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Vážení rodiče, žáci a všichni přátelé naší školy,  

   

dovolte mi, abych Vás v úvodu tradičního školního zpravodaje stručně seznámil 

s tím, jak se nám podařilo uvést do školního života změny, které jsme 

v předcházejícím období nastartovali, a také s tím, co pro nás všechny připravujeme 

v blízké budoucnosti. V jedné větě se dá konstatovat, že se všechny námi realizované 

změny setkaly v konečném výsledku s pozitivní odezvou, i když ne vždy byla cesta 

k vytouženým cílům jednoduchá. Uvedené konstatování podrobněji rozvedeme 

v následujících textech. 

Do rukou se Vám dostává tištěný školní zpravodaj, který zatím vycházel 

dvakrát ročně. Naším záměrem je od příštího roku využít více digitální formy 

zpracování informací směrem k Vám a upustit od pracnější a nákladnější klasické 

podoby zpravodaje. V samotném úvodu bych rád vyzdvihl práci celého týmu 

spolupracujících kolegyň, které se významně podílí na tvorbě, aktualizaci a údržbě 

všech informačních a propagačních školních médií, za což jim všem patří upřímné 

poděkování. 

PaedDr. Zdeněk Kotas,  

                   ředitel školy  

 

1. Základní škola a Mateřská škola ve Spálově v roce 2017 
 

Motto:   

 „Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by 

umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa 

křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“   Jan Amos Komenský (1692-1670)

         

Končí rok 2017 a jsme na prahu roku nového. Tento přelom nám všem opět dává 

příležitost zhodnotit uplynulé období a zamyslet se nad dalším rozvojem, dalším 

vylepšením podmínek výchovně-vzdělávacího procesu v obou školských 

zařízeních, ale i nad změnami stávajících plánů nebo se zabývat stanovením nových 

cílů,vizí a úkolů. 

Základní škola má v tuto chvíli 10 tříd. Na základech klasického vzdělávání 

pracuje 8 tříd. I nadále se spojuje 2. a 3. třída. Na principech vzdělávání montessori 

pedagogikou byla vytvořena dvě trojročí, tyto samostatné třídy jsou označeny jako 

1. B a 1. C. V dalším šk. roce předpokládáme, že již budou na naší škole naplněna tři 

montessori trojročí, z nichž jedno bude tvořeno žáky 4. a 5. třídy, případně doplněno 

žáky z 3. třídy. Na tento záměr však bude mít výrazný vliv počet přijímaných žáků do 

nových 1. tříd. Počet tříd v klasickém vzdělávacím programu se měnit zatím nebude, 

2. a 3. ročník bude i nadále spojován. Celkem je na naší základní škole aktuálně 

134 žáků, což je nepatrně více než ve školním roce předcházejícím.  

Vzhledem k zájmu o vzdělávání v naší škole se předpokládá, že počet žáků bude 

přiměřeně každoročně růst. Limitujícím faktorem je však zajištění, organizace  

a dispoziční řešení 2. stupně na základech montessori pedagogiky.  
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V mateřské škole jsou dvě třídy - jedna třída s klasickým předškolním 

vzděláváním s prvky pedagogického přístupu Začít spolu a jedna třída pracuje 

výhradně na principech montessori pedagogiky. V MŠ je nyní zapsáno celkem 58 dětí, 

2 děti se vzdělávají mimo MŠ a v pořadníku máme další zájemce. 

Naplněnost školní družiny je 100 % ve dvou odděleních - klasické a montessori. 

Stanovený počet žáků je naplněn i ve školním klubu. Školní družina má i ranní provoz, 

školní klub pracuje v různých hodinách mimo školní vyučování. 

Dle předběžných přihlášek do 1. třídy v roce 2018/2019 a názorů rodičů dětí v MŠ 

je zájem zatím vyrovnaný pro klasické a montessori vzdělávání. Počet budoucích 

prvňáků se bude pohybovat zřejmě mezi 20 – 30 dětmi; jen v naší MŠ máme aktuálně 

20 předškoláků místních, ale i z Oder, Hranic a okolí.   

V MŠ se pracuje dle nového výchovně-vzdělávacího programu Pohádkové 

putování. K dominantním metodám a způsobům práce patří dle slov současných 

pedagogů i nadále láskyplný a chápavý přístup k dětem, neustálý proces vysvětlování, 

ukazování dobrých příkladů, vzájemná pomoc, rovný přístup ke všem dětem  

a zejména vedení dětí k zodpovědnosti za budoucí podobu světa kolem nich.  

V MŠ pracuje pod vedením Jarmily Gramesové tým pedagogických pracovníků ve 

složení: Daniela Haubeltová, Jana Herzogová, Veronika Podešvová, Radka Otáhalová 

a Marcela Foltasová. Provoz v mateřské škole aktuálně zajišťují Petra Šustková, 

Helena Pizúrová, Helena Schwarzová a Marek Zima. Na konci min. šk. roku ukončila 

pracovní poměr asistentka pedagoga Kateřina Ondrová a do důchodu odešla Zdislava 

Podešvová. Činnost v mateřské škole je hodnocena rodiči a dětmi v mateřské škole 

převážně kladně.       

ZŠ a MŠ ve Spálově je rozdělena na 8 samostatných hospodářských organizačních 

jednotek – ZŠ, MŠ, montessori sekci vzdělávání, družinu, školní klub, školní 

poradenské pracoviště, dvě školní jídelny a dvojjazyčný kurz na bázi montessori 

pedagogiky pro rodiče s dětmi do čtyř let v Hranicích.      

Na ZŠ je aktuálně na 1. stupni 87 žáků, na 2. stupni 47 žáků, celkem 134 žáků.  

Z toho je 74 žáků, tedy převážná část, ze Spálova. Z Luboměře dojíždí 20 žáků  

a 1 žákyně z Heltínova, další žáci (39) dojíždí z Luboměře pod Strážnou, Jakubčovic 

nad Odrou, z Oder a z Hranic a okolí. Organizace vyučovacího procesu a chod školy 

bude z důvodu přibývajících žáků a tím i tříd stále náročnější, zejména se zřetelem na 

prostory výuky. 

Časová změna organizace vyučování se osvědčila již druhým rokem, zejména 

v zimních měsících.  

V současné době pracuje aktivně na ZŠ 16 pedagogů - Zdeněk Kotas, Marie 

Süsenbeková, Lenka Zelcová, Svatava Strýčková, Markéta Krumpolcová Matušková, 

Miroslava Kvasnicová, Jan Nohel, Miles Leyshon (rodilý mluvčí Aj), Vlasta Šustková, 

Kateřina Hrabcová, Věra Zgažarová, Kateřina Rozbrojová, Aneta Růžičková, Lucie 

Kozelská, Kristýna Fardová a Kristýna Šmatelková. Školní družinu vede v klasickém 

oddělení Hana Vojkůvková a v montessori oddělení Kristýna Šmatelková. 

V montessori třídách nám i nadále vypomáhá aktivně Terezie Lukšíková, i když je 

v současné době na rodičovské dovolené. Za velmi důležitou změnu v organizaci naší 

školy pokládáme rozdělení 4. a 5. roč. na jednotlivé třídy, se svými třídními 

učitelkami. Za zmínku určitě stojí i výuka Aj již ve všech třídách MŠ  i ZŠ.  
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Provoz v budově základní školy zajišťuje Dáša Hrnčiříková, Jana Ambrožová  

a Josef  Kočtář ml. Školní jídelny základní školy i mateřské školy vede Ilona 

Zálešáková. Ve školní jídelně základní školy pracuje dále Jaroslava Jurčíková (nyní 

dlouhodobě ze zdravotních důvodů nepřítomná), Kateřina Robová, Jana Marszalková 

a Alena Kovalčíková. Ludvík Baláž a Zuzana Nedělková nám vypomáhají se svozem 

dětí z Hranic a okolí. 

Výčet všech pracovníků obou školských zařízením není úplný, v době různých 

nepřítomností z důvodu nemoci, čerpání dovolených apod. nám vypomáhaly nebo 

ještě vypomáhají Anna Králová, Barbora Váňová, Jarmila Mazáčová (která nám nyní 

pomáhá s formalitami školní práce) a další. 

Nemůžeme také zapomenout na zájmové útvary, jejichž vedoucí zpravidla nejsou 

v tomto období aktivní pracovníci školy – na Zuzanu Trnečkovou a Michaelu 

Šmatelkovou (obě taneční kroužek), Miroslava Kostku a Luďka Remeše (fotbalový 

kroužek) a Pavla Nováka (moderní robotika). 

Velmi významnou roli v personálním obsazení naší školy hraje i samostatná účetní 

Marcela Kuncová, která na začátku roku vystřídala Pavlu Zimovou. Paní Kuncová 

zajišťuje nejen ekonomickou agendu, ale i personální problematiku a formality chodu 

školy, což je při stále rostoucím počtu pracovníků čím dál náročnější práce.   

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

základní údržba malého rozsahu v obou školních budovách. Z kapacitních důvodů 

a organizace výuky byly přemístěny a přeorganizovány některé učebny a další změny 

učeben, např. ICT učebny, jsou plánovány na další období.  

Asistenti pedagogů pracují na naší škole již od roku 2012, ale od šk. roku 

2016/2017 jsou na školách organizováni jiným způsobem. V souladu s platnými 

právními předpisy bylo ustanoveno na naší škole pod vedením Mgr. Marie 

Süsenbekové Školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je začlenění všech 

žáků s vývojovými poruchami učení a chování, významně v tomto ohledu pomáhá  

i Mgr. Lenka Zelcová, která se věnuje i logopedické péči.  Aktuálně s žáky 

s poruchami učení a chování pracuje pět asistentek pedagoga - Gabriela Kubicová, 

Iveta Potschová, Nikol Kočtářová, Vlasta Balážová a Zuzana Nedělková. V září tohoto 

roku nám bylo schváleno z dotačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ kromě jiného 

financování speciálního pedagoga pro ZŠ a chůvy pro dvouleté děti v MŠ, což 

hodláme případně využít v příštím školním roce. 

Vzdělávacímu procesu by mohla pomoci ve spojených ročnících, zejména 

v montessori trojročích, přítomnost třídních asistentů, na čemž se nákladově na 

financování této pozice podílí i rodiče Montessori Spolku Spálov. V roli třídních 

asistentů v montessori třídách pomáhají Dana Potschová, Klára Řezníčková, Kristýna 

Šmatelková a Ludmila Marečková. 

Celkem je v obou školských zařízeních ve Spálově 27 pedagogických pracovníků 

a 11 provozních zaměstnanců. Někteří mají zkrácené pracovní úvazky. Na růst počtu 

zaměstnanců má vliv zvyšující se počet dětí v MŠ a žáků v ZŠ.      

  

Vážíme si spolupráce se všemi školami v okolí, zejména se ZUŠ Odry, vážíme 

si spolupráce a podpory různých spolků a sdružení – SRPŠ Spálov, Montessori Spolek 

Spálov, TJ Spálov oddíl kopané, členů skautské organizace, SDH, různých 
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podnikatelských subjektů (Zemědělská a.s. Spálov, Semperflex Optimit s.r.o., 

Malířství Kučák, Kopier servis spol. s r.o., Mateiciuc a.s., Gerlich Odry s.r.o. aj.). 

V neposlední řadě si velmi ceníme podpory ze strany zastupitelů městyse Spálova, 

v čele s paní starostkou Ludmilou Sucháčkovou, a zastupitelů obce Luboměře, v čele 

s panem starostou Jiřím Vlčkem. I v následujících letech chceme a budeme se s Vaší 

podporou snažit naši činnost dále úspěšně a pozitivně rozvíjet ve prospěch dětí v MŠ 

a žáků v ZŠ. 

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům a žákům 

základní školy, dětem z mateřské školy za jejich pracovní nasazení a přístup 

k vlastnímu vzdělávacímu procesu. Dále patří poděkování rodičům, jejich aktivně 

pracujícím spolkům, zastupitelům městyse Spálov, členům školské rady, 

podnikatelům, organizacím a všem občanům z řad veřejnosti, kteří nám pomáhají 

v naší každodenní činnosti. Mé osobní poděkování patří i zástupkyni ředitele školy  

p. Mgr. Marii Süsenbekové za její činnost ve prospěch celé školy. 

V případě, že jsem na někoho pozapomněl, přijměte, prosím, i toto obecné 

poděkování, protože lidí, kteří nám pomáhají, je již opravdu velké množství. 

  

 

       PaedDr. Zdeněk Kotas,  

              ředitel školy 

 

 

2. Život ve škole  
 

2.1. Výběr z aktivit na základní škole  
 

- slavnostní zahájení školního roku a vítání prvňáčků  

- beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 

- návštěvy dopravního hřiště  

- návštěva divadelního představení ZUŠ v Odrách 

- divadelní představení Divadélka Hradec Králové v ZŠ (Bajky pana Ezopa 

pro 1. stupeň a Don Quijote a ti druzí ze španělské literatury pro 2. stupeň) 

- projekt Hasík  

- beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem (Indie, Papua Nová Guinea) 

- exkurze na Farmu Luboměř  

- exkurze do společnosti Cement Hranice  

- florbalové turnaje mladších i starších žáků  

- turnaje v halové kopané  

- Mikulášská nadílka ve škole  

  

V 1. pololetí nového školního roku navštěvují žáci 1. a 2. stupně celkem 

14 kroužků a 2 semináře. Některé zájmové útvary jsou rozděleny dle věku zájemců.  

Do zájmové činnosti a školní družiny je zapojeno 120 žáků, což je výrazná většina. 

Nelze vyloučit, že se nabídka zájmové činnosti v průběhu školního roku rozšíří.   
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2.2. Školní družina   
 

Základní škola má dvě oddělení školní družiny, do kterých docházejí 

zpravidla žáci 1. až 4. třídy.  

Oddělení s klasickým typem vzdělávání navštěvuje 30 dětí. Provozní doba je 

ráno od 6.30 do 8.00 a odpoledne od 11.45 do 16.00. Vychovatelkou je zde Hana 

Vojkůvková. Ve školní družině jsou po dohodě s vedoucí vychovatelkou ŠD i někteří 

žáci z vyšších ročníků, kteří jsou členy školního klubu.  

Oddělení s montessori pedagogikou navštěvuje rovněž 30 dětí. Provozní doba je 

odpoledne od 11.45 do 14.00, žáci, kteří zůstávají v družině i po odjezdu svozového 

autobusu, pak přecházejí do oddělení klasiky. Vychovatelkou je zde Mgr. Kristýna 

Šmatelková.  

V obou družinách působí i asistenti pedagoga. Poplatek za školní družinu  

a školní klub je v obou případech 100,- Kč/měsíc.  

                   Hana Vojkůvková 

    vedoucí vychovatelka školní družiny 

2.3. Školní sportovní klub 
 

Činnost ŠSK má následující cíle: 

- vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní 

orientace na zdravý životní styl a zaměřit se na ty, kteří nejsou mimo školu 

organizováni v jiných tělovýchovných organizacích 

- připravit školní družstva k účasti v regionálních soutěžích 

- pomáhat při organizaci sportovních akcí 

- zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví žáků, nabídnout alternativu k trávení volného 

času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek  

a dalších hrozeb spojených s dospíváním. 

Plán činností:  

V říjnu byl na programu halový turnaj v kopané, v listopadu a prosinci jsme se 

zúčastnili turnajů ve florbalu jak pro 1., tak i pro 2. stupeň, pro dívky a chlapce.  

Na začátku 2. pololetí se uskuteční turnaj ve vybíjené pro l. stupeň. Na přelomu 

měsíců duben a květen se žáci 1. stupně zúčastní turnaje v kopané Mc Donald’s Cup. 

V tomto období také poměří své schopnosti a dovednosti žáci 2. stupně, a to v Poháru 

rozhlasu SLZŠ.  

V průběhu roku zorganizuje ŠSK vybíjenou pro žáky l. stupně. Pro veřejnost se 

bude připravovat v měsíci dubnu florbalový turnaj tříd, kde s organizací pomohou žáci 

sedmé třídy. Dále v květnu turnaj ve volejbale, uskutečnění záleží na počtu 

přihlášených družstev vedoucímu ŠSK.  

Ke konci školního roku se vypraví naši žáci na slavnosti obce Bělotín, kde již 

tradičně hrají zápasy ve fotbalu a volejbalu. V tomto období je naplánovaný 

„Olympijský den“ pro žáky naší školy, jedná se o celodenní sportovní akci, ve které 

budou žáci jednotlivých ročníků porovnávat své dovednosti v nejrůznějších 

disciplínách.  

 

         Vedoucí: Mgr. Jan Nohel 
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Informace:  

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK se ve školním roce 2017/2018 nekoná.  

Kurz společenského chování a tance pro žáky 8. a 9. třídy bude probíhat v období 

ledna a února 2018.  

 

2.4. Organizace vyučování základní školy:  

 
0. hodina 7.20 – 8.05 (5 minut přestávka) – pro žáky 8. nebo 9. třídy (1 x týdně) 

– předsazená hodina  

1. hodina 8.10 – 8.55 (5 minut přestávka) – oficiální zahájení vyučování v 08.10 

2. hodina 9.00 – 9.45 (20 minut přestávka)  

3. hodina 10.05 – 10.50 (10 minut přestávka) 

4. hodina 11.00 – 11.45 (10 minut přestávka) 

5. hodina 11.55 – 12.40 (5 minut přestávka)  

6. hodina 12.45 – 13.30 (30 minut přestávka) 

 

Odpolední vyučování probíhá v úterý pro žáky 8. a 9. třídy. Žáci odcházejí ve 12.40 na oběd, 

mají 30minutovou přestávku.   

7. hodina 13.10 do 13.55 (5 minut přestávka) 

8. hodina 14.00 – 14.45 (konec vyučování)  

 

I ve školním roce 2017/2018 zahajujeme a ukončujeme vyučovací hodiny bez zvonění. 

 

 

 

 

2.5. Informace o pronájmu tělocvičny 
 

Tělocvična v budově základní školy je každodenně využívána a pronajímána 

veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách. Upozorňujeme zájemce o využití 

tělocvičny, že ještě jsou volné termíny (o víkendu i ve všedních dnech), kapacita 

možného pronájmu není zcela naplněna. V případě zájmu jsme připraveni vám vyjít 

vstříc. K dispozici je vybavení k téměř všem sportům a slušné sociální zázemí. 

Hodinová sazba pronájmu je 60,- Kč. Další informace o možnosti pronájmu vám 

poskytne vedení školy nebo vyučující tělesné výchovy Mgr. Jan Nohel.  

 

Informace o vánočních akcích pro veřejnost:  
Turnaj ve stolním tenise 28. 12. 2017  

Volejbalový turnaj 29. 12. 2017 

Bližší informace sdělí pořadatelé.  
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2.6. Přehled kroužků pro šk. rok 2016-2017 

 
Kroužky školního klubu: 

 

kroužek vedoucí den, hodina 

Basketbalový kroužek Mgr. Věra Zgažarová 
čtvrtek  14.00-16.00  

1x za 14 dní 

Dramatický kroužek Bc. Klára Řezníčková pondělí  12.30-13.30 

Fotbalový kroužek I. Luděk Remeš čtvrtek  16.00-17.30 

Fotbalový kroužek II. Miroslav Kostka čtvrtek 17.30-19.00 

Konverzace v Aj Mgr. Věra Zgažarová pátek 14.00-15.00 

Kroužek jógy Dana Potschová středa 13.00-13.45   

Moderní robotika  Pavel Novák pondělí 15.00-17.00 

Seminář z M Mgr. Vlasta Šustková čtvrtek 7.20-8.05 

Seminář z ČJ Mgr. Kateřina Hrabcová středa 14.00-15.00 

Sportovní hry  I. Mgr. Jan Nohel úterý  15.00-16.00   

Sportovní hry II. Mgr. Jan Nohel úterý 14.00-15.00 

Taneční kroužek  I. Mgr. Michaela Šmatelková středa 14.00-15.00 

Taneční kroužek II. Mgr. Zuzana Trnečková pátek  14.00-15.00   

Volejbalový kroužek Mgr. Jan Nohel 
čtvrtek   14.00-16.00 

1x za 14 dní 

Výtvarný kroužek  I. Gabriela Kubicová středa 13.45-14.45 

Výtvarný kroužek II.  Mgr. Aneta Růžičková  středa 13.30-14.30 

 

 

2.7. Školní poradenské pracoviště – organizační informace  

 
 Od 1. 9. 2016 bylo na naší škole nově zřízeno Školní poradenské pracoviště 

(ŠPP).  

 Vedoucím pracoviště byla ředitelem školy stanovena Mgr. Marie Süsenbeková. 

Pedagogem, který komunikuje se školními poradenskými zařízeními (ŠPZ), je 

Mgr. Lenka Zelcová.  

 Každé školní poradenské pracoviště má řadu cílů. Z celé škály témat, která 

vymezilo MŠMT, se naše ŠPP zaměřuje na ty oblasti, které se nás dotýkají: kariérové 

poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora 

nadaných žáků a podpora pedagogů. Ve škole pracuje celkem pět asistentů pedagoga. 

 

         Mgr. Marie Süsenbeková 
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3. Další informace o chodu školy a nadcházejících událostech  
 

3.1. Termíny pedagogických rad   
   

MŠ 

2. pedagogická rada  - 16. 4. 2018  

ZŠ  

3. pedagogická rada – 22. 1. 2018   

4. pedagogická rada – 16. 4. 2018  

5. pedagogická rada – 25. 6. 2018   

 

3.2. Třídní schůzky  
 

Únor 2017 – třídní učitelka 9. třídy Mgr. Marie Süsenbeková je k dispozici 

rodičům vycházejících žáků při záležitostech souvisejících s podáváním přihlášek 

na SŠ.  

26. 4. 2018 - třídní schůzky všech tříd, individuální pohovory podle potřeby. 

 

3.3. Plavecký výcvik  
 

V letošním šk. roce 2017/2018 se bude konat plavecký výcvik v období 

od 25. 4. do 27. 6. 2018. Zúčastní se jej žáci 1., 2. a 3. ročníku, klasické i montessori 

třídy, v celkovém počtu 60 žáků. Již tradičně budeme navštěvovat plavecký bazén 

v Hranicích, vždy ve středu. Kurz bude rozdělen na 10 lekcí. Plavecký výcvik povede 

Mgr. Svatava Strýčková. Věříme, že kurz bude letos stejně úspěšný jako v minulosti.  

 

3.4. Výuka náboženství  
 

Náboženství vyučuje v letošním školním roce Mgr. Kateřina Rozbrojová 

a Mgr. Zdenko Vavro. Výuka probíhá ve 3 skupinách buď jako nepovinný předmět, 

nebo jako zájmový útvar, a to pro 1. až 7. třídu. 

 

3.5. Školská rada   
 

Složení školské rady pro období 2017/ 2018 je následující: 
 

Předseda:   Mgr. Lenka Zelcová, Spálov 217   za ZŠ 

Členové:  Mgr. Marie Süsenbeková, Luboměř 36   za ZŠ 

    Oldřich Kostka, Spálov 93                  za úřad městyse 

          RNDr. Viktor Dubovský, Ph.D., Spálov 334 za úřad městyse 

                   Mgr. Petra Chytilová, Spálov 21   za rodiče 

Luděk Remeš, Spálov 305    za rodiče 

 

Na škol. radu se mohou rodiče obracet s připomínkami a náměty k činnosti školy. 
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3.6. Logopedická poradna pro nápravu řeči  
 

 Ve škole je zřízena logopedická poradna pro nápravu řeči. Logopedická 

poradna spolupracuje s logopedkou Mgr. Kateřinou Kunzovou. Nápravu provádí paní 

učitelka Mgr. Lenka Zelcová v úterý podle individuální potřeby. Poradna je v suterénu 

školy u školní dílny, vstupuje se vchodem do tělocvičny (od rybníku). V současné 

době dochází do poradny 11 dětí. Poplatek činí 150 Kč za pololetí. 

 

3.7. Poruchy učení 
  

Na škole je celkem 22 žáků, u kterých byla zjištěna porucha učení. Z toho  

6 žákům škola poskytuje individuální péči mimo vyučování. Žáci jsou vzděláváni 

podle vlastního individuálního programu. Dva žáci navštěvují pedagogickou 

intervenci. 

Na základní škole pracuje 5 asistentek pedagoga, které byly přiděleny k žákům 

na základě doporučení odborného pracoviště. 

Garantem za péči o integrované žáky je Mgr. Lenka. Zelcová. Výuku provádí 

také Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková, Mgr. Svatava Strýčková. Pedagogickou 

intervenci zajišťuje Mgr. Jan Nohel a Mgr. Bc. Lucie Kozelská. 

 

 

3.8. Zápis žáků do 1. třídy   
 

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

rok 2018/2019 proběhne v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a to ve dvou termínech: 

-  v úterý 10. dubna 2018 v době od 14 do 17 hodin pro klasické vzdělávání  

- ve středu 11. dubna 2018 v době od 14 do 17 hodin pro vzdělávání  

s montessori pedagogikou 
Časy a další informace budou včas upřesněny vedoucí učitelkou v MŠ, paní 

Jarmilou Gramesovou.  

  Zapisují se děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Výjimky povoluje 

ředitel školy. Pro zápis je třeba rodný list dítěte a vyplněný dotazník. Děti s odročenou 

školní docházkou, které již jsou do školy zapsané, se zápisu také zúčastní. Je třeba, 

aby jejich rodiče vyplnili Žádost o přijetí k základnímu vzdělání.  

 

Odročení školní docházky  

 

Odročení školní docházky o jeden rok povoluje ředitel školy na písemnou 

žádost rodičů a doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa § 37 odst. 1 zákona  561/2005 Sb. v platném znění. 

 

         Mgr. Lenka Zelcová 
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3.9. Prázdniny:  

 Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017  

a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.  

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.  

 Jarní prázdniny jsou od 19. 2. – 25. 2. 2018. 

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 

2018. 

 Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. 

srpna 2018. 

 Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 

2018. 

 

 

4. Výchovný poradce informuje rodiče vycházejících žáků 

 
Podávání přihlášek na střední školy  

 

1) všichni žáci obdrží VZOR přihlášek (přední stranu), kterou si s rodiči předvyplní  

a přinesou zpět do školy třídní učitelce. Tuto verzi požaduji donést nejpozději  

do čtvrtku 1. února 2018  

2) škola vyplní v elektronickém systému ORIGINÁL přihlášky podle vzoru  

a doplní známky (přihláška se tedy může vyplnit nejdříve po pololetním vysvědčení)  

3) odevzdáme žákům ke kontrole a pro doplnění lékařského potvrzení (PLP ano/ne); 

pozor! Některé školy mají vlastní formulář. 

4) žák přinese kompletní přihlášku k podpisu řediteli školy nejpozději 18. února 

2017. Na přihlášce musí být podpis ředitele školy, uchazeče (žák) i zákonného 

zástupce (rodič).   

5) po podpisu ředitele školy se přihláška odevzdává žákovi k odeslání  

6) žák si přihlášky (2) odešle na vybrané školy   

- přihlášky musí být podány do 1. března 2018  

 

Informace k přijímacímu řízení 2018 

 

- zavedena povinná jednotná zkouška z matematiky a češtiny pro všechny maturitní 

obory 

- co hraje roli? Je stanoveno, že min. 60% bodů musí žák získat za výsledek testů,  

do dalších 40% se započítává školní prospěch, školní přijímací zkouška (např. test 

z biologie), zhodnocení soutěží a mimoškolních aktivit.  

- uchazeč má možnost (a doporučujeme ji využít) absolvovat zkoušku dvakrát, má 

tedy dva pokusy, započte se mu do hodnocení ten lepší výsledek 

- uchazeč se řídí termíny zkoušek vypsaných vybranou školou  
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Termíny zkoušek:  

1. řádný termín: 12. dubna 2018 

2. řádný termín: 16. dubna 2018 

1. náhradní termín: 10. května 2018 

2. náhradní termín: 11. května 2018 

 

- výsledky zkoušek přijdou uchazeči domů, výsledky přijímacího řízení budou 

zveřejněny pod kódem uchazeče na webových stránkách vybrané školy  

- i když uchazeč splní podmínky, může být nepřijat z kapacitních důvodů a lepších 

výsledků ostatních uchazečů 

- pokud žák není přijat, vyčkejte na oficiální oznámení, které přijde dopisem domů   

- žák může podat odvolání k výsledkům do 3 prac. dnů od doručení rozhodnutí  

o nepřijetí 

- odvolání si může žák napsat sám nebo to sepíše s třídním učitelem a potvrdí jej 

ředitel školy 

- po přijetí a vybrání školy, kam uchazeč nastoupí, se odesílá zápisový lístek – ten lze 

použít jen jednou 

- v případě, že se uchazeč nedostane na žádnou z vybraných škol, může si podat 

odvolání k výsledkům, pokud ani zde neuspěje, čeká na vyhlášení dalších kol 

výběrových řízení a pošle si přihlášku (zde není počet přihlášek omezen)  

 

5. Školní parlament  
 

Zástupci školního parlamentu 

  

    Starosta: Václav Král 

  Zástupce starosty: Daniel Havran 

  Zástupkyně učitelů: Mgr. Marie Süsenbeková 

    Zástupci tříd: 

 

Třída jména zástupců 

4. Miroslav Ambrož, Filip Rob 

5.  Vojtěch Podešva, Adriana Václavíková 

6.  Lukáš Kubica, Vojtěch Brož 

7.  Anna Chytilová, Jan Květoň 

8.  Štěpánka Feglerová, Daniel Havran 

9.  Matěj Květoň, Václav Král  
 

  
    
    Celoroční spolupráce s ŘŠ, plnění úkolů dle potřeby školy.  

         

       Zpracovala Mgr. Marie Sűsenbeková 
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6.  INFORMACE O MONTESSORI VÝUCE V NAŠÍ ŠKOLE   

6.1. Výuka montessori na základní škole  
 

Montessori výuka probíhá na naší škole již třetím rokem.  

Během této relativně krátké doby vznikly dvě stabilní skupiny, tzv. „první trojročí“, 

kde se spolu učí děti od prvního do čtvrtého ročníku. Naše třídy navštěvuje celkem 

36 dětí ze Spálova a blízkého okolí (Odersko, Hranicko).  

 

O principech výuky v našich třídách toho bylo řečeno a napsáno již mnohé. Proto jen 

ve zkratce: 

 věkově smíšené skupiny (starší pomáhají mladším, možnost spolupráce při 

plnění úkolů…) 

 společná pravidla napomáhající dětem cítit se zde bezpečně 

 týdenní plánování učiva a s tím související svobodná volba dítěte; zároveň však 

také 

 vedení k samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci 

 respektování senzitivních období dítěte 

 připravené prostředí – velké množství pomůcek, na kterých si děti osvojují nové 

učivo, mají možnost si vše „osahat“, propracovaný je zejména matematický 

materiál 

 

Dětem je ve třídě k dispozici nejen učitel – „průvodce“, ale také asistentka. Jejím 

úkolem je pomáhat dětem s plněním plánů (zejména mladší děti často potřebují přečíst 

zadání, vysvětlit postup…), představovat jim jednotlivé pomůcky, dohlížet na 

správnost provedení zadaných úkolů, usměrňovat děti při porušování pravidel či být 

učiteli ku pomoci při chystání pomůcek a prostředí. Role asistentky je zde velmi 

významná. Už jen proto, že výuka u nás neprobíhá klasicky „frontálně“, (tzn. kdy 

všichni žáci sedí před učitelem a ten tak má přehled o tom, co kdo v danou chvíli dělá, 

zpravidla všichni pracují na tomtéž), ale děti jsou rozmístěny po celé třídě a každý 

pracuje na svém… 

 

Významná je pro nás také úzká spolupráce s rodiči. Chtěli bychom jim touto cestou 

poděkovat za to, že nám ve svém volném čase pomáhají, ať už s výrobou pomůcek 

či zajišťováním exkurzí obohacujících naši výuku. Nebereme to jako samozřejmost  

a velmi si toho vážíme. 

 

 

               Za „monte tým“ Lucie Kozelská 
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6.2. Montík – klubík pro rodiče s dětmi 
  

Dvojjazyčné kurzy s prvky montessori pedagogiky pro rodiče s dětmi do 4 let  
 

 Tento školní rok (2017/2018) v Hranicích pod záštitou ZŠ a MŠ Spálov opět 

organizujeme interaktivní programy pro rodiče s dětmi ve věku 1 – 4 roky. Programy 

probíhají za finanční podpory města Hranice. 

 Toto pololetí jsme pro velký zájem otevřeli 4 skupiny rodičů s dětmi. Zájem byl 

vyšší než naše kapacita. Pracujeme tedy se 48 dětmi, které jsou rozděleny do skupin po 

12. Je to o jednu skupinu více než loni a navíc jsme museli 6 zájemců odmítnout 

z kapacitních důvodů. Tento velký zájem nás těší. Velmi nás potěšila i větší účast 

tatínků, kteří navštěvují náš klubík, aby ulehčili maminkám na mateřské a strávili 

plnohodnotný čas se svými ratolestmi. 

 Rodiče si sami pro naše programy zvolili název Montík, který pro ně spojuje 

pojmy Montessori a klubík. Podařilo se nám také vytvořit facebookovou stránku, na 

které uveřejňujeme fotky, aktivity a jiné zajímavosti. Najdete nás na:  

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

 V tomto školním roce fungujeme v novém prostoru na adrese Třída Čs. armády 

211, který nám pronajímá neziskový spolek. Programy probíhají vždy v úterý a ve 

středu, dopoledne i odpoledne.  

 Nadále dodržujeme harmonogram dne, ve kterém jsou zahrnuta říkadla, 

písničky, různé výtvarné techniky, pohybové aktivity nebo procvičování praktických 

činností. Pracujeme s montessori pomůckami a vše je proloženo základy angličtiny.  

 Snažíme se podporovat tradiční pojetí rodiny. V současném trendu zvyšujícího 

se tempa v celé společnosti je pro nás prioritou vytvoření vřelého prostředí, kde se děti 

i rodiče cítí dobře a tráví spolu příjemné chvíle. 

Navštěvují nás rodiče a děti nejen z Hranic, ale i z přilehlého okolí (Velká, 

Drahotuše, Bělotín, Skalička, Střítež, Všechovice, Býškovice, Radíkov, Spálov, 

Luboměř, Odry, Chvalčov, Slavíč).  

Při organizaci a vlastní činnosti v daných kurzech Radce Otáhalové pomáhá 

Mgr. Ludmila Marečková. 

 Děkujeme ZŠ a MŠ Spálov, že tato smysluplná činnost může i nadále fungovat. 

Děkujeme městu Hranice za finanční podporu.  

         Radka Otáhalová 
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7. Sdružení rodičů a přátel školy  

 
Výbor složený z třídních důvěrníků SRPŠ pro šk. rok 2017/2018 

 
Předsedkyně    Barbora Váňová  

Zástupce za MŠ   Veronika Demlová 

Zástupce 1. tř.   Martina Kantorová 

Zástupce 2. tř.   Tereza Bláhová 

Zástupce 3. tř.   Renáta Šustková  

Zástupce 4. tř.   Jana Tillová 

Zástupce 5. tř.   Petra Levová 

Zástupce 6. tř.   Pavla Zimová 

Zástupce 7. tř.   Pavla Šímová 

Zástupce 8. tř.   Pavlína Feglerová 

Zástupce 9. tř.   Miroslava Králová 

Zástupce pro montessori tř.   Silvie Rosensteinová 

 

Přehled příspěvků, které poskytlo SRPŠ v roce 2017:   
 

 paušální roční přísp. 100Kč /žák                     18 800 Kč  

 lyžařský výcvik 200 Kč/žák     4 800 Kč 

 přednáška o Africe       2 175 Kč 

 koncert J. Erlenbach       3 560 Kč 

 divadlo       2 600 Kč 

 přednáška o dospívání      2 060 Kč 

 divadlo Letadlo MŠ       1 760 Kč 

 Renarkon prev. Program buď OK    3 360 Kč   

 divadelní představení Noc na Karlštejně    2 520 Kč 

 poukázka na výběr knihy pro žáky 9.tř.    3 000 Kč 

 knihy pro předškoláky – rozloučení s MŠ    1 579 Kč 

 exkurze přísp. na dopravu      3 000 Kč 

 beseda s p. spis. Ivonou Březinovou   2 640 Kč 

 představení ZUŠ Odry muzikálové pohádky  1 060 Kč 

 přísp. na dopravu  - divadlo     1 578 Kč 

 přednáška p. Řehák          600 Kč 

 zeměpisná přednáška o Indii    3 075 Kč 

 přísp. divadelní předs. pro MŠ    2 000 Kč 

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

                           60 167 Kč 

Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2018 

Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 27. 1. 2018 do 

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

 

Přejeme Vám  klidné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku! 

        za SRPŠ Barbora Váňová 
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8. Školní jídelna   
 

Ve školní jídelně ZŠ se stravuje celkem 206 strávníků (127 žáků, 

29 zaměstnanců a 50 občanů). Počet strávníků školní jídelny MŠ je 56 dětí, 

8 zaměstnanců.  

 Cena obědu v ZŠ za dotovanou cenu:                                

      7 – 10 let 20,- Kč 

                                                                    11 – 14 let  22,- Kč 

            15 a více let  24,- Kč 

Cena jídla v MŠ za dotovanou cenu:  

                       3 -  6 let  7 – 10 let 

 

přesnídávka                     7,- Kč          8,- Kč 

    svačinka odpolední         6,-  Kč       6,- Kč 

    oběd           16,- Kč      17,- Kč 

 

  

Naše jídelna nadále zajišťuje stravování tzv. „cizích“ strávníků z řad našich občanů. 

Městys Spálov zajišťuje rozvoz obědů až do vašich domovů.  

            

Upozornění školní jídelny! 

 

Po dobu vánočních svátků je jídelna uzavřena od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018. 
 

Upozorňuji zákonné zástupce dětí a nezletilých žáků, že jsou povinni 

dle školského zákona 561/2004 Sb. odhlašovat děti ze stravování v době jejich 

nepřítomnosti ve školském zařízení. V 1. den nemoci si mohou vyzvednout oběd do 

jídlonosičů a další dny nemoci si musí sami oběd odhlásit na telefonním čísle 556 729 

692.  Pokud tak zákonný zástupce nebo žák neučiní, vystavuje se riziku, že bude muset 

uhradit neodhlášený a neodebraný oběd v plné výši, tj. včetně mzdových a věcných 

nákladů. 

 

Odhlašování obědů ve školních jídelnách:  

MŠ  do 7.30 hodin 

ZŠ   do 7.00 hodin 

 

Informace ke školnímu stravování: 

 

 Nově vyhláška o školním stravování umožňuje strávníkům s dietním omezením, 

na základě potvrzení dětského lékaře, přinášet si pokrmy z domova a pracovnice 

kuchyně jim je přichystá ke konzumaci. V jiných případech není dovoleno přinášet do 

školského zařízení jídlo připravené doma. 

  Školní jídelnu zřizuje ministerstvo školství, a ta se řídí jimi vydanými 

vyhláškami a předpisy, mezi které patří i často zavrhovaný, ale pro nás stále platný 

spotřební koš a nutriční doporučení. Školní jídelna musí dokládat kontrolním orgánům 
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/ČŠI, hygieně/ plnění těchto doporučených dávek potravin, které zajišťují vašim dětem 

vše potřebné k jejich růstu a správnému vývoji. 

Je v našem zájmu vařit dětem zdravé a chutné obědy. 

 

Rodičům a dětem k zamyšlení – proč vyhazujeme jídlo?  
 

 V dnešní době se lidé velmi zajímají o stravování, zdravou výživu a složení 

potravin. Existuje mnoho směrů ve stravování, kterými se rodiny vydávají  - 

vegetariánství, veganství, raw food, paleo, dělená strava atd. Řeší se: pít či nepít 

mléko, jíst syrovou nebo vařenou stravu, jíst maso - ano nebo ne? A co je správné?   

Každý si obhájí to své.  

 Co je však pro nás zarážející, je skutečnost, že naše společnost se nijak zvlášť 

nepozastavuje nad plýtváním potravinami a jídlem. 

 Ve školních jídelnách se podle statistického průzkumu vyhodí do koše 20 – 30 

% připraveného jídla. Netýká se to však jen školní jídelny, ale také domácností. 

V českých domácnostech rodiny podle průzkumů vyhodí rovněž 1/4 až 1/3 

nakoupeného jídla. Asociace Zachraň jídlo přirovnává tento alarmující stav k situaci, 

kdy byste šli z obchodu se čtyřmi taškami jídla a jednu rovnou vyhodili do odpadků. 

Nejvíce se vyhazuje pečivo, částečně uzeniny a sýry, někdy zelenina a ovoce, které se 

nedají dlouhodobě skladovat.  

 Příklad i ze života školy – kolik ovoce se válí po školních chodbách a v okolí 

školy, když děti dostanou k obědu mandarinku či jablko? Nebo kolik žáků z 2. stupně 

nemá zájem odebrat si svou porci ovoce a zeleniny, kterou zdarma obdrží v projektu 

Ovoce do škol? Tento stav začíná být v naší vyspělé společnosti alarmující. Pořádají se 

různé akce na záchranu nespotřebovaného jídla, jako např. Národní potravinová 

sbírka, která přebytečné jídlo rozváží k potřebným, jako jsou dětské domovy, domovy 

seniorů, azylové domy atd. Naše posedlost dokonalostí je rovněž bizarní, případy 

vyhazování např. zkroucené mrkve hned z pole na skládku jsou šílené.    

 Pokud jde o vyhazování jídla, na vině je více věcí, jednou z nich je přístup 

dětí a rodičů, který bychom chtěli posunout k lepšímu. Mnohé děti nemají 

z domova vytvořeny správné stravovací návyky a až ve školce nebo škole se jim musí 

učit. Některá jídla, potraviny nebo zeleninu zde jedí poprvé v životě a strach ochutnat 

něco nového je pro mnohé nepřekonatelný. Chce to svůj čas, ale hlavně podporu, jak 

ze strany rodiny, tak i pedagogů. Je potřeba naučit děti v rodinách úctě k jídlu a lidské 

práci, zapojovat je do domácích prací, vést je ke zdravé výživě,  

k pestré stravě, seznamovat je s různými druhy potravin, ovoce a zeleniny (která by 

měla tvořit podstatnou část našeho talíře a mnoho dětí otevřeně říká, že ji vůbec nejí)  

a přemýšlet o tom, jak my sami se chováme k jídlu a jaký dáváme svým dětem přiklad. 

  Každý oběd má jak finanční hodnotu, tak hodnotu lidské práce. Je opravdu 

moc smutné, když čerstvý, kvalitní oběd, někdy ani netknutý končí v koši na odpad.   

Dítě je hladové a dojídá se brambůrkami, sladkostmi a Coca-colou nakoupenými 

v obchodě. Děti by měly být vychovány k tomu, aby si nakoupily za svěřené peníze 

vhodné svačiny a ne sladkosti. O souvislostech mezi pojídáním sladkostí  

a projevy hyperaktivního a nesoustředěného chování bylo napsáno již množství 

odborných článků. Složení některých svačin je opravdu zarážející. Tím vás, rodiče, 
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nechceme kritizovat, neboť výchova dětí je velmi náročná a chystat svačiny může 

být zatěžující záležitostí, ale chceme vás povzbudit a požádat, abyste věnovali 

chvilku svým dětem a probrali s nimi jejich způsob stravování. Vyplatí se jim to 

nyní i do budoucna. Je to naše velké vánoční přání, které by přineslo užitek všem 

stranám.   

 Nezapomínejte, že školní oběd je pro mnohé děti jediným teplým jídlem za 

celý den. Teplé jídlo je podle mnohých výživových odborníků nezbytné pro 

zdravý vývoj dítěte. Zeptejte se svých dětí, co měly k obědu, co jim chutnalo, či 

nechutnalo, zeptejte se, proč jídlo nedojedly. Vysvětlete jim, prosím, proč by se 

nemělo jídlem plýtvat. Zeptejte se sami sebe: Snídá dobře mé dítě?  Nemá příliš velké 

svačiny? Nemá příliš sladkostí? Nebyla by přeci jen lepší svačina z domu než 

kupovaná? Víte, že mnohé děti oběd nedojí jen proto, že ho nedojedl kamarád? Bylo 

by skvělé, kdyby děti více spoléhaly na sebe a svůj názor.  

 Celá naše společnost se stala obětí konzumního způsobu života a ten má na naše 

životy neblahý vliv. Myslíme si ale, že nikdy není pozdě se z tohoto způsobu života 

vymanit a opět začít přemýšlet nejen o stravování, o šetření jídlem, ale  

i o hodnotách, které v životě máme a o úctě k druhým osobám.  
 Naším společným zájmem je zdravý rozvoj dětí a stále doufáme, že se nám 

podaří společnými silami tento stav zlepšit. Neboť největší odměnou pro kuchařku je 

prázdný talíř a plné bříško strávníka.  

 K tomuto přání se přidáváme i za iniciativu projektu Skutečně zdravé 

školy, v současnosti bychom rádi v projektu pokračovali a dosáhli další mety, ale je 

nemyslitelné, aby naše obědy byly vařeny ze stále kvalitnějších potravin a ty pak 

končily nesnědené v odpadcích. Za této situace veškeré snažení o kvalitnější stravu 

pozbývá smyslu. Prosíme tedy rodiče, aby zvážili své priority, a pokud mezi ně patří 

stravování dětí, pak doufáme, že se to pozitivně projeví ve větším množství snědeného 

jídla na talíři.   

 

Přejeme Vám do nového roku 2018, ať je na vašem stole vždy dostatek 

zdravého jídla a pití, ale i dostatek lásky a porozumění. 

 

Za kolektiv kuchyně a tým Skutečně zdravé školy Ilona Zálešáková a Mgr. Kateřina 

Hrabcová               

 

Tipy:  

http://zachranjidlo.cz/ - brožura, jak správně skladovat jídlo, aby se rychle nekazilo, 

recepty na zpracování „zbytkových potravin“, informace o akcích i děsivá fakta  

 

http://potravinypomahaji.cz/  - stránky Národní potravinové sbírky  

 

Doporučujeme navštívit nový obchod se zdravými potravinami v Odrách na náměstí, 

kde můžete navíc nakoupit bezobalově – pouze množství, které spotřebujete a bez 

zbytečného odpadu z obalů. Bezobalové obchody se objevují stále častěji, naleznete je 

v Olomouci i v Ostravě, kam na nákupy občas zavítají jistě i občané Spálova a okolí.  

 

http://zachranjidlo.cz/
http://potravinypomahaji.cz/
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9. Skutečně zdravá škola  
 
 Základní škola Spálov je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola 

od podzimu roku 2015. Na podzim 2016 byla oceněna Bronzovým certifikátem. 

Hlavními kritérii byly úpravy v jídelníčku a kvality stravování, ale také vzdělávání  

o zdravém životním stylu žáků i veřejnosti. Proto pravidelně pořádáme ochutnávky 

zdravých pokrmů.  

 V září 2017 proběhla zatím největší akce – ochutnávka, na níž se podílely paní 

kuchařky jídelny základní školy, ale také paní učitelky se svými žáky ze všech tříd 

základní školy. Tato ochutnávka byla spojena s výstavou úrody, na níž jsme 

edukačním způsobem prezentovali byliny a zeleninu, kterou jsme vypěstovali na 

našem školním pozemku.  

 V současné době je naším hlavním zájmem renovace školní zahrady. 

Spolupracujeme s projektanty a zahradní architektkou a společně se nám snad podaří 

vytvořit odpovídající projekt, se kterým bychom mohli získat prostředky na zvelebení 

a zkvalitnění školní zahrady.  

 V poslední době také bojujeme s velmi špatnými stravovacími návyky žáků 

všeho věku, jak na 1. stupni, tak na 2. stupni a to se odráží negativně na přijímání 

projektu. Je zajímavým paradoxem, že zvláště starší žáci mají z výuky výborné 

znalosti o tom, jaká strava je pro tělo člověka prospěšná, ale vědomě se tím málokdo 

řídí. Zdá se, že jen osvěta nestačí, ale chce to vlastní zájem o své zdraví.  

 Vzhledem k tomu, že Češi jsou ve srovnání s jinými národy ve velké míře 

postihováni nemocemi, které mají přímou souvislost s nevhodnou a nekvalitní stravou, 

jako je rakovina tlustého střeva, obezita a diabetes 2. typu, a jejichž léčba bývá velice 

nákladná jak pro stát, tak psychicky a fyzicky náročná pro pacienta, je prevence více 

než nutná. To je hlavním smyslem celého projektu a na spolupráci a zájmu dětí  

a rodičů vše začíná i končí.  

 Český stát a iniciativa Skutečně zdravé školy zlepšení situace nahrávají, 

neboť stát z prostředků daňových poplatníků hojně dotuje školní obědy a provozuje 

projekt Ovoce do škol. Každé dítě tak má možnost kvalitního teplého jídla a porce 

ovoce a zeleniny. To je luxus, který v různých zemích světa neznají. Teď již zbývá jen 

to, aby svému zdraví šli naproti samotní strávníci.  

 Z celého srdce Vám přeji krásné a pohodové Vánoce bez stravovacích obtíží  

a mnoho zdraví v novém roce 2018. A pokud si budete dávat novoroční předsevzetí, ať 

jsou ta týkající se zdraví těmi, které vás budou provázet dlouhodobě.  

         Mgr. Kateřina Hrabcová  
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Přidáváme pár tipů na zdravější Vánoce:  
 

Tipy na zdravější štědrovečerní menu:  

 

polévka – tradiční jsou rybí, houbová nebo hrachová. Polévku nezahušťujte moukou, 

raději přidejte nastrouhanou bramboru nebo hrst ovesných vloček. Pro nedůvěřivé děti 

doporučujeme připravit krémy rozmixováním.   

předkrm – výborný zdravý předkrm (nebo malý lehký oběd) může být např. tradiční 

houbový kuba z krup či pohanky doplněný o lesní houby nebo žampiony či hlívu 

ústřičnou 

bramborový salát – místo majonézy použijte bílý jogurt, osvědčený je hustý jogurt 

řeckého typu. Salát můžete osvěžit jablkem. Salám již nedávejte, doplňte více 

zeleniny. Do salátu patří tradiční kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer), ale můžete 

přidat např. i červenou řepu nebo řapíkatý celer. Pak se salát stane velmi zdravým 

pokrmem.  

ryba – místo smažení v trojobalu vyzkoušejte rybu pečenou v troubě s bylinkami či 

česnekem, nebo tradiční úpravy kapra na modro či kapra na černo, které jsou velmi 

zdravé a přinášejí variantu výborné vařené ryby.  

sladká tečka – což tak si dát místo zmrzlinového poháru třeba zdravá pečená jablka? 

Tak jednoduché a tak dobré. Jablka jen oloupeme, nakrájíme na měsíčky, pekáček 

lehce vytřeme oříškem másla (pokud máme nepřilnavý, nemusíme), jablka posypeme 

skořicí a pečeme v troubě při 180 stupních 10 minut. Už nyní je to dobrota, ale když 

jsou ty Vánoce, lehce zakápneme javorovým sirupem nebo domácím tekutým medem 

a posypeme kousky vlašských oříšků nebo mandlí.  

 

Zdravé nepečené cukroví z jarmarku, po kterém se jen zaprášilo:  

 

Kokosové kuličky  

suroviny:  

 1 plechovka kokosového mléka (ale může být i normální mléko 250 ml) 

 1 vanilkový puding 

 3 lžíce javorový sirup nebo med 

 3 lžíce chia semínek  

 100 g strouhaného kokosu 

 hrst brusinek 

postup: v kokosovém mléku uvaříme hustý puding (proto jen 250 ml tekutiny), 

vmícháme chia semínka, necháme za občasného míchání vychladnout (aby se neudělal 

škraloup) a nabobtnat semínka. Do směsi pak přidáme strouhaný kokos, nadrobno 

nasekané brusinky a osladíme dle své chuti javorovým sirupem nebo tekutým medem. 

Vymícháme do konzistence polotuhého těstíčka, necháme chvíli spojit v lednici, pak 

tvoříme kuličky, které ještě obalíme v jemně strouhaném kokosu. Můžeme ozvláštnit 

tím, že doprostřed kuličky dáme mandličku, pokud máme rádi. 
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Dvoubarevná roláda  

suroviny:  

 140 g jemných ovesných vloček 

 100 g datlové pasty (nebo sušeným datlí, můžeme namixovat se švestkami) 

 2 lžíce holandského kakaa 

 2-3 lžíce medu 

 120 g jemně mletých mandlí (mandlová moučka) 

 2-3 lžíce kávy 

 2 lžíce kokosového oleje 

Postup: 

uděláme tmavé těsto - ovesné vločky nejprve nasucho opražíme na pánvi za stálého 

míchání, až se rozvoní (trvá to 2-3 minuty), vsypeme do mixéru a rozmixujeme na 

hrubší mouku. Dáme do misky, smícháme s kakaem a datlovou a pastou (dá se koupit 

ve zdravé výživě už hotová, nebo když chceme zpracovat datle a švestky, tak 

namočíme a až změknou, tak je rozmixujeme, ale nevznikne tak jemná hmota. 

Ve zdravé výživě stojí 250 gramů kolem 70 Kč, tak ta pasta vyjde lépe.) a nastává 

mačkací proces, vpravíme rozemleté vločky do pasty, až vznikne pevné pružné těsto. 

Pokud chceme přisladit, použijeme tekutý med - po lžičkách, ale datlová pasta je dost 

sladká sama o sobě, já to už nesladím. Pokud je to hodně tuhé, přidáme pár lžic kávy.  

světlé těsto - použijeme mandlovou moučku (nádhernou světlou jemnou mandlovou 

moučku mají v Lidlu), smícháme s medem v polotuhou hmotu, pokud nedrží 

pohromadě, přidáme opatrně po lžičkách kokosový olej - většinou stačí 1-2 lžíce  

a vznikne krásné těstíčko. Vyválíme tmavou placku, na to natřeme světlou hmotu  

a zamotáme do rolády. Můžeme dělat roládu velkou ve formě salámu, ale i malé 

rolády ve formě kokosových kmenů z pouti. Vyvalujeme a pak srolováváme vždy za 

pomocí pečícího papíru (nebo potravinové folie, ale papír jde lépe), to pak jde krásně. 

 

 

10. Jarmark při rozsvěcení vánočního stromu ve Spálově  
 

 V neděli 3. 12. jsme nejen zapálili první adventní svíčku, ale také jsme se 

aktivně zúčastnili místní akce Rozsvěcení vánočního stromu. U této příležitosti 

proběhlo nejen podávání předvánočního punče, ale také zpívání písní našimi žáky, 

které připravila Mgr. Kristýna Šmatelková a také návštěva Mikuláše, čerta a anděla. 

Na stáncích jsme pak nabízeli výrobky žáků ze základní školy i dětí z mateřské školy. 

Paní učitelky a ochotné žákyně z 8. třídy byly sice prozmrzlé, ale zájem o vánoční 

dekorace a další výrobky byl velký a to nás hřálo celou dobu u srdce.  

          

         Mgr. Kateřina Hrabcová  
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11. Mikulášská nadílka na základní škole  

 
  Ve středu 6. prosince jsme s deváťáky uspořádali již tradiční akci Do školy 

přišel Mikuláš. Předem jsme společně napekli perníčky, ke kterým jsme přidali 

burské oříšky a rozličné bonbóny a zabalili jsme je do balíčků. Mikuláš se již 

během prvních vyučovacích hodin vydal se svou družinou tří andělů a dvou čertů 

do tříd. Obdarováni byli úplně všichni - žáci, učitelé i provozní zaměstnanci. 

Mikuláš nevynechal ani návštěvu pana ředitele a sborovny. Myslím, že akce byla 

dobře připravena a věřím, že některé děti se nad svým chováním opravdu 

zamyslely. Nezbývá než poděkovat všem žákům 9. třídy za přípravu i provedení 

této akce. 

            Mgr. Marie Süsenbeková 
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12. Mateřská škola  
 

12.1. Výběr z aktivit v mateřské škole v posledním období   
 

- zahájení školního roku 

- divadlo v Odrách „O Smolíčkovi“ 

- Návštěva kukuřičného bludiště v Hranicích (Sluníčka) 

- třídní schůzky 

- divadlo ve školce „Myška Klárka, Veverka Terka a skřítek Naschválníček“ 

- Drakiáda 

- depistáž řeči 

- divadlo v Odrách 

- návštěva z Domova důchodců v Odrách na téma „Jak žijí staří lidé“ (Sluníčka) 

- vánoční tvoření pro rodiče s dětmi 

- loutkové divadlo v Odrách „Vánoce u zvířátek“ 

- Mikulášská nadílka 

- vánoční jarmark 

- divadlo ve školce „Pohádka o líném Kubovi“ 

- Vánoce v lese – akce s rodiči u Sluníček 

- posezení u vánočního stromečku (třída Světýlek) 

- pravidelné cvičení v tělocvičně základní školy  

- pravidelná výuka angličtiny  

 

 Poděkování 

 

     Ráda bych touto cestou poděkovala za výbornou spolupráci SRPŠ, Úřadu městyse 

Spálov a Obecnímu úřadu v Luboměři, dále vedení školy za pochopení a vstřícnost. 

Všem rodičům děkuji za pozitivní přístup k naší školce, zaměstnancům školky 

za vysoké nasazení při své práci, tolerantnost a přístup k dětem. Ale také za to, že 

máme pěkně uklizeno, uvařeno výborné jídlo, ve školce je teploučko a vše funguje tak, 

jak má.  

         Jarmila Gramesová 

 

Nechť kouzlo Vánoc projde Vaším domovem 

a zanechá za sebou klid, pohodu a štěstí. 

Do nového roku vstupme šťastnou nohou 

a ať nám to vydrží po celý rok. 

         kolektiv MŠ 
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12.2. Důležité informace 
 

 

 

Informace o uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin:  

 

Ve dnech 23. 12. 2016 – 2. 1. 2018 bude MŠ uzavřena z důvodu vánočních 

prázdnin. Provoz bude zahájen 3. 1. 2018. 

 

 

 Zápis do mateřské školy 

 

Zápis do Mateřské školy ve Spálově se bude konat 9. – 10. 5. 2018. 

 

 

 

Odklad školní docházky  

 

Je důležité, pokud rodiče o odkladu školní docházky svého dítěte uvažují, aby se včas 

objednali na vyšetření v PPP. Toto se dokládá již u zápisu. 

 

 

 

12.3. Montessori třída Světýlka  

 Montessori třída Světýlka v MŠ Spálov funguje od září 2016. Co vidím, když se 

podívám a zavzpomínám? Velké nadšení, krok do nového a nepoznaného, zrod  

a počátek silné vůle jít za svým cílem, nadšení. Když člověk chce, dokáže vše. Ale nic 

není zadarmo.  

Po roce a „téměř“ půl, mohu pozitivně zhodnotit: 

- obrovské nasazení, touha a síla průvodců 

- obrovská pokora v bezbřehé trpělivosti 

- obrovské tady a teď 

- obrovský individuální přístup 

- obrovský čas nepřímé činnosti při vyrábění pomůcek a podpůrných materiálů 

- obrovské srdce, jeho otevřenost a mír 

- obrovská nutnost asertivity v kolektivu 

- obrovská důslednost v pravidlech a dokončování činností 

- obrovská práce sama na sobě, jelikož jsme pro děti vzorem a ony zrcadlí nás 

dospělé 

- obrovská láska, pochopení a úcta 
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- děti svobodně se pohybující v jasných hranicích a pravidlech 

- děti, které samy řeší spor a řeknou druhému: „stop, mně se to nelíbí“ 

- děti toužící po poznání a nových informacích 

- děti, které se umí koncentrovat, být tady a teď 

- děti, které dokážou pracovat samy i s kamarády 

- děti respektující sebe i druhé 

- děti, které ještě stále potřebují individuální vedení a pomoc 

- děti, které si dokážou říci o pomoc 

- děti hledající hranici, kterou nemají z domu a nevědomky po ní touží, a když ji 

dostanou, jsou šťastnější 

- děti, které se nebojí říci, co cítí a co potřebují 

- děti, které jsou schopné se ve skupině dohodnout a nenechat nikoho prohrát 

 Pro montessori třídu je počet 28 dětí při dvou učitelích převeliký. V současnosti 

zde nepůsobí asistent pro třídu, který je pro montessori vzdělávací a výchovný proces 

standardem. V minulosti zde působila asistentka pedagoga při dítěti se speciálními 

potřebami, které již nastoupilo do ZŠ. V 1. pololetí máme tři dvouleté děti, ke kterým 

máme výpomoc chůvy, i když ne vždy, kdy ji potřebujeme. 

 V tomto školním roce se téměř všichni rodiče dětí třídy Světýlka dohodli, 

že budou dobrovolně od ledna 2018 přispívat finančním darem Spolku Montessori 

Spálov, který je zamýšlen na financování třídního asistenta. A dále nám rodiče koupí 

„pod vánoční stromeček“ pomůcky jako dar. Tímto všem rodičům nesmírně děkujeme. 

Jsme dojati a velmi si ceníme jejich podpory.  

 Cítíme velkou důvěru rodičů vůči nám, průvodcům, a vědomí, že pro jejich děti 

děláme maximum tak, abychom byli všichni spokojeni a šťastni. Tak to je a moc nás to 

hřeje u srdce. Děti se krásně posouvají ve všech oblastech výchovně-vzdělávacího 

procesu. Díky věkově smíšeným třídám se děti učí od sebe navzájem. V připraveném 

prostředí se mohou s jasnými pravidly svobodně pohybovat, někdo volněji a někdo 

zase ve velmi úzkých hranicích, ale za to šťastně. O to se staráme s velkým nasazením. 

Je potřeba se neustále vzdělávat, nestagnovat, kráčet dál a hledět ještě dále. Bez dítěte, 

jež mu neustále pomáhá obnovovat se, by člověk zdegeneroval. 

 

       Bc. Jana Herzogová 

            průvodkyně montessori třídy Světýlka MŠ Spálov 
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PF 2018    
 

Rád bych jménem vedení školy a všech zaměstnanců popřál všem našim 

žákům, jejich rodičům a přátelům školy příjemné prožití vánočních svátků.  

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

setkání v kruhu svých nejbližších příbuzných nebo přátel. Do nového roku 

2018 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů a také 

náruč plnou pochopení pro druhé a rovněž optimismu, neboť s úsměvem lze 

zvládnout i věci zdánlivě nemožné.  

 Vedení a všichni zaměstnanci školy děkují zastupitelstvu Úřadu městyse 

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

Montessori Spolku Spálov, členům Školské rady, Školnímu parlamentu  

a všem žákům a rodičům za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci v roce 2017 

a těší se na shledání a další spolupráci v roce 2018.  

   

        PaedDr. Zdeněk Kotas 

         ředitel školy 

 



 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace  

Spálov č.p. 1, 742 37 Spálov 

Tel. ZŠ: 556 729 682 

Tel. MŠ 556 729 681 

mobilní telefon ZŠ: 727 919 528 

mobilní telefon MŠ: 727 919 518 

     Tel. ředitelna 556 729 682 

Tel. sborovna 556 729 593 

Tel. ŠJ: 556 729 692 

Tel. účetní:  556 712 472 

     E-mail ZŠ:  spalovzs@tiscali.cz; 

infovedeni@zsspalov.cz 

     webové stránky: www.zsspalov.cz 

 

 

 

Zpravodaj č. 1, ročník XVII. (2017/2018)  

- vydavatel ZŠ Spálov, počet 130 kusů 

- určeno pro potřeby rodičů a přátel školy 

- tisk ZŠ Spálov 

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