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 přesně a průběžně 

sledovat. V loňském školním roce zásluhou nových termoventilů u radiátorů se očekávala efektivní regulace 

topného systému, ale i přesto k výrazným úsporám nedošlo, neboť zima byla nestandardně dlouhá 

s mimořádně nízkými teplotami. 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 nedávné době zajistil zřizovatel vybudování části sportovního areálu na panské 

zahradě, část sprinterské dráhy a doskočiště. Nejen 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 je v současné době na velmi dobré úrovni, a to v rámci vnějších i vnitřních 

prostor, vč. otopného systému. Okolo MŠ je velmi pěkná zahrada, má příznivé prostorové dispozice, je 

vybavena herními prvky a poskytuje dětem možnost všestranného rozvoje. Mateřská škola je dvojtřídní (jedna 

třída na principech montessori pedagogiky), 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 na panské zahradě. 

 Zpracovaný projekt na vybudování sportovního areálu na panské zahradě včetně 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  

a následně v roce 2016 byla na škole provedena elektroinstalace v rámci PC rozvodů a doplnění zásuvek tak, 

aby bylo možné napojení počítačů v dalších učebnách. V loňském školním roce bylo opět postupně obnoveno 

vybavení přemístěné počítačové učebny a další učebny byly vybaveny novými dataprojektory. V rámci 

projektu RESTART (Výzva 51 „Tablety do škol“) bylo zakoupeno v předloňském školním roce pro 

pedagogický sbor 12 ks notebooků, které jsou jimi využívány aktivně dodnes. Ve školním roce 2015/2016 

bylo taky zakoupeno 12 ks tabletů pro žáky. V tomto školním roce se taky plánuje nákup dalších digitálních 

dotykových zařízení pro žáky s vývojovými poruchami, v souladu s doporučeními školních poradenských 

zařízení.     

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

a taky v učebně montessori třídy. 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 a spolek rodičů při montessori třídě 

(Spolek Montessori Spálov). 

 K 30. 6. 2017 měla škola 131 žáků, 77 ze Spálova, 24 z Luboměře a 1 z Heltínova, 17 z Oder a 12 

žáky z Bítova a hranické oblasti. Mateřskou školu začalo navštěvovat (bylo zapsáno) v září 2016 celkem 56 

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. Změny ve vybavení  

a informace o opravách v současné době jsou zmiňovány výše.  

Škola má dostatek běžných učebních pomůcek, některé nové, jiné již potřebují vyměnit, zejména 

učebnice, jejichž obměna je v plánu ve školním roce 2017/2018. Lze konstatovat, že máme dostatek všeho 

potřebného k plnění výchovně-vzdělávacích cílů. Koncem předminulého a začátkem minulého školního roku 

se podařilo zajistit finanční prostředky na doplnění knižního fondu ve školní knihovně (Výzva 56) a na 

vybavení školní dílny (Výzva 57).  

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 na další asistenty pedagoga na nový školní 

rok. Asistenti pedagoga pracovali ve výuce střídavě v 1. až 3. třídě, v 6. třídě, v 7. třídě a nově v 1. B třídě 

(montessori) a 2. A třídě. 

I v tomto školním roce naši snahu finančně podpořilo i několik partnerů a podnikatelských subjektů, za 

což jim patří poděkování. Tito byli tradičně na aktivitách školy propagováni, vč. jejich propagace ve vestibulu 

školy. 

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 jako celek tvoří stále dobře fungující 

organismus s pozitivním výhledem do budoucnosti a je charakteristická dynamickými změnami ve všech 

oblastech, personální nevyjímaje. A to i přesto, že názory pracovníků, žáků, rodičů i zástupců veřejností 

mohou být na některé změny a postupy různé, mohou se lišit, ale v konečném výsledku je tomu tak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Přehled učebních plánů – ve školním roce 2016/2017 – včetně vzdělávání v montessori třídách           

1. stupně a přesunu výuky anglického jazyka do 1. třídy, posílení výuky dějepisu v 7. třídě a přesunu 

informatiky do 5. třídy   

 

Školní učební plán pro 1. stupeň – klasická forma vzdělávání 

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+0 8+2 7+1 6+1 6+1 35+5 

Anglický jazyk 1* - 3 3 3 9 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+0 20+3 

Informatika - 0 - - 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 19 21 22 23 104 

Disponibilní hod.* 1 3 3 4 3 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+1 2 2 7+1 

Občanská výchova 1 0 1 1 3 

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 24 24 25 98 

Disponibilní hod. 4 6 7 7 24 

Celkem 29 30 31 32 122 



Školní učební plán pro 1. stupeň s montessori výukou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

Český jazyk 7 8+2 7+2 6+2 6+1 34+7 

Anglický jazyk 1 - 3 3 3 9+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 

Informatika - - - - 1 1 

Kosmická výchova 

(Člověk a jeho svět) 

2 2 2 3 3 12 

Kosmická výchova 

(Člověk a svět práce) 

1 1 1 1 1 5 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2+1 2+1 10+2 

Základní hodiny 19 19 21 22 23 104 

Disponibilní hod. 1 3 3 4 3 14 

Celkem hodin 20 22 24 26 26 118 



3.  Pracovníci školy 

 

Na škole k 30. 6. 2017 pracovalo celkem 19 učitelů (15 ZŠ a 4 MŠ) s celkovým úvazkem 14,82 (10,34 

ZŠ a 4,48 MŠ), 2 vychovatelky ŠD (1,9), vedoucí školní jídelny, 4 další provozní zaměstnanci, 5 pracovnic 

školní jídelny a účetní (s celkovým úvazkem 8,95 + úvazky v doplňkové činnosti 1,04) a 6 asistentů pedagoga 

(5,6). Z uvedeného vyplývá, že někteří pracovníci - pedagogové i provozní zaměstnanci - měli zkrácené 

pracovní úvazky, někteří pracovali na dohodu o provedení práce nebo činnosti.  

Na základní škole během školního roku odešly na mateřskou dovolenou Mgr. Michaela Šmatelková, 

Mgr. Terezie Lukšíková a Mgr. Lenka Šváčková.  

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 tři kvalifikované učitelky Jarmila Gramesová, Daniela 

Haubeltová, Bc. Jana Herzogová a studující předškolní vzdělávání Veronika Podešvová. Pozice vedoucí 

učitelky mateřské školy byla obsazena paní Jarmilou Gramesovou. Jarmila Gramesová a Veronika Podešvová 

jsou z Luboměře, Daniela Haubeltová a Bc. Jana Herzogová ze Spálova, další pracovnice MŠ -  Radka 

Otáhalová je z Hranic na Moravě (chůva) a Kateřina Ondrová z Dobešova jako asistent pedagoga. V případě 

nutnosti zástupu /po dobu studijního volna apod./ byly k dispozici na krátkodobou výpomoc p. Barbora 

Váňová.  

3. 4. Učitelé 1. stupně základní školy (klasická forma vzdělávání a montessori pedagogika) 

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

třídě učila Mgr. Lenka Zelcová, v 1. B třídě (montessori principy vzdělávání) učila Mgr. Terezie Lukšíková, 

po jejím odchodu na mateřskou dovolenou Mgr. Kristýna Fardová a Mgr. Bc. Lucie Kozelská. Mgr. Michaela 

Šmatelková vyučovala ve 2. a 3. třídě a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou převzala tyto ročníky Mgr. 

Svatava Strýčková, ve 4. a 5. třídě vyučovala Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková jako třídní učitelka  

a v rozdělených vyučovacích hodinách ve 4. třídě vyučovala Mgr. Miroslava Kvasnicová, která učila i český 

jazyk v 6. třídě.  

3. 5. Asistenti pedagoga na základní škole 

 V tomto školním roce pracovalo v základní škole 5 asistentů pedagoga, a to ve 2. třídě Dana Potschová, 

která vypomáhala i v montessori třídách jako školní asistent, střídavě v 1. až 3. třídě Vlasta Balážová, 

Gabriela Kubicová v 7. třídě a v 6. třídě Nikol Kočtářová, Iveta Potschová v 1. B. třídě. Činnost asistentů 

pedagoga (AP) i nadále pozitivně vnímají jak rodiče dětí, tak i vyučující a zejména žáci, kterým AP vydatně 

pomáhali. 

3. 6. Učitelé 2. stupně základní školy 

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

Zdeněk Kotas, Mgr. Marie Süsenbeková, Mgr. Lenka Šváčková, Mgr. Jarmila Mazáčová, Mgr. Vlasta 

Šustková, Mgr. Kateřina Hrabcová, Mgr. Věra Zgažarová), a studující Karin Herzmanská. Před začátkem 

školního roku ukončil své působení na naší škole Bc. Richard Blaževič, který u nás pracoval na poloviční 

úvazek a dojížděl z Oder. 

3. 7. Výuka náboženství 

 Náboženství na ZŠ Spálov vyučovala Mgr. Kateřina Rozbrojová. V 1. B třídě  - zájmový útvar - 4 žáci, 

ve 2. A, B a 3. A, B - nepovinný předmět - 7 žáků. Ve 4. A třídě - zájmový útvar - 4 žáci, v 6., 7. a 8. třídě - 

nepovinný předmět -  4 žáci. Výuka náboženství probíhala celkem 4 hodiny týdně, navštěvovalo celkem 19 

žáků. 

 

 

 

 



3. 8. Provozní zaměstnanci 

          Na škole pracovalo k 30. 6. 2017 celkem 10 provozních zaměstnanců (někteří na zkrácené úvazky  

a DPP) – dvě školnice (Dáša Hrnčiříková – ZŠ, Petra Šustková – MŠ), dvě uklízečky (Jana Ambrožová – ZŠ; 

Helena Schwarzová - MŠ), tři kuchařky (Kateřina Robová, Jaroslava Jurčíková, Jana Marszalková – ZŠ, 

Zdislava Podešvová – MŠ), vedoucí školní jídelny (Ilona Zálešáková), účetní (Marcela Kuncová), topič MŠ 

(Lubomír Zima). Údržba obou škol je zajišťována dodavatelským způsobem.  

3. 9. Vychovatelka školní družiny  

 Vychovatelka školní družiny má celý úvazek, Hana Vojkůvková pracuje ve ŠD po celou dobu 

denního provozu a pomáhaly jí asistentky pedagoga, vč. školní asistentky, které pracovaly v ŠD min. 2 hodiny 

denně, střídavě v obou třídách. V době vyššího počtu dětí ve školní družině jim pomáhal ředitel školy.  

 

4. Údaje o přijímacím řízení k základnímu vzdělávání, o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání 

dětí do mateřské školy (zápis) 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 2017/2018 proběhl 11. dubna 2017 

v budově ZŠ. Zápis prováděly paní uč. Mgr. Lenka Zelcová, Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková, Mgr. 

Svatava Strýčková. 

Počet zapsaných žáků:                    13 

Počet žáků, jejichž rodiče požádali o odklad ZV:      5 

Počet žáků, jejichž rodičům vyhověl ředitel školy ve věci odkladu ZV:    5 

Do první třídy s klasickou formou výuky nastoupí žáků:     8 

 

Zápis do 1. třídy s montessori formou výuky pro školní rok 2017/2018  proběhl 12. dubna 2017. Zápis 

prováděly paní uč. Mgr Terezie Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Kozelská, Mgr. Kristýna Fardová. 

Počet zapsaných žáků:                  12 (1 x IV  )                  

Počet žáků, jejichž rodiče požádali o odklad ZV:      0 

Počet žáků, jejichž rodičům vyhověl ředitel školy ve věci odkladu ZV:    0 

Počet žáků, jejichž rodičům vyhověl ředitel školy ve věci přeložení    3 (1 x IV) 

Do první třídy s montessori formou výuky nastoupí žáků:     9 

V montessori trojročí bude ve školním roce 2017/2018 celkem 34 žáků (9 žáků prvního ročníku, 16 žáků 

druhého ročníku a 6 žáků třetího ročníku a 3 žáci 4. ročníku, kteří k nám přestoupili z jiných škol). 

Poznámka: IV – individuální (domácí) vzdělávání   

Zápis dětí do mateřské školy. 

K zápisu do MŠ se v měsíci květnu 2017 a v následujících měsících (mimo přijímací řízení) dostavilo 18 

zákonných zástupců dětí. K předškolnímu vzdělávání bylo od 1. 9. 2017 přijato nebo potvrzeno k docházce do 

MŠ celkem 56 dětí + 1 dítě formou individuálního vzdělávání. Děti byly rozděleny dle zájmu rodičů, resp. dětí 

do klasické a montessori třídy po 28 dětech + 1 dítě IV. 

 

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. V průběhu školního roku 

se změnil status a náplň práce výchovného poradce. Bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které řídí Mgr. 

Marie Süsenbeková a vydatně ji pomáhá Mgr. Lenka Zelcová, třídní učitelé a všichni asistenti pedagoga. 

Dokumentace žáků je vedená v novém režimu školního poradenského pracoviště. Ve škole bylo evidováno 22 

žáků s vývojovými poruchami učení a chování. 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 

7 žáků. Z 1. stupně 7 žáků, z 2. stupně žádný žák. Do pedagogické intervence (podpůrné opatření) byl zařazen 

1 žák vyššího stupně.  Časovou dotaci určuje příslušné zařízení. Ve školním roce 2016/2017 pracovaly  



4 skupiny. Vyučující nápravy: Mgr. Lenka Zelcová  3 hodiny týdně, Mgr. Jarmila Mazáčová 2 hodiny týdně. 

Pedagogickou intervenci zajišťovala Mgr. Lenka Šváčková  1 hodinu týdně. 

Ve školním roce 2016/2017 pokračovala také v činnosti logopedická poradna rovněž pod vedením 

Mgr. Lenky Zelcové. V letošním roce poskytovala péči 11dětem. 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  

 V naší škole neregistrujeme mimořádně nadané žáky, ale o některých žácích lze říci, že mají talent, 

anebo že jsou nadaní v rámci pohybových či sportovních aktivit, nebo ve vědomostních disciplínách anebo 

jazykově, v recitaci, výtvarně, hudebně (či na hru na hudební nástroj) ale taky všestranně, v psaní na počítači, 

v robotice, v přírodovědné oblasti a taky v 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 – školní rok 2016/2017 

  

  Počet žáků Škola obor 

 

1 

Střední škola uměleckých řemesel 

Ostrava 

 

Grafický desing 

 

1 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Čtyřleté gymnázium 

 

1 

Střední průmyslová škola stavební Lipník 

nad Bečvou 

Stavebnictví - Architektura  

a pozemní stavitelství 

 

1 

Střední průmyslová škola Hranice 

 

Aplikovaná chemie 

 

1 

Střední odborná škola obchodu a služeb, 

Olomouc, Štursova 

Aranžér a propagační 

výtvarník 

 

 

1 

Integrovaná střední škola - Centrum 

odborné přípravy Valašské Meziříčí 

Cukrář 

 

 

1 

Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická Brno, 

Merhautova 

Laboratorní asistent 

 

1 

Střední průmyslová škola Hranice 

 

Obráběč kovů 

 

 

1 

Integrovaná střední škola - Centrum 

odborné přípravy Valašské Meziříčí 

Cukrář 

 

 

 

 



 Přehledné údaje o počtech žáků 

 

1. Pololetí školního roku 2016/2017 (stav k 30. 9. 2016) 

 

          

Třída: Třídní učitel: 

Počet 

žáků: 

Počet 

dívek: 

Počet 

chlapců: Spálov: Luboměř: Heltinov: Odry: Jinde 

1. A Mgr. L. Zelcová    9 4 5 6 2 0 0 1 

1. B Mgr. L. Kozelská 19 10 9 5 1 0 9 4 

2. A Mgr. S. Strýčková 11 3 8 9 2 0 0 0 

2. B Mgr. L. Kozelská 10 6 4 1 1 0 6 2 

3. A Mgr. S. Strýčková 13 7 6 8 5 0 0 0 

3. B Mgr. L. Kozelská   2 0 2 1 0 0 0 1 

4. Mgr. M.Krumpolcová 11 6 5 8 3 0 0 0 

5. Mgr. M. Krumpolcová 12 4 8 8 2 0 1 1 

I.st.   87 40 47 46 16 0 16 9 

6. Bc. L. Šváčková 15 7 8 11 3 0 0 1 

7. Mgr. V. Šustková  9 4 5 7 1 0 0 1 

8. Mgr. M. Süsenbeková 11 5 6 6 3 1 0 1 

9. Mgr. K. Hrabcová  9 8 1 7 2 0 0 0 

II.st.   44 24 20 31 9 1 0 3 

Celkem ZŠ: 131 64 67 77 25 1 16 12 

 

 

 

2. Pololetí školního roku 2016/2017 (stav k 1. 2. 2017) 

 

          

Třída: Třídní učitel: 

Počet 

žáků: 

Počet 

dívek: 

Počet 

chlapců: Spálov: Luboměř: Heltinov: Odry: Jinde: 

1. A Mgr. L. Zelcová  9 4 5 6 2 0 0 1 

1. B Mgr. L. Kozelská 19 10 9 5 1 0 9 4 

2. A Mgr. S. Strýčková 11 3 8 9 2 0 0 0 

2. B Mgr. L. Kozelská 10 6 4 1 1 0 6 2 

3. A Mgr. S. Strýčková 12 6 6 8 4 0 0 0 

3. B Mgr. L. Kozelská 2 0 2 1 0 0 0 1 

4. Mgr. M.Krumpolcová 12 7 5 8 3 0 1 0 

5. Mgr. M. Krumpolcová 12 4 8 8 2 0 1 1 

I.st.   87 40 47 46 15 0 17 9 

6. Bc. L. Šváčková 15 7 8 11 3 0 0 1 

7. Mgr. V. Šustková 9 4 5 7 1 0 0 1 

8. Mgr. M. Süsenbeková 11 5 6 6 3 1 0 1 

9. Mgr. K. Hrabcová 9 8 1 7 2 0 0 0 

II.st.   44 24 20 31 9 1 0 3 

Celkem ZŠ: 131 64 67 77 24 1 17 12 

 

 Škola k 30. 9. 2016 měla 131 žáků, z toho 64 děvčat. 77 žáků bylo ze Spálova, 25 z Luboměře,  

1 z Heltínova, 16 z Oder a 12 žáků bylo z Hranic, Bítova, Dobešova, Černotína a Radíkova. V průběhu 

školního roku došlo k malé změně počtu žáků ve třídách, ale celkově k 30. 6. 2017 byl konečný stav žáků 

stejný. V průběhu hlavních prázdnin někteří žáci požádali o přeložení anebo o individuální vzdělávání, proto 

se výsledný počet žáků nezměnil. Žáci, kteří byli přijati do 1. třídy v obou alternativách vzdělávání, vyrovnali 

počet odcházejících žáků z posledního ročníku základního vzdělávání a těch, kteří odešli z jiných důvodů. 



Situace se však v průběhu školního roku mění. (I v této době požádali dva žáci o přijetí zpět na naši školu, do 

montessori trojročí.)    

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dojíždějících žáků bylo nutné upravit organizaci vyučování. 

Vyučování začínalo v 8.10.  Šestá vyučovací hodina končí v 13.30. Odpolední vyučování začíná 13.10  

a končí v 14.45.          

Mateřská škola: 

Počet tříd v provozu:  2 třídy 

Počet zapsaných dětí: k 1. září 2016 – 56 dětí 

Třída s klasickou formou výuky (světýlka) 28; třída s montessori principy vzdělávání (světlušky) 28.  

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

6.1 Hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků v 1. a 2. pololetí školního roku 

 

Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí 2016/2017, omluvená absence za 1. a 2. pololetí 2016/2017  

a nemluvená absence za 1. a 2. pololetí 2016/2017 tvoří samostatnou přílohu (č.1) výroční zprávy. 

 

Komentář k výchovně vzdělávacím výsledkům: 

Celkový průměr v obou pololetích je výrazně ovlivněn počtem žáků na 1. stupni (z celkového počtu 

žáků je 88, resp. 86 žáků 1. stupně), kde převládá spíše výchovné působení a hodnocení tomu odpovídá. Dá se 

předpokládat, že přechodem těchto žáků (a zvyšováním počtu žáků na 2. stupni) dojde i k zhoršení 

průměrného prospěchu školy a i k nižšímu počtu vyznamenaných žáků. 

Současně se na všech pedagogických radách apeluje na zpřísnění hodnocení starších žáků. 

   

6. 2 Žáci s vyznamenáním  

 

       Pro možnost porovnání výsledků uvádím průměrný prospěch a procento vyznamenaných žáků školy 

v těchto školních ročnících: 

                                                    1. pololetí                                                              2. pololetí 

 

 prům. prospěch     % vyznamenání           prům. prospěch               % vyznamenání      prům. prospěch 

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                       60,00 % 

2015/2016                  1,45              60,55 %                1,52                       57,80 % 

2016/2017                  1,33                                   65,15 %                 1,36                       63,85 % 

 

 



6. 4 Kontrola vědomostí v rámci celoplošného testování  

             Ve školním roce 2016/2017 bylo provedeno testování znalostí žáků 9. třídy ČŠI z jazyka českého, 

anglického a chemie.  

Bylo testováno 9 žáků, z toho 2 žákyně s VPU. 

Český jazyk – výsledky se pohybují kolem republikového průměru (55%). 

- 4 žáci podali nadprůměrné výsledky, z toho jednou 96% a jednou 88% 

Anglický jazyk – výsledky se pohybují mírně pod republikovým průměrem (72%) 

- 3 žáci podali nadprůměrné výsledky, z toho jednou 88% 

Chemie - výsledky se pohybují kolem republikového průměru (54%) 

- 3 žáci podali nadprůměrné výsledky, z toho jednou 71% 

Výsledky odpovídají výkonům i hodnocení žáků v jednotlivých předmětech. 

 

6. 5 Hodnocení školního roku 2016/2017 v montessori třídě. 

1. září 2016 byl zahájen nový školní rok také v montessori třídách. Výuka probíhala souběžně ve dvou 

prvních trojročích, do nichž nastoupilo celkem 32 žáků. V průběhu školního roku se počet žáků snížil  

o jednoho (přestup do 1. třídy s klasickou formou vzdělávání) a následně v průběhu hlavních prázdnin zvolilo 

formu jiného způsobu vzdělávání (v rámci individuálního vzdělávání nebo v klasické základní škole) dalších  

8 žáků. Přesto se počet žáků pro příští školní rok v montessori trojročí zvýšil na 34. A navíc v současné době 

požádali dva žáci o návrat do naší třídy.  

Ve věkově smíšených třídách se tak každý den setkávali žáci prvního, druhého a v jednom z trojročí 

také třetího ročníku. Během celého školního roku pracovali na svých týdenních plánech, individuálním 

tempem postupovali plynule kupředu a na konci školního roku všichni zvládli požadované výstupy pro daný 

ročník. 

I v tomto školním roce bylo dbáno na dodržování principů montessori pedagogiky (svobodná volba 

dítěte, vedení k samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci a chování, práce se specifickými pomůckami 

v připraveném prostředí, partnerský přístup, slovní hodnocení žáků, pobyt v přírodě…) 

Od ledna do dubna probíhala setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Cílem těchto setkávání 

bylo seznámit děti s prostředím montessori tříd a s pedagogy, připravit je na zápis do prvního ročníku; 

rodičům byly poskytnuty informace k průběhu výuky v montessori třídách, probrány byly výhody a možná 

úskalí tohoto přístupu. Tato setkání byla přínosná pro obě strany a určitě v nich budeme pokračovat  

i v následujících letech.  

Spolupráce s rodiči byla na velmi vysoké úrovni. Někteří se přímo účastnili výuky (výroba ptačích 

krmítek, pletení tatarů), nebo zajistili exkurze v okolí (ZD Partutovice, Mateiciuc, a.s.). Doufáme, že se nám 

podaří udržet tento standard i do budoucna.   

7. Informace z české školní inspekce 

  

Česká školní inspekce nepodrobila naše školská zařízení inspekční činností v tomto školním roce 

(2016/2017), zatím 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: 

 

Přehled kroužků školní družiny (zpravidla žáci 1. – 3. ročníku): 

 

Kroužek vedoucí den, hodina 

1. Výtvarný a malířský I Karin Herzmanská Čtvrtek  13.00-14.30   

2. Pěvecký kroužek Mgr. M. Krumpolcová Matušková Pondělí  13.00-13.45 

3. Výtvarný kroužek Gabriela Kubicová Středa    13.45-14.45 

4. Taneční kroužek I Mgr. Z. Trnečková Pátek      14.00-15.00 

5. Kroužek anglického jazyka Jaroslava Leyshon Pondělí   13.00-14.00   

6. Kroužek jógy Dana Potschová Úterý      13.00-14.00   

7. Fotbalový kroužek I Luděk Remeš Čtvrtek   16.00-17.30 

 

Přehled kroužků školního klubu (zpravidla žáci 4. – 9. ročníku): 

 

Kroužek vedoucí den, hodina 

1. Sportovní hry  PaedDr. Z. Kotas Pondělí   15.00-16.00   

2. Taneční kroužek II Mgr. Z. Trnečková Pátek      15.00-16.00   

3. Basketbalový kroužek Mgr. V. Zgažarová Čtvrtek   13.45-15.45 

1x za 14 dní 

4. Volejbalový kroužek Mgr. V. Zgažarová Čtvrtek   13.45-15.45 

1x za 14 dní 

5. Kroužek robotiky  

a programování 

Pavel Novák Pondělí   14.45 -17.00 

6. Výtvarný a malířský II Karin Herzmanská Čtvrtek 15.00-17.30 

7. Fotbalový kroužek II Miroslav Kostka Čtvrtek 17.30-19.00 

8. Seminář z matematiky Mgr. Vlasta Šustková Středa 7.20 – 8.05 

9. Seminář z českého jazyka Mgr. Kateřina Hrabcová Středa 14.00 – 15.00 

 

 Do zájmové činnosti organizované školní družinou bylo zapojeno 60 žáků. (Někteří žáci jsou zapojeni do 

dvou a více kroužků). 

 Do zájmové činnosti organizované školním klubem bylo zapojeno 57 žáků (ZÚ ŠK, vč. seminářů z JČ a M 

– stav k 30. 9. 2016). Někteří žáci navštěvovali opět více zájmových útvarů. Mnozí žáci byli navíc zapojeni 

ještě do jiné 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 vnímáme jako 

nejlepší prevenci proti negativním jevům. 

 

8. 2 Sběr ve školním roce 2016/2017: 

 

Na ZŠ a MŠ Spálov žáci i učitelé každoročně sbírají druhotné suroviny v podobě papíru a vršků z PET lahví. 



Naše škola je přihlášena do ekologického programu „Soutěž s panem Popelou“, který organizuje společnost 

FCC GROUP. Jejím cílem je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. 

Ve školním roce 2016/2017 byli nejaktivnější tito žáci: 

Ve sběru papíru Miroslav Ambrož – 270 kg, Adriana Václavíková – 196 kg, Miroslav Kostka – 183 kg.                             

Ve sběru vršků Eliška Ballerová – 37 kg, Miroslav Ambrož – 15,8 kg, Filip Rob – 12 kg. 

Celkem jsme celkem nasbírali 127,12 kg vršků z PET lahví a 1372,5 kg starého papíru. 

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

           

Olympiáda z českého jazyka 

Okresní kolo - 8. místo Miloslav Chytil (9. třída), 14. místo Stanislava Feglerová (9. třída) 

Olympiáda ze zeměpisu 

Okresní kolo - 11. místo Matěj Květoň (8. třída) 

Olympiáda z dějepisu  

Okresní kolo - 11. místo Miloslav Chytil (9. třída) 

Biologická olympiáda  

Okresní kolo - kategorie C 7. místo Stanislava Feglerová (9. třída) 

         - kategorie D 15. místo Matěj Podešva (7. třída) 

soutěž Svět slova Fulnek 

Literární část - III. kategorie - 1. místo Kristýna Miková (7. třída), 6. místo Anna Chytilová (6. třída) 

Výtvarná část - III. kategorie - 4. místo Sára Nečasová (2. B třída) 

Recitační soutěž  

okrskové kolo Odry - IV. kategorie – 1. místo Miloslav Chytil (9. třída) 

okresní kolo Nový Jičín - IV. kategorie – 1. místo Miloslav Chytil (9. třída) 

Hranické robotování   

kategorie Střední školy Procesor: 

1. místo a celkový vítěz soutěže Natálie Nováková (5. třída) 

kategorie Základní školy Procesor: 

2. místo - Matěj Novák (2. třída) 

3. místo - Miloslav a Anna Chytilovi (9. a 6. třída) 

5. místo - Lukáš Kubica (5. třída) 

11. místo - Matěj Květoň (8. třída) 

Dopravní soutěž 

Okrskové kolo Odry - II. kategorie 3. místo  

- tým Václav Král, Tadeáš Cholasta, Lenka Kaňová, Anna Chytilová  

 



8. 4 Školní výlety – stručný přehled  

 

1.-3.B Hranická propast, Teplické jeskyně (1. 6. 2017) – L. Kozelská, K. Fardová 

1.-3.A Zámek v Kuníně, Zachranná stanice v Bartošovicích (2. 6. 2017) – L. Zelcová, S. Strýčková,  

V. Balážová 

4.- 6.A Olomouc – Laser aréna, Pevnost poznání (29. 3. 2017) – M. Krumpolcová Matušková,  

M. Kvasnicová, L. Šváčková, N. Kočtářová 

7.A  Kletné (5.- 6. 6. 2017) – V. Šustková, G. Kubicová 

8.A  Olomouc (1. - 2. 6. 2017) – M. Süsenbeková, G. Kubicová 

9.A  Praha (28. - 30. 9. 2016) – K. Hrabcová 

 

 

MŠ  Zámek Kunín –viz. část 8.5 (mateřská škola) 

 

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

 

Mateřská škola 
 

- Zahájení školního roku  

- Divadlo v Odrách  

- Keramická dílnička pro děti  

- Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi  

- Mikulášská nadílka  

- Návštěva Městské knihovny v Odrách „Vánoční čtení“ (třída Sluníček)  

- Návštěva Vánoční výstavky MŠ Čtyřlístek v Odrách (třída Sluníček)  

- Posezení u vánočního stromečku (třída Světýlek)  

- Pravidelné cvičení v tělocvičně základní školy  

- Pravidelná výuka angličtiny a výtvarné výchovy 

- Návštěva 1. třídy s klasickou výukou 

- Divadlo „Pařezová chaloupka“ 

- Exkurze k projektu Čím bych chtěl být – obchod, stolařská dílna, kovář, farmář, hasičská zbrojnice, 

kostel, zahradnictví, kadeřnictví, zemědělské družstvo, archiv 

- Lesní pedagogika – Vojenské lesy Potštát 

- Divadlo „Pohádka z budíku“ 

- Vystoupení houslového virtuosa 

- Velikonoční tvoření s rodiči 

- Vynášení „Zimy ze vsi“   

- Zápisy dětí do 1. třídy základní školy 

- Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

- Divadlo Letadlo „Průzkumníci v Austrálii“ 

- Školní akademie ke Dni matek 

- Tvoření s ČPZP 

- Vystoupení pro důchodce ve Spálově 

- Vítání občánků – Spálov 

- Školní výlet na zámek Kunín - Celá mateřská škola jela na výlet na zámek Kunín, kde si pro nás 

připravili krásný program, zaměřený na loutky, kostýmy a divadlo. 

- Fotografování dětí  

- Vítání občánků - Luboměř 

- Výprava k Panně Marii ve Skále 

- Honba za pokladem – předškoláci s rodiči, rozloučení s MŠ 

- Dopravní hřiště Odry – Sluníčka 

- Dopravní hřiště Odry – Světýlka 

- Rozloučení s předškoláky – Hravé dopoledne, pasování na školáčky 

- Ukončení školního roku 

 



Základní škola 

 

- Slavnostní zahájení školního roku a vítání prvňáčků  

- Seminář animovaného filmu  

- Přehlídka ptačích dravců  

- Školní literárně výtvarná soutěž Moje soukromí – nešťourat, nekoukat!  

- Návštěva dopravního hřiště  

- Kurz společenského chování a tance s Kolonou 2016  

- Návštěva rodičů v první třídě  

- Návštěva předškoláků v první třídě  

- Florbalové turnaje mladších i starších žáků  

- Mikulášská nadílka ve škole 

- Zeměpisná přednáška p. T. Kubeše o Africe pro 1. a 2. stupeň 

- Den s handicapem aneb Být jiný neznamená být horší – pořádala ZŠ Spálov ve spolupráci s Charitou 

Odry 

- Lyžařský výcvik, Tošovice, 6. a 7. třída 

- Recitační soutěž  

- Divadélko pro školy Hradec Králové – Africká pohádka 

- Exkurze do firmy Mateiciuc Odry, 1. – 3. třída montessori 

- Turnaj ve vybíjené – smíšená družstva 4. – 5. tř. 

- Renarkon – „Buď OK“ tři bloky besed o prevenci problémového chování 

- Škola naruby – žáci 9. třídy v rolích učitelů 

- Výchovný koncert – houslista Jiří Erlebach 

- Krocení literární múzy – literární seminář pro žáky 2. stupně 

- Noc s Andersenem 

- Vynášení „Zimy ze vsi“  

- Tři medvíďata – loutková pohádka Odry pro žáky 1. – 3. třídy 

- Přednáška o dospívání, MP Education pro žáky 6. – 9. třídy 

- Dětská misie – Velikonoce, přednáška pro žáky 1. stupně 

- Ochutnávka zdravých pokrmů pro rodiče ve školní jídelně a beseda p. Chovancové o zdravé stravě 

- Školní kolo dopravní soutěže 

- Plavecký výcvik pro žáky 1. – 3. třídy, Hranice 

- Lesní pedagogika - 6. třída exkurze na Libavé, obora s jeleny 

- Školní akademie ke Dni matek 

- Exkurze na Úřad práce a Zdravotnické záchranné stanici v Novém Jičíně - žáci 8. tř.  

- Škola nanečisto – seznámení předškoláků a rodičů se školou 

- Prodej sešitů Optys 

- Den Země – exkurze do firmy ASOMPO, Životice u NJ, 2. – 5. třída 

- TV Polar – Skutečně zdravá škola 

- Muzikál Noc na Karlštejně, Moravské divadlo Olomouc, žáci 2. stupně 

- Exkurze mlýn a ZD Partutovice – žáci montessori tříd  

- Svátek slabikáře – 1.A třída  

- Návštěva archivu Spálov – žáci 2. stupně  

- Hranické hry bez hranic – bezpečné město, 1. a 9. třída 

- Školní olympiáda 1. – 9. třída 

- Technická exkurze pro žáky 2. stupně - Planetárium, Svět vědy a techniky, Hornické muzeum Landek, 

Ostrava 

- Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 9. třídy na ÚM 

 

 

Školní družina  

 

Školní družina ve školním roce 2016/2017 má provoz ráno od 6.15 do 8.00, odpoledné od 11.45 hod do 16.15 

hod. Měsíční poplatek je 100 Kč na žáka.  



Počet žáků: v I. oddělení                    Počet žáků: v II. oddělení                     

1.A   8 žáků                                          1.B   18 žáků 

1.B    1 žák                                           2.B   10 žáků 

2.A    7 žáků                                         3.B   2 žácí 

3.A    13 žáků 

4.tř.    1 žák 

Žáci navštěvují školní družinu velice rádi. Mohou zde realizovat několik činností. Mají na výběr z mnoha 

didaktických her, což rozvíjí jejich logické myšlení a prohlubuje vědomosti, a také mají k dispozici několik 

různorodých stavebnic k rozvoji představivosti, tvořivosti, fantazie a jemné motoriky. Další činností je práce 

s materiály – papír, vodové a temperové barvy, látka, vlna, přírodniny a další. Děti také rozvíjejí své pohybové 

dovednosti na panské zahradě. V přírodním prostředí na čerstvém vzduchu mohou provozovat aktivity jak 

v letním, tak v zimním období. V zimě nejraději stavějí iglú, sněhuláky, hrají koulovanou. V létě pozorují 

okolní přírodu, stromy, rostliny, ale i hmyz. Mají v oblibě míčové i kolektivní hry, prolézačky, apod. Během 

odpočinkových činností spolu děti vzájemně komunikují, relaxují nebo se individuálně odreagovávají od 

vyučování podle svých vlastních potřeb. 

Chování dětí v družině je přiměřeně jejich věku. Vzájemně se tolerují a respektují. Jako řešení při 

nedorozumění mezi žáky se praktikuje domluva, případná omluva a vysvětlení pro zabránění případné další 

neshodě. 

 Vychovatelkou školní družiny je paní Hana Vojkůvková. V 2. oddělení je PaedDr Z Kotas. ŠD 

navštěvuje chlapec s lehkým mentálním postižením, který zde má asistentku pedagoga V. Balážovou  

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

 

Zájmová činnost školního klubu  

 

V tomto školním roce se vybírala částka 300 Kč/rok. Výtvarný kroužek a kroužek robotiky  

a programování začal fungovat od II. pololetí, vybíralo se rovněž 300 Kč. Vedoucí školního klubu je 

vychovatelka paní Hana Vojkůvková. Náplň práce spočívala v rozvoji zájmové činnosti žáků 5. – 9. ročníku 

po vyučování. Školní klub organizoval zájmové útvary – fotbalový, taneční, robotiky a programování, 

basketbal, volejbal, výtvarný, sportovní hry, seminář z matematiky a jazyka českého. 

Školní sportovní klub (ŠSK) a tělesná výchova 

 

Tělesná výchova, zájmové sportovní aktivity, vč. mimoškolních se zpravidla zajišťují v prostorách 

tělocvičny, v areálu panské zahrady, na fotbalovém hřišti i ve volné přírodě (vytrvalostní běhy apod.). 

Všechny aktivity školní i mimoškolní probíhaly v souladu s plánem, i když někdy jejich realizaci ovlivnily 

nevhodné klimatické a musely se odkládat. Zásadním cílem tělovýchovného působení na žáky je i nadále  

a čím dále výrazněji zlepšování tělesné zdatnosti a zdraví žáků, vytváření kladného vztahu k tělesné výchově  

a sportu jako celoživotní orientace na zdravý životní styl. Zvláštní pozornost se snažíme věnovat zvláště 

žákům, kteří se v rámci mimoškolní činnosti již vůbec nezabývají sportem. V gymnastice i atletice máme 

rezervy v rámci vybavení potřebným náčiním a pomůckami, které se postupně doplňují a inovují, proto ne 

všechny disciplíny a cviky byly úplně zvládnuty. Přesto lze konstatovat, že v rámci možností jsme učinili pro 

naplnění výstupů z ŠVP maximum. 

 



Sportovně nadaní žáci reprezentovali školu ve sportovních soutěžích. Účast v okresním kole McDonald´s 

Cupu v kategorii mladších žáků (3. – 5. ročník). OVOV jsme se nezúčastnili. 

Školní sportovní klub pracoval v celém školním roce dle plánu činnosti jednotlivých sportovních 

zájmových útvarů. V červnu 2017 proběhla olympiáda v netradičních atletických a sportovních soutěžích, na 

jejichž přípravě a organizaci se podíleli žáci 9. ročníku.  

 

Činnost školního poradenského pracoviště, školního metodika prevence a koordinátora EVVO 

 

Naplňování jednotlivých cílů programu školního poradenského pracoviště probíhalo následovně: 

 

A. Kariérové poradenství 

- všichni žáci 9. třídy a jeden žák z 8. tř. byli přijati na střední školu – viz. 4.4 

- žáci 8. třídy navštívili Úřad práce v Novém Jičíně a absolvovali exkurzi do ZZS MSK Nový Jičín 

B. Poskytování podpůrných opatření (PO) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

- rediagnostikován 1 žák v 7. třídě – nově PO 4 

- doporučení 2 žáků z 2. roč. na vyšetření PPP NJ 

- proběhlo vyšetření v  PPP: 1 žák 3. B třídy, 1 žákyně 1. B třídy 

- další vyšetření žáka 2. A třídy přímo ve škole přítomnosti AP, rozhodnutí a doporučení potvrzeno 

- proběhla další kontrolní vyšetření 5 žáků (z toho 4 mají přiděleného asistenta pedagoga – AP) 

- výsledky všech vyšetření jsou uloženy jako součást dokumentace ŠPP 

C. Prevence rizikového chování 

- i nadále je v provozu schránka důvěry, nástěnky na chodbě k tematice prevence pro žáky  

a rodiče 

- i tento školní rok se řídíme programem Školní strategie prevence, Minimálním preventivním 

programem  

a Programem proti šikanování; dokumenty jsou uloženy v ředitelně, ve sborovně, u vedoucí 

školního poradenského pracoviště a na nástěnce na hlavní chodbě.  

- při výchovné práci jsme využívali časopis Prevence, který je zdrojem důležitých informací  

i návodů pro práci se třídou, od nového školního roku dojde ke změně – budeme odebírat časopis 

Třídní učitel a vedení třídy, který bude pro pedagogy šířeji využitelný 

- pracovaly zájmové útvary ŠD a ŠK – viz. výše 

- řešení vztahů v případě podezření na šikanu žáka v 6. třídě a na kyberšikanu v 9. třídě 

- natáčení televize Polar – k projektu Skutečně zdravá škola; v rámci třídních schůzek byla zajištěna 

ochutnávka zdravých pokrmů pro rodiče i děti 

- vynášení zimy – lidová tradice 

- přednáška o dospívání MP Education 6. – 9. třída 

- plavecký výcvik 1. – 3. (A i B) 

- Lesní pedagogika – exkurze 6. třídy na Libavou 

- Školní olympiáda 

D. Prevence školní neúspěšnosti  

- průběžné sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

- sledování absence žáků – pozdní příchody žáků při změně začátku vyučování 

- sledování kvality domácí přípravy 

- Svátek slabikáře – 20. 6. 2017 odpoledne s rodiči 1. A – zajistila L. Zelcová 

- Škola nanečisto – květen 2017setkání s rodiči a děti budoucích prvňáčků – L. Zelcová,  

S. Strýčková 

- Noc s Andersenem – 1. dubna 2017 ve spolupráci s ÚM Spálova – L. Zelcová,  

M. Krumpolcová 

E. Podpora pedagogů 



- metodická podporu učitelů při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 

vzdělávací činnosti školy 

- spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci – třídní schůzky, individuální 

konzultace 

- konzultace při práci s málo nebo nespolupracujícími rodiči  

- účast na DVPP – studia k získání či rozšíření kvalifikace, metodické poradny pro vedení školy 

- čtení časopisů Prevence, Školství, Rodina a škola a sdílení jejich obsahu 

- konzultace při novém způsobu zpracování podkladů k vysvědčení, zasílání zpráv do PPP a SPC, 

PLPP 

- POKOS – DVPP – V. Zgažarová 

F. Podpora nadaných žáků  

- organizaci soutěží a olympiád – výtvarné a literárně-výtvarné soutěže Svět slova, Čerti a sport 

- robotická soutěž pod vedením p. P. Nováka 

- účast na akcích školy pořádaných pro veřejnost – vítání občánků, setkání s důchodci  – Spálov, 

Luboměř 

- školní akademie ke Dni matek 

- zadávání diferencovaných úkolů 

- technická exkurze (27. 6.) pro žáky 6. – 9. tř. (a jednotlivce z 5. tř. k doplnění počtu) 

- exkurze do firem Mateiciuc, ZD Partutovice, mlýn Partutovice – montessori trojročí 

- exkurze 2. – 5. třídy do firmy ASOMPO 

- návštěva místního archivu – 6. – 9. třída pod vedením p. uč. Hrabcové 

- zájezd na divadelní představení – muzikál Noc na Karlštejně – 6. – 9. r., zajistila K. Hrabcová 

- Hranické Hry bez hranic – 1. A a 9. třída – L. Zelcová, K. Hrabcová 

- Divadelní představení  - loutkové, Odry 1. – 3. (A i B) 

 

Stručná specifikace Minimálního preventivního programu  

 

Spolupráce školního metodika pravence (ŠMP) s rodiči, žáky, pedagogy 

 

1. Seznámení rodičů s činností ŠMP a možnostmi spolupráce 

• osobní představení školního metodika a preventisty na třídních schůzkách 

• seznámení s konzultačními hodinami - úterý: 13.30 – 14.30 h; způsoby kontaktu dle potřeby 

• seznámení s činností a plánem akcí na rok 2016/2017 

• kontakt na ŠMP do žákovské knížky 

• letáky pro rodiče, anonymní dotazník pro rodiče 

 

2. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP a možnostmi pomoci 

• schůzky ve třídách, v rámci konzultačních hodin v kabinetě VP 

• osobní schůzka, schránka důvěry - způsob odpovídání 

• nástěnka pro žáky – číslo linky důvěry, letáky pro žáky, aktuální informace, soutěže 

• na schůzce školního parlamentu - dotazník, co by pomohlo snížit negativní jevy ve škole 

• zapojení žáků do aktivit školy 

 

3. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy 

• vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky KVIC a dle finančních 

možností školy 

• vzdělávací semináře pro kolektiv školní sborovny 

• informování na poradách školy o problémech negativních jevů a možnostech jejich řešení 

• knihovnička a nástěnka s informačními letáky a důležitými telefonními čísly 

 



 

Příklady víkendových akcí a ostatních možných aktivit : 
- SDH pořádá víkendové a prázdninové akce, 2x návštěva bazénu, táboření, sáňkování, pouštění 

draků, Mikuláš  

- skauti  

- prázdninové akce:  

- táboření – Hadinka – 3 dny, 3 dny táboření – Něčín 

- skautský tábor 

- ZUŠ navštěvuje 22 žáků 

- 60 žáků trvale navštěvuje ŠD (denně ráno: 6.30 až 8.00 a odpoledne od 11.45 do 16.15 h) 

- kulturní vystoupení (pro důchodce, vítání občánků) 

- Buď OK –preventivní program (Renarkon – Ostrava) 

- Výchovný koncert, biologické exkurze 

- Draví ptáci 

- anipromítačka – beseda s pracovnicí z Barrandova, ukázky filmů 

- návštěva divadelního představení pro mladší a starší žáky 

- zapojení žáků do soutěží a olympiád, plnění projektů s ekol. náplní: projekt„Les “;  

- sběr kaštanů – pomoc lesní zvěři 

- projekt Od adventu k Vánocům (besídky, výzdoba tříd, možná přijde Mikuláš)   

- školní bál  

- maškarní ples 

- lyžařský výcvik 6. a7. třída  

- zeměpisně zaměřená přednáška 

- projekt Mezinárodní den dětské knihy 

- Škola naruby 

- Smrtná neděle – kulturní tradice Spálovska - rozloučení se zimou, vítání jara 

- Velikonoční/vánoční jarmark 

- ekologický týden a Den Země – duben 

- dopravní soutěž 

- exkurze na Úřad práce 

- akademie pro veřejnost 

- tematická exkurze pro 2. stupeň - Svět techniky Ostrava 

- Kurz společenského tance a chování se stužkováním 9. ročníku 

- kurz plavání 

- Gemma – nabídka středních škola a učebních oborů, DOD na SŠ 

- sběr železa; papíru, plastových lahví, plastových vršků   

- literárně-výtvarná soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 

- olympijský den na škole 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

 

Název aktivity Termín konání Vedoucí programu 

Třídní schůzky září, listopad, duben třídní učitelé, ŘŠ 

Vánoční besídka  Prosinec třídní učitelé 

Kurz společenského chování 

a tance 
říjen – listopad 

Jitka Foltýnková  

Mgr. M.Süsenbeková, Mgr. 

K. Hrabcová 

Maškarní ples  Únor SRPŠ a ředitelství školy 

Školní ples Leden SRPŠ a ředitelství školy 

Den otevřených dveří Duben všichni pedagogové 



Škola nanečisto Květen 
Vyučující 1. ročníku, vedení 

školy  

Setkání předškoláků, rodičů, 

učitelů 

Akademie pro veřejnost 

Květen všichni 

Spolupráce s PPP,SPC, 

PČR,AČR 
září –červen 

Ředitelství školy, 

pedagogové 

Hry bez hranic Červen AČR 

Svátek slabikáře Červen Vyučující 1. třídy 

 

 

Environmentální výchovně vzdělávací osvěta (EVVO) 

Program EVVO byl zpracován na období 2016 – 2020. 

Jeho hlavními body, které se snažíme v průběhu školního roku naplňovat, byly a jsou: 

 

a) Naučit současnou a budoucí generaci žít podle principu trvale udržitelného rozvoje 

b) Zdravotní styl (uplatňovat zásady zdravého životního stylu, seznamovat žáky se zásadami zdravého 

stravování). 

 

c) Nakládání s odpady (snižovat množství odpadu a důsledně jej třídit). 

 

d) Šetření materiálem a energiemi (vytvářet u žáků návyky šetření energií, vodou a materiály). 

 

e) Spolupráce s organizacemi (např. lesní pedagogika se sídlem v Lipníku nad Bečvou) 

 

f) Vytvářet realizační plán pro každý školní rok (vyhodnocovat a upravovat plán pro následující školní 

rok, přijetí a plnění plánu zahrnovat do výroční zprávy školy). 

 

g) Uplatňovat komplexně pojaté environmentální vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

 

h) Využívat školní klub (ekologický kroužek) a školní družinu k environmentálnímu vzdělávání. 

 

i) Dále vzdělávat všechny koordinátory školního environmentálního vzdělávání. 

 

j) Tvořit nástěnky s ekologickou tématikou, pořádat pro žáky ekologické soutěže (biologická olympiáda, 

přírodovědný klokan) a přednášky. 

 

k) Pořádat a účastnit se charitativních akcí  

 

l) Uskutečňovat projektové vyučování  (Den Země aj.). 

 

 

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

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2016/2017 aktivně zapojili do dalšího vzdělávání, 

které odpovídalo schválenému plánu DVPP. Hlavní pozornost se věnovala vzdělávání především 

psychologickým a pedagogickým tématům, potřebných zejména pro projekt společného vzdělávání, pro 



výchovně vzdělávací proces na bázi montessori  pedagogiky, pro využití ICT prostředků ve výuce, pro 

oblast prevence a pro vzdělávání vedoucích pracovníků.     

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků je organizačně i ekonomicky náročné, proto se volí i 

forma samostudia, zejména v době prázdnin anebo dle možností forma hromadného vzdělávání, tzv. 

SBOROVNY na škole.  

 

9. 1. Stručný přehled některých témat DVPP :  

a) dlouhodobé vzdělávání: Mgr. Kateřina Hrabcová – rozšiřující studium o další vyučovací předmět 

dějepis, Mgr. Bc. Kozelská Lucie a Mgr. Kristýna Fardová studium montessori kurzu pro vyučující 1. 

stupně,   Bc. Jana Herzogová – montessori kurz pro vyučující v MŠ (dokončení), Veronika Podešvová 

– předškolní pedagogika, .     

   b) další vzdělávání prostřednictvím kurzů KVIC a NIDV:            

      1. Prevence a VP                                                              3x 

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

      3. Jazykové vzdělávání                                         5x  

      4. Vzdělávání vedení školy – metodické poradny     4x  

      5. RVP a ŠVP, efektivní metody ve výuce                  8x                    

      6. BOZP           1x 

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

 8. Studium ICT, vzdělávání ve spolupráci s Optysem NJ – ŠD, Vv aj. 

 9. Společné vzdělávání, diferenciace práce v hodinách Aj     5x 

 10. Informativní kurz Montessori pedagogiky – 2 vedoucí pracovníci –    1x 

 

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. 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 Žákovského parlamentu tvořeného žáky 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 2016 provozovala hlavní i doplňkovou činnost 

v souladu s ustanoveními Zřizovací listiny příspěvkové organizace městyse Spálov a dodatku ke Zřizovací 

listině ze dne 7. 3. 2014. 

 

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). Významnou výnosovou položkou byly 

příjmy z doplňkové činnosti, z programu pro rodiče s dětmi v Hranicích, z finančních darů. 

 

Hlavní činnost ZŠ a MŠ – výchovně vzdělávací proces dle aktuálních školních vzdělávacích program. 



V doplňkové činnosti zejména v oblasti stravování, resp. z příjmů ze zajištění stravování, došlo opět 

k zlepšenému hospodářskému výsledku. Počet strávníků z řad veřejnosti se udržuje téměř na stejném počtu. 

Zlepšila se efektivita a i nadále takto mohou pracovat min. 4 pracovnice na plný úvazek v jídelnách ZŠ a MŠ, 

vč. dalších pracovníků v rámci DPP. 

  

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

však nejsou zatím využity všechny možnosti doby pronájmu.  

 

Bylo nutné čerpání fondu odměn na platy pedagogických pracovníků i provozních zaměstnanců  

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

nového vybavení. Přesto skončilo hospodaření příspěvkové organizace s  kladným výsledkem, a to: 

+34.540,34 Kč. 

 

V roce 2016 jsme obdrželi tyto dotace a taky jsme je účelově využili.  

Městys Spálov – rozdělení výuky v hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku 300.000,- Kč - vyčerpáno v plné 

výši.  

     Posílení mzdových prostředků z MSK – UZ 33052: 308.767,- Kč – vyčerpáno v plné výši. 

     Kompletní zpráva o hospodaření školy jako celku je samostatnou přílohou (č. 2) výroční zprávy. 

  

12. Informace o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

  

Naše základní škola se z iniciativy rodičů zapojila úspěšně do projektu Skutečně zdravá škola  

a dosáhla na ocenění na úrovni bronzové plakety. Naším cílem je do projektu zapojit i mateřskou školu. 

   

V tomto školním roce jsme se podíleli i na tvorbě Místního akčního plánu pro Odersko, ve kterém se 

snažíme řešit perspektivně rozšíření vyučovacích prostor na základní škole, případně i v mateřské škole.  

Dalším významným projektem je využití dotační podpory v rámci zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony 

pro ZŠ a MŠ, s názvem „Podpora společného vzdělávání v ZŠ a MŠ – 04“.   

Oba projekty jsou již schváleny a budou dle možností v následujících letech realizovány (MAP), resp. 

schválené dotace v tomto smyslu využity (šablony).  

 

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 byla ukončena práce na společném projektu regionálního charakteru MAP 2016 – 

Odersko. Cílem projektu je zejména zvýšení kapacitních prostor v MŠ a ZŠ.    

 V srpnu 2017 MŠMT bylo schváleno financování projektu „Podpora společného vzdělávání v ZŠ  

a MŠ – 04“ ve výši 809 053,- Kč, který má být zrealizován nejpozději do 31. 07. 2019.  

  

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

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 Spolupráci s odborovou organizací, Sdružením rodičů a přátel školy, Spolkem Montessori Spálov  

a jinými subjekty zejména v rámci vzdělávání lze hodnotit i nadále pozitivně.  

 

 

 

 



16. Závěr 

 

Školní rok 2016/2017 byl náročnější z hlediska organizace a naplňování požadovaných změn v rámci 

programu společného vzdělávání. Na škole vzniká školní poradenské pracoviště, první třída se rozšiřuje na 

první trojročí s montessori principy vzdělávání a v mateřské škole se poprvé představuje i samostatná 

montessori třída.  Mateřská škola je po dlouhé době naplněna na maximálně možnou míru a počet žáků ve 

škole se také výrazně zvýšil. V tomto smyslu můžeme být spokojeni. S růstem počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ se 

však zvyšují nároky na vlastní organizaci, personální a provozní zajištění, na ekonomické ukazatele  

a v neposlední řadě i na výchovně-vzdělávací výsledky. A tady vnímáme ještě v naší činnosti rezervy, které 

v dalším období máme v úmyslu prioritně řešit.   

Základní škola pracuje již několik let v režimu provozu na výjimku z počtu žáků. Počet žáků se sice 

zvyšuje, ale zvyšuje se i počet tříd. Z toho důvodu je zřejmé, že režim provozu školy na výjimku z počtu žáků 

ještě nekončí. 

Základní i mateřská škola se nachází v pěkném prostředí, sociální klima je nesrovnatelné s klimatem 

jiných, především větších městských škol a každý rok je charakteristický nějakými změnami, ať již z hlediska 

údržby obou budov anebo doplněním vnitřního vybavení. Občas se mění i personální obsazení (mateřské 

dovolené, efektivnější nabídka práce apod.) Přínos výuky na montessori principech je zřejmý i ze zájmu žáků 

o tento způsob vzdělávání na naší škole. Pro srovnání – ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo naši školu 

109 žáků (11 žáků v montessori třídě) a školní rok 2016/2017 zahájilo 132 žáků (32 v montessori trojročí). 

Uvedená čísla se v průběhu školního roku změnila na 130 všech žáků základní školy a 31 v montessori 

třídách. V září 2017 se ustálil počet všech žáků na 131 a v montessori trojročí je z toho 34 žáků. 

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

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

i když se objevují názory, že hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu je ze strany pedagogů příliš mírné. 

Nabízí se však i jiné vysvětlení. Ve škole výrazně převažují žáci 1. stupně (88 ze 132, resp. 86 ze 130), kde se 

vzhledem ke skladbě předmětů i předpokládá větší úspěšnost žáků ve výchovně-vzdělávacím procesu. 

V uplynulém školním roce byla zajištěna potřebná odbornost téměř všech vyučujících (dříve aprobovanost) – 

kromě specialisty na tělesnou výchovu.  

 Nelze také zapomínat na význam a náročnost práce vyučujících ve spojených třídách (2. a 3.) nebo 

částečně spojených třídách – mimo hlavní předměty, (4. a 5.). 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 některých třídách (1. B, 3. A, 6. A a 7. A třída a montessori 

třída v MŠ) pomáhal při výuce asistent pedagoga. Uznání si zaslouží i učitelé za práci v rámci projektu 

společného vzdělávání, 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 žákovský Parlament a žákovské samosprávy. Působení žákovské samosprávy 

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

 V budově základní školy se nutně řeší dispoziční rozmístění jednotlivých kmenových tříd a tento 

proces se bude opakovat každoročně až do zajištění provozu úplné školy (1.- 9.), vč. montessori tříd. 

 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 možnosti publicitu, obě sdružení rodičů  

a zřizovatel. 

 Vedení školy  si  velmi váží dobré spolupráce s Úřadem městyse ve Spálově a dalšími subjekty, která 

je základním předpokladem úspěšného vývoje školství ve Spálově. 

  



Aktualizace dlouhodobých úkolů na další období (některé jsou součástí celoročního plánu práce na rok 

2017/2018) 

    

- 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 4. a 5. třída 

rozdělena (spojena jen v některých výchovných předmětech) a v dalším školním roce i ve 2. a 3. třídě, 

alespoň v některých hlavních vyučovacích předmětech (hodinách) 

- ve výchovně-vzdělávacím procesu v předškolním vzdělávání pokračovat ve alternativním způsou 

předškolního vzdělávání na bázi montessori pedagogiky nebo prvky lesních školek, v tomto smyslu 

zpracovat 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 částech 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 v rámci společného vzdělávání 

(inkluze) 

- 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 vlastní výukové materiály                                                  

- pokračovat v rozvoji zájmové činnosti na ZŠ prostřednictvím zájmových útvarů 

- 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 v naplňování koncepce výchovně-vzdělávacího procesu na principech montessori 

pedagogiky 

- dokončit zřízení mobilní ICT učebny (pro 1. a 2. stupeň) 

    

   Ve Spálově dne 29. 9. 2017      PaedDr. Zdeněk Kotas,  

         ředitel školy 

 

 


