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Vážení rodiče, žáci a všichni přátelé naší školy,    

dovolte, abych se s Vámi podělil jako každé pololetí školního roku o stručný 

průřez událostí, skutečností a změn, které se v posledním období udály. Současně 

dovolte, abych Vám nastínil i naše záměry v roce 2017, který pro nás bude - po roce 

2016 plném změn - rokem jejich stabilizace.    

 Rok 2016 s sebou v našich školských zařízeních skutečně přinesl mnohé změny. 

O změnách bude zmínka v celoročním hodnocení činnosti všech našich školských 

zařízení a organizačních celků. V některých případech se vrátím k jejich nezbytnosti  

a přínosu. A to nejen pro spálovské školství, ale i pro veřejnost.  

V naší základní a mateřské škole jsme opět naplnili v rámci možností mnoho 

sledovaných cílů, od podmínek výchovně-vzdělávacího procesu, přes snad 

nejdůležitější změny v oblasti tzv. společného vzdělávání, včetně stravování až po 

mimoškolní aktivity. Podrobněji se daným tématům věnují také některé kolegyně ve 

svých příspěvcích.  

V úvodu školního zpravodaje bych chtěl opět poděkovat za tvorbu, aktualizaci  

a údržbu všech propagačních a informačních školních médií Mgr. Kateřině Hrabcové  

a celému týmu spolupracujících kolegyň. 

Současně děkuji všem kolegyním v základní i mateřské škole za jejich náročnou  

a často nedoceňovanou práci, rodičům za komunikaci a za jejich shovívavost, když se 

školní skutečnost liší od jejich představ. Neměli bychom zapomínat, že škola 21. 

století je přece jen trochu jiná než v minulém století, a to ve všech směrech (od nároků 

na paměťový dril, na četnost a náročnost domácích úkolů, na metody i formy výuky).  

I různá šetření ČŠI a MŠMT naznačují, že již není daleko doba, kdy žáci a děti budou 

chodit do škol pouze s „chytrými“ telefony či tablety a na klasické učebnice a sešity 

budeme vzpomínat s určitou dávkou nostalgie, tak jako dnes na školní zvonění.  

Slova díků patří samozřejmě i všem našim spolupracovníkům, zástupcům 

zřizovatele, školské radě a dalším, kteří nás v tomto roce podporovali. I v tomto roce 

se jednalo o dobrou spolupráci širšího spektra lidí, kteří mají o dění na naší škole 

skutečný zájem.   

        

PaedDr. Zdeněk Kotas,  

                   ředitel školy  
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Základní škola a Mateřská škola ve Spálově v roce 2016 

 

Motto:   

„Tajemství změny tkví v zaměření celé tvé energie nikoli na boj se starým, ale na 

vytváření nového.“ Sokrates         

 

Změny ve školských zařízeních 

 Kalendářní rok 2016 a především 1. pololetí školního roku 2016/2017 bylo ve 

znamení některých zásadních a dynamických změn, proto mi dovolte, abych Vám je 

znovu přiblížil.  

Od schváleného dodatku k zřizovací listině ze dne 7. března 2014 zůstávají 

ustanovení zřizovací listiny beze změn. Z hlediska právních ukazatelů podchycených 

v rejstříku škol a školských zařízeních dochází od nového školního roku k některým 

důležitým změnám: 

Nejvyšší povolený počet žáků školní družiny (zpravidla žáci 1. až 3. třídy) se 

zvýšil ze 41 na 60 žáků. Naplněnost je 100% a 60 dětí je ve dvou odděleních. Nejvyšší 

povolený počet žáků ve školním klubu (zpravidla žáci 4. až 9. třídy) byl stanoven na 

60 žáků. Naplněnost je 95 % a 57 žáků se aktivně zapojuje do zájmových útvarů školy. 

Školní družina má ranní i odpolední provoz, taktéž školní klub. I v tomto roce 

pracovala základní škola v režimu na výjimku z minimálního počtu žáků. Nicméně 

splnění konečného cíle – provoz školy v režimu bez výjimky z počtu žáků, a tím i lepší 

pozice školy v sítí základních škol – se opět přiblížilo.  

Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je v aktuálním školním roce nadále 

školou s právní subjektivitou, ale již druhý rok s osmi třídami. V osmi třídách je od 

nového školního roku 132 žáků (minimální počet žáků je při osmi třídách 135 žáků). 

Na druhou stranu, v jedné třídě (montessori „trojročí“ – spojený 1. až 3. ročník) je 

aktuálně 31 žáků, a tak jsme museli požádat Krajský úřad MSK v Ostravě o výjimku 

z maximálního počtu žáků ve třídě z 30 na 34 žáků a podobná situace byla v mateřské 

škole, kde jsme museli požádat zmiňovaný úřad rovněž o výjimku z maximálního 

počtu dětí ve třídě z 24 na 28 dětí. Všechny naše žádosti podpořil nejen zřizovatel, ale 

odsouhlasila i Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě.  

Z důvodu nižšího počtu žáků spojujeme i nyní 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník 

klasické výuky, ale i v letošním školním roce díky účelové finanční dotaci zřizovatele 

vyučujeme ve 4. a 5. ročníku samostatně hlavní vyučovací předměty, tj. český jazyk, 

anglický jazyk a matematiku. Cílem pro další období je podobně řešit spojenou třídu  

2. a 3. ročníku v klasickém vzdělávacím procesu. K pozitivním změnám určitě patří 

nárůst žáků na 1. stupni ZŠ, ve školní družině, ve školním klubu, ve školní jídelně  
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a také v mateřské škole, což se nedá říci o počtu žáků na 2. stupni. Počty žáků na  

1. stupni a v mateřské škole jsou však příslibem pro léta budoucí. 

Nárůst v počtu dětí zaznamenala i mateřská škola, ve které je zapsáno celkem 

56 dětí a poprvé po dlouhé době zájem převyšuje naše možnosti. Na tomto stavu se 

podílí nejen atraktivita výchovně-vzdělávacího procesu v obou třídách, z části nové 

personální obsazení, ale také možnost a zajištění svozu dětí z jiných lokalit. Ve 

spolupráci se zřizovatelem, s podporou zastupitelstva, školské rady a obecních úřadů 

v Luboměři a Jakubčovicích nad Odrou se podařilo zajistit posílení autobusových 

spojů, které zajišťují přepravu dětí z Oder, Louček, Jakubčovic, Luboměře  

a Heltínova.  

Souběžně s posunutím začátku vyučování a organizací vyučovacího procesu 

bez zvonění, jsme využili zkrácenou třicetiminutovou přestávku mezi dopoledním  

a odpoledním vyučováním, čímž jsme docílili toho, že i odpolední vyučování starších 

ročníků končí ve 14:45. Díky tomuto kroku se mohou dojíždějící žáci dopravit ze 

školy domů dříve, než tomu bylo v minulém šk. roce. Organizační změny se zřetelem 

na posunutí začátku školního vyučování na 8:10 byly trochu náročnější. Navíc jsme po 

zkušebním provozu posílených autobusových spojů dospěli k závěru, že se musí 

upravit ranní příjezd do Luboměře a Spálovaz směru od Oder, aby žáci měli 

dostatečný prostor na přesun do školy. Přesto je většina ohlasů na změnu začátku 

vyučování, resp. konec vyučování, pozitivní. Podobně je tomu i v případě nezvonění 

na základní škole jako upozornění předělů vyučovací hodiny a přestávek. Většina žáků 

přijala tuto změnu za svou, najdou se však i takoví, kteří by měli raději zvonění 

zachováno, ale jsme si jisti, že naše cesta změn má v tomto smyslu správný směr. 

Fungování našich škol 

V mateřské škole jsou dvě třídy - s klasickou formou vzdělávání (28 dětí) a se 

vzdělávacím systémem s principy montessori pedagogiky (28 dětí). Zájem  

o vzdělávací programy je zatím vyrovnaný. Do prvních tříd k nám ve šk. roce 

2016/2017 nastoupilo celkem 27 žáků - 7 žáků v klasické 1. A třídě a 20 v montessori 

1. B třídě. Vzhledem k aktuálním změnám v rámci přestupu žáků ve třídách i mezi 

školami bude v lednu 2017 stav jiný - 9 žáků v 1. A třídě a 19 žáků bude v 1. B třídě. 

V tomto školním roce máme aktuálně na 1. stupni 88 žáků, na druhém stupni 44 žáků, 

celkem 132 žáků. Z toho je 75, tedy převážná část žáků, ze Spálova. Z Luboměře 

dojíždí 24 žáků, 1 žákyně z Heltínova, 2 žáci z Luboměře pod Strážnou, z Oder 20 

žáků, z Hranic a okolních vesnic 12 žáků.  

Dle předběžných přihlášek do 1. třídy v roce 2017/2018 je zájem zatím 

vyrovnaný. K přijímacímu řízení k základnímu vzdělávání (k zápisu) do 1. třídy 

klasické i montessori dorazí zřejmě rovnoměrně po 11 žácích, včetně žáků s odloženou 

školní docházkou. Opět mezi nimi budou žáci ze Spálova, Luboměře, ale i z Oder, 

Hranic a okolí.       
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Společné vzdělávání  

V některých třídách pomáhají ve výuce asistenti pedagoga. Tato skutečnost není 

žádnou novinkou, asistenti pedagogů v naší škole pracují již od r. 2012. Nicméně ve 

školním roce 2016/2017 v souladu s novelou Školského zákona a příslušných vyhlášek 

probíhá na všech základních školách v ČR proces změn souvisejících se zařazením 

maximálního počtu žáků s vývojovými poruchami učení a výchovy, vč. žáků 

s mentálním postižením do hlavního vzdělávacího proudu na základních školách. 

Jedná se o proces dříve označovaný jako inkluze. Nyní se používá pojem „společné 

vzdělávání“. Současně se umožňuje přijímání dvouletých dětí do mateřské školy. Proto 

v našich školách aktuálně pracuje šest asistentek pedagoga: Gabriela Kubicová, která 

je zároveň vedoucí asistentů, Dana Potschová, Iveta Potschová, Nikol Kočtářová, 

Vlasta Balážová v základní škole, Kateřina Ondrová spolu s chůvou Radkou 

Otáhalovou v mateřské škole. Uvedený počet zřejmě není ani pro tento školní rok 

vzhledem k současné strategii MŠMT konečný. Další změnou s touto strategií 

související bylo vytvoření školního poradenského pracoviště (ŠPP).  To bylo od 1. září 

2016 na naší škole nově zřízeno a postupně se buduje personálně i organizačně.  

Pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci našich škol 

V rámci personálních změn zaměstnanců základní školy odešly na mateřskou 

dovolenou v průběhu roku Barbora Kopřivová, Michaela Šmatelková a Terezie 

Lukšíková. Ve školním roce 2016/2017 má základní škola 20 pedagogických 

pracovníků, někteří pracují na částečný úvazek. V tomto školním roce u nás neučí 

Richard Blaževič. V současné době pracuje aktivně na základní škole 14 pedagogů - 

Zdeněk Kotas, Marie Süsenbeková, Lenka Zelcová, Svatava Strýčková, Markéta 

Krumpolcová Matušková, Miroslava Kvasnicová, Lenka Šváčková, Vlasta Šustková, 

Kateřina Hrabcová, Věra Zgažarová, Jarmila Mazáčová, Karin Herzmanská, Lucie 

Kozelská a Kristýna Fardová, občas vypomáhá Kristýna Šmatelková a školní družinu 

vede Hana Vojkůvková. Provoz obou zařízení, vč. školních jídelen, zajišťují téměř 

stejní provozní zaměstnanci jako v loňském roce – Dáša Hrnčiříková, Jana 

Ambrožová, Ilona Zálešáková, Jaroslava Jurčíková, Marcela Kuncová, Petra Šustková, 

Zdislava Podešvová, Jana Marszalková, Lubomír Zima, Ludvík Baláž a Helena 

Schwarzová. V mateřské škole jsme se změnou obsahu výchovně vzdělávacích 

programů ve dvou třídách, klasické a montessori, museli trochu pozměnit i personální 

obsazení. Zůstala Jarmila Gramesová, současná vedoucí učitelka MŠ, a Daniela 

Haubeltová, obě vyučující klasický program, zaměstnanecký poměr ukončila Jana 

Zimmerová. Personálně doplnily náš tým v mateřské škole Jana Herzogová 

s Veronikou Podešvovou vyučující v montessori třídě, Kateřina Ondrová – asistent 

pedagoga a Radka Otáhalová – chůva k dvouletým dětem a také vyučující anglického 

jazyka pro děti v MŠ. Celkem je v obou školských zařízeních ve Spálově 27 

pedagogických pracovníků a 11 provozních zaměstnanců. I na růst počtu zaměstnanců 

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

V tomto roce jsme museli soustředit pozornost na realizaci všech uvedených 

změn a stabilizaci, ať již nových kolektivů či související s organizací školy, provozu, 

vč. svozu žáků. Důležité bylo i zajištění činnosti školního poradenského pracoviště, 
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montessori třídy v MŠ, trojročí v ZŠ, nová organizace školního vyučování atd.  Nebylo 

to mnohdy jednoduché, ale zdá se, že jsme situaci ustáli a zvládli.    

Rekapitulace roku  

V závěru rekapitulace roku 2016 je na místě zdůraznit, že naším záměrem a cílem 

je postupně i nadále zlepšovat stávající úroveň výchovně-vzdělávací práce, ať již 

organizačními či personálními opatřeními, změnami ve školních vzdělávacích 

programech, zvelebováním prostředí anebo spoluprací s jinými školami (ZUŠ a školy 

v okolí), s různými spolky (zejména se SRPŠ, s Montessori Spolek Spálov a s TJ 

Spálov - oddílem kopané), s podnikatelskými a jinými subjekty (partneři naší školy  

a živnostníci) a v neposlední řadě ve spoluprací se zastupiteli městyse Spálova, v čele 

s paní starostkou, Ludmilou Sucháčkovou a členy školské rady. I v následujících 

letech se budeme snažit jejich podporou snažit naši činnost dále úspěšně a pozitivně 

rozvíjet, a to především ve prospěch dětí v MŠ a žáků v ZŠ. 

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, provozním 

zaměstnancům a také žákům základní školy a dětem mateřské školy za jejich pracovní 

nasazení a snahu v učení. Je za námi všemi vidět opět kus práce. Poděkování z naší 

strany patří rodičům za každou chvíli, kterou věnovali svým dětem a škole, jejich 

aktivně pracujícímu spolku SRPŠ, Montessori spolku Spálov a všem občanům z řad 

veřejnosti, kteří nám pomáhají v naší každodenní činnosti. Současně bych chtěl 

vyjádřit své mimořádné díky zástupkyni ředitele školy Mgr. Marii Süsenbekové, za 

její podporu, pracovní aktivitu, úzkou spolupráci, mnoho pozitivních vlastností  

a schopností, včetně vztahu k žákům. Lidí, kteří nám pomáhají, je velké množství, 

proto, pokud jsem na tomto místě nedopatřením zapomněl někoho jmenovat, mé díky 

patří i jim.           

         PaedDr. Zdeněk Kotas 

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 30 minutovou přestávku.   

7. hodina 13.10 do 13.55 (5 minut přestávka) 

8. hodina 14.00 – 14.45 (konec vyučování)  

 

I ve školním roce 2016/2017 zahajujeme a ukončujeme vyučovací hodiny bez 

zvonění. 
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Poděkování a informace o změnách interiéru budovy mateřské školy 

 Předmětem dalšího inovačního procesu v budově mateřské školy byla nutná 

rekonstrukce a doplnění sociálního zázemí, zejména se zřetelem na zvýšený zájem 

rodičů s dětmi o předškolní vzdělávání v MŠ. Realizace byla provedena o hlavních 

prázdninách. 

 Současně se změnou výchovně-vzdělávacích programů a navýšeného počtu dětí 

se muselo změnit a mírně upravit, v některých případech i lehce stavebně, dispoziční 

řešení.  

 Můžeme konstatovat, že s velkým nasazením pedagogických pracovníků  

a provozních zaměstnanců mateřské školy se vše podařilo tak, že mateřská škola byla 

1. září 2016 připravena k provozu, byť některé záměry se realizovaly postupně 

(některé se např. dokončují nyní a na některých se bude pracovat v příštím roce.) 

 Je na místě poděkovat jménem všech dětí a pracovníků v mateřské škole 

zřizovateli - městysu Spálov, zejména paní starostce Ludmile Sucháčkové, za podporu 

a pomoc při realizaci stavebních úprav v sociálním zázemí MŠ.   

Dále bych poděkoval Daniele Haubeltové za náročnou práci při přípravě 

předškoláků na vstup do základní školy a její činnost ve školním roce 2015/2016, 

Jarmile Gramesové za přípravu tříd a prostoru, které využívají dětí v klasickém pojetí 

předškolního vzdělávání a za přípravu mateřské školy jako celku, kterou od 1. září 

2016 i řídí v pozici vedoucí učitelky. Bc. Janě Herzogové a Veronice Podešvové patří 

velké poděkování za vybudování připraveného prostředí pro třídu, která poprvé 

pracuje na principech montessori pedagogiky a první ohlasy jsou více než pozitivní. 

Kromě již zmíněných pedagožek patří poděkování také provozním zaměstnancům, 

zejména Petře Šustkové a Zdislavě Podešvové, které rovněž pomohly s přípravou a 

úklidem prostor mateřské školy v přípravném týdnu.   

                                                                                                 

                                                                                   PaedDr. Zdeněk Kotas 
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Život ve škole  

Součástí školy je školní družina a školní klub. V 1. pololetí navštěvují žáci  

1. a 2. stupně celkem 14 kroužků a 2 semináře. Do zájmové činnosti a školní družiny 

je zapojeno 117 žáků, což je výrazná většina.  

 

Školní družina   

 

Základní škola má dvě oddělení školní družiny s  pravidelnou docházkou 60 

žáků zpravidla 1. až 3. třídy. Vzhledem k úpravě vyučování je doba provozu školní 

družiny v tomto školním roce ráno od 06:30 do 08:00 odpoledne od 11:45 do 16:00. 

Ve školní družině jsou po dohodě s vedoucí vychovatelkou ŠD i někteří žáci z vyšších 

ročníků, kteří jsou však členy školního klubu a běžně zapojují do činností, které se pro 

ně připravují ve školní družině. Školního klubu takto mohou využívat současně i starší 

žáci, kteří čekají na autobus anebo přijíždějí autobusem do školy dříve. Této možnosti 

je vhodné využít zvláště v zimních měsících, kdy starší žáci místo pobytu venku 

mohou využívat za přítomnosti pedagogického dozoru tělocvičnu, učebnu ICT, 

knihovnu apod. Poplatek za školní družinu a školní klub je v obou případech 100,- 

Kč/měsíc.  

Upozornění:  

Prosíme rodiče, kteří tuto službu využívají, aby napsali vedení školy žádost  

o umožnění pobytu svých dětí v prostoru družiny.     
                   Hana Vojkůvková 

    vedoucí vychovatelka školní družiny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Školní sportovní klub  

Činnost ŠSK má následující cíle: 

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

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

organizováni v jiných tělovýchovných organizacích 

- připravit školní družstva k účasti na regionálních soutěžích 

- pomáhat při organizaci sportovních akcí 

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

času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek  

a dalších hrozeb spojených s dospíváním 

Plán činností:  

ŠSK pracuje ve školním roce podle plánu činnosti jednotlivých kroužků. 

V měsíci září proběhl přespolní běh ve Frenštátě pod Radhoštěm. V měsíci listopadu  

a prosinci byly připraveny turnaje ve florbalu jak pro I., tak i pro II. stupeň v Odrách. 

ŠSK se zúčastní turnaje ve vybíjené pro první stupeň, který se bude konat v měsíci 

březnu. Fotbalisty, kteří mají v rámci ŠSK fotbalové kroužky, čeká turnaj McDonald´s 

Cup v Odrách. Žáci navštěvující jednotlivé kroužky si zahrají v rámci sportovních her 

vánoční miniturnaje ve florbalu a fotbalu. V posledním měsíci školního roku je opět 

naplánovaný Branný závod pro žáky naší školy, jedná se o celodenní sportovní akci, 

ve které budou žáci jednotlivých ročníků zdolávat délku trasy a plnit na jednotlivých 

stanovištích úkoly.  

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK  pro 6. a 7. třídu 2016/2017 

Letos se bude konat lyžařský kurz v Tošovicích v HEIPARKU v termínu od  

6. 2. – 10. 2. 2017. Odvoz je zajištěn společností ARRIVA. Odjezd ze zastávky  

u městyse Spálov v 7.59 hod. (z Luboměře 7.49 hod.) a návrat v 13.49 hod. do 

Spálova. Sraz 10 minut před odjezdem na zastávce. První den ráno u autobusu děti 

odevzdají lyže a přilby do přistaveného automobilu a budou odvezeny do Tošovic. 

Další dny budou děti s sebou vozit pouze lyžáky. Žáci stravující se v naší jídelně 

stihnou obědy v ZŠ, svačina je zajištěna. 

Cena lyžařského kurzu je 1200 Kč. Možno zaplatit ve dvou splátkách: 600 Kč 

vybíráme od 14. 12. - 16. 12. 2016 a 600 Kč vybíráme v období od 25. 1. – do 27. 1. 

2017. Spolu s platbou odevzdejte prosím kopii zdravotního průkazu. V ceně je 

zahrnuta doprava, pitný režim, polévka s pečivem, vleky. 

Ve SKI CENTRU Odry máme domluveno půjčení lyžařského setu na týden za 

600 Kč. Set zahrnuje lyže, hůlky, lyž. boty i přilbu.  

- lyže (délka pod bradu), lyžařské boty, teplé ponožky 

- lyž. hůlky 

Lyže, boty, hůlky a přilbu řádně a trvanlivě označit jmenovkou na viditelném 

místě. 

(Bílá samolepka přelepená průhlednou izolepou). 

 

 Zodpovědná osoba: PaedDr. Z. Kotas tel. 556 729 682, 727 919 528  

 Kontaktní osoba: Gabriela Kubicová tel.   556 729 593 
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Přehled kroužků pro šk. rok 2016-2017 

Kroužky školní družiny: 

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 
 

Kroužky školního klubu: 

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 
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Informace o pronájmu tělocvičny 
 

Tělocvična v budově základní školy je každodenně využívána a pronajímána 

veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách. Ještě jsou volné termíny (o víkendu  

i ve všedních dnech). V případě dalšího 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. V současné době je rezervace tělocvičny před vánočními svátky  

a o prázdninách již v následujících termínech: 

 

Úterý 27. 12. 2016 – turnaj ve stolním tenise 

Středa 28. 12. 2016 – turnaj v odbíjené 

         PaedDr. Zdeněk Kotas 

Projekty základní školy 

 Jednou z možných cest, jak si pomoci s financováním vybavení (nejen 

materiálního) naší školy, je účast v různých projektech, které vyhlašují v podstatě 

všechna ministerstva, a jejich financování je řešeno Evropským strukturálním fondem 

a příslušným ministerstvem ze státního rozpočtu, občas za finanční spoluúčasti 

zřizovatele nebo školy. 
 

Skutečně zdravá škola  

 Tento projekt spustili výživoví specialisté, ale podílejí se na něm i kuchaři, 

učitelé, ekonomové, zkrátka všichni, kteří měli za to, že systém fungujících školních 

jídelen by měl dětem nabízet o něco zdravější stravu, aby se tak mohl významně 

podílet na zlepšování jejich zdraví. Zdravá strava je zde myšlena nikoli jako drastické 

dietní trendy, ale jako nutričně vyvážené jídlo. Výživové doporučení se řídí 

nejnovějšími výzkumy ze zahraničí a míří především na nejhorší prohřešky, kterých se 

mnohdy při vaření dopouštění i rodiny dětí. Idea projektu je taková, že když se děti 

naučí jíst zdravě ve škole, budou k tomu mít lepší přístup ve svém budoucím životě.   

 V projektu Skutečně zdravá škola jsme zapojeni již od podzimu roku 2015 a za 

tu dobu se nám podařilo ujít pořádný kus cesty, a dokonce získat první ocenění. Hlavní 

iniciativa zapojení do projektu byla ze strany rodičů, v akčním týmu projektu jsou tedy 

zástupci rodičů, ale i žáků, dále zástupce učitelů a kuchařky základní školy s vedoucí 

školních jídelen. Cílem jsou nejen zdravější, výživnější a chutnější obědy pro žáky, 

učitele a všechny strávníky z řad veřejnosti, ale také soustavné vzdělávání žáků  

a informovanost veřejnosti o zásadách zdravého stravování, vhodnosti pěstování 

potravin, budování vztahu k přírodě a k ekologickému přístupu k životu. Je spousta 

věcí, které jsou v tomto projektu ještě před námi. Naše škola byla oceněna v říjnu 2016 

Bronzovým certifikátem kvality projektu Skutečně zdravá škola a 12. 11. se paní 

Zálešáková, Kuncová a Jurčíková zúčastnily pražské konference a předání ocenění. 

Byli jsme oceněni jako jedna z 20 prvních oceněných škol v projektu, z dosud 

přihlášených 220 škol. Celý tým bere ocenění jako povzbuzení do dalších aktivit. 

Věříme, že sklidí zájem a uznání u širší veřejnosti rodičů. 
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 Je nutné uznat, že toto ocenění patří především školní jídelně. Po stránce 

stravování dosáhla naše školní kuchyně velmi vysoké úrovně nesrovnatelné se školním 

stravováním v jiných školách. Obědy jsou velmi pestré, zdravé a chutné, bez umělých 

ochucovadel a dalších přidaných látek, které vývoj dětí poškozují. Mezi učiteli a žáky 

byl proveden průzkum spokojenosti a naprostá většina potvrdila zlepšení.  

 Protože se na výrobu obědů používají kvalitní suroviny, měly by být efektivně 

používány. S tím souvisí problém, který nás v současné době trápí a to je nedojídání 

obědů žáky. Porce jsou přiměřené jejich věku i předpisům a děti mají dostatek času 

jídlo sníst. Když uvádějí, že jim obědy chutnají, je pro nás záhadou, proč tolik jídla 

vrací. Prosíme tedy rodiče, aby si o stravování se svými dětmi promluvili a společně 

popřemýšleli, proč své obědy nedojídají. Plýtvání jídlem je totiž určitě bodem, který 

do zdravého životního stylu nepatří. Paní Zálešáková se do projektu vrhla s nadšením  

a nebojí se ani nových receptur a zdravých surovin. Některé z nich už u nich v kuchyni 

zdomácněly, na jiné si žáci zvykají. Obědy jsou výborně a nápaditě zpestřovány 

doplňky, jako jsou čerstvé saláty, kompoty, zeleninový bar, zdravé dezerty či vhodné 

nápoje s bylinami nebo ovocem. V které jídelně vám nabídnou např. hit zdravé výživy 

– ovocné smoothie? U nás ano. Je skvělé, že dobře funguje komunikaci mezi žáky  

a jídelnou. Všechna žákovská doporučení se postupně akceptují. Pevně doufáme, že 

tento stav zůstane zachován, děkujeme paní Zálešákové za její ochotu a přejeme našim 

kuchařkám mnoho trpělivosti v pokračování projektu.  

 V období dalšího kalendářního roku nás čeká ještě spousta práce. Budeme se 

snažit o vylepšení povědomí o zdravé stravě žáků i jejich rodičů formou besed, 

ochutnávek či společné podzimní slavnosti s pokrmy z výpěstků. Dále je v plánu 

přestavba školní zahrady na místo, ke kterému bude mít kladný vztah většina žáků naší 

školy. Naším cílem bude žákům ukázat, jak je i v moderní době důležité drobné 

pěstitelství a uvědomění si, jak je příroda a vše, co nám nabízí, cenná a někdy 

nedoceněná. S tímto aspektem souvisí důraz na ekologické chování k přírodě a třídění 

odpadu. Hned zkraje nového roku čeká beseda samotné učitele a pak se dostane i na 

žáky a jejich rodiče, případně další zájemce o zdravý životní styl. Všechno dění okolo 

můžete sledovat na webových stránkách naší školy i na blogu projektu 

www.skutecnezdravaskola.cz  

Za tým projektu všem děkuje za 

podporu, Mgr. Kateřina Hrabcová  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/
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Školní poradenské pracoviště a tzv. Šablony 

 

 ŠPP pracuje od 1. 9. 2016 v rámci programu společného vzdělávání (inkluze) 

v hlavním vzdělávacím proudu v mateřských a základních školách. Tato skutečnost  

s sebou přináší mnohé organizační, personální a zejména ekonomické nároky. Na 

různá podpůrná opatření, která navrhují poradenská zařízení (SPC, PPP) a schvaluje 

příslušný krajský úřad, máme k dispozici finanční prostředky v plné výši.  

 V souvislosti s personální a odbornou podporou našeho školního poradenského 

pracoviště jsme využili výzvy č. 02-16-022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, která je určena pro území 

mimo hlavní město Praha a 16. 12. 2016 na základě aktuálního počtu žáků a dětí 

v našich školských zařízeních (celkem 188) jsme podali žádost na přidělení státní 

dotace ve výši 812.199,- Kč.  

 Uvedená dotace je v podstatě nároková. Ke zpracování žádosti jsme nevyužili 

nabídek různých agentur, zpracovali jsme si ji v systému ISKP 14
+
 sami. Na základě 

této dotace si můžeme dovolit v příštím kalendářním roce zaměstnat v MŠ další chůvu 

k dvouletým dětem, různé kurzy a předávání zkušeností v rámci čtenářské a 

matematické pregramotnosti nebo inkluze, rozšířit vzdělání některých učitelek v MŠ o 

logopedii. Na ZŠ bude pracovat ve školním poradenském pracovišti navíc speciální 

pedagog, který se bude zaměřovat na vývojové poruchy chování a učení u našich žáků 

a bude pomáhat pedagogům při práci s žáky s uvedenými poruchami. Dále se bude 

investovat do absolvování kurzů o nových metodách v rámci čtenářské a matematické 

gramotnosti, inkluze, zváží se možnost doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem, organizace čtenářského klubu, klubu zábavné logiky a deskových her 

atd. 

 Předpokládáme, že další personální podpora a podpůrná opatření financovaná 

státem přinesou pro všechny opět něco pozitivního a že budeme všichni spokojeni, 

zvláště pak žáci, kteří budou začleněni do hlavního vzdělávacího proudu na běžné 

základní škole, byť mají nějakou vývojovou poruchu.  

                   PaedDr. Zdeněk Kotas 
 

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. Tým pracovníků školního poradenského pracoviště doplňuje vedoucí 

asistentů pedagoga a přibude k nim ještě speciální pedagog.  

 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, na prevenci rizikového chování, na prevenci školní neúspěšnosti, na 

podporu nadaných žáků a na podporu pedagogů.  
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Další informace o chodu školy a nadcházejících událostech  

 
Termíny pedagogických rad   

   

MŠ 

3. pedagogická rada  - 10. 4. 2017  

ZŠ  

3. pedagogická rada – 23. 1. 2016   

4. pedagogická rada – 24. 4. 2016  

5. pedagogická rada – 26. 6. 2016   

 

 

Třídní schůzky  

 

Únor 2017 – třídní učitelka 9. třídy Mgr. Kateřina Hrabcová je k dispozici 

rodičům vycházejících žáků při záležitostech souvisejících s podáváním přihlášek 

na SŠ.  

20. 4. 2017 - společné třídní schůzky všech tříd, individuální pohovory podle 

potřeby. 

 

Plavecký výcvik  

Plavecký výcvik je každoročně organizován dle ŠVP jako povinná součást 

vzdělávání a je určen pro žáky 1., 2. a 3. třídy. Povinně je stanoven pro žáky 2. a 3. 

třídy a dobrovolně pro žáky 1. třídy. Plavecký výcvik vede Mgr. Svatava Strýčková. 

Plavecký výcvik se bude konat od 3. 5. do 28. 6. 2017.  

 

Výuka náboženství  

Náboženství vyučuje v letošním školním roce paní Mgr. Kateřina Rozbrojová. 

Výuka probíhá ve 4 skupinách buď jako nepovinný předmět nebo jako zájmový útvar, 

a to pro 1. až 4. třídu a 6. až 8. třídu. 
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Školská rada   

 

Složení školské rady pro období 2016/ 2017 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 školskou radu se mohou rodiče obracet s připomínkami k činnosti školy. 

 
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE  

 

- vzhledem k přesunům žáků během vyučování se nedoporučuje žákům nosit do 

školy větší obnos peněz a drahé věci  

- konzultační hodiny jsou uvedeny v žákovské knížce 

- vzhledem ke stoupajícím cenám učebnic musí mít žáci učebnice i pracovní sešity 

obaleny 

- měsíční poplatek za školní družinu na žáka je 100 Kč 

 

 

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

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

dochází do poradny 7 dětí. Poplatek činí 150 Kč za pololetí. 

 

 

Poruchy učení 

  

Na škole je celkem 23 žáků, u kterých byla zjištěna porucha učení. Z toho  

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

podle vlastního individuálního programu. Jeden žák navštěvuje 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. Jarmila Mazáčová. Pedagogickou intervenci zajišťuje Bc. Lenka Šváčková. 
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Zápis žáků do 1. třídy   
 

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

rok  2017/2018  proběhne v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a to ve dvou 

termínech: 

 - v úterý 11. dubna 2017, čas bude upřesněn - žáci, jejichž rodiče odevzdali 

žádost  

o přijetí k základnímu vzdělávání v klasické třídě 

- ve středu 12. dubna 2017, čas bude upřesněn - žáci, jejichž rodiče odevzdali 

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v montessori třídě  

  Zapisují se děti narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011. 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 

 

Prázdniny:  

 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016  

a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.  

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.  

 Jarní prázdniny jsou od 13. 2. – 19. 2. 2017. 

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 

2017. 

 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 

2017. 

 Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 

2017. 
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 INFORMACE O MONTESSORI VÝUCE V NAŠÍ ŠKOLE   

 

 Již druhým rokem nabízí spálovská škola možnost alternativního vzdělávání 

v montessori třídě. Tu navštěvuje v letošním školním roce celkem 31 dětí. Přespolní, 

kteří tvoří většinu, k nám dojíždí ze dvou směrů – z Oder a z Hranic.  

 

 Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených skupin. Učí se tady společně 

prvňáčci s druháky, a navíc i se dvěma třeťáky. Na rozdíl od klasického vzdělávání, ve 

kterém je trendem rozdělovat spojené ročníky, zejména na hlavní předměty, je u nás 

toto spojení žádoucí. Proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože:  

- Děti mají možnost spolupráce – učí se navzájem, tzn., že mohou využít nejen pomoci 

nás, dospělých průvodců, ale i kamarádů, což je jim mnohdy bližší. 

- Respektujeme svobodnou volbu dítěte – to neznamená, jak si mnozí myslí, že dítě si 

dělá vše, co chce – každé pondělí se s dětmi individuálně, podle jejich pokroku, 

domlouváme na tom, co je potřeba během týdne udělat a na dětech pak je, jak si svou 

práci rozvrhnou, zda budou pracovat sami nebo s kamarádem, volí si místo, kde budou 

pracovat… Přebírají tak veškerou zodpovědnost za svou práci, kterou je vždy potřeba 

dokončit. 

- Děti se pohybují v připraveném prostředí – obě třídy jsou vybaveny mnoha 

názornými pomůckami, které dětem pomáhají objevovat nejen tajemství písmen a 

čísel, ale také světa kolem nás (ono všechno se vším totiž souvisí) - narazíme-li třeba 

při psaní prvních slov na to, že nevíme, zda napsat i nebo y, ukážeme to dětem na 

vhodné pomůcce, ke které se pak později, třeba za pár měsíců, vrátí – a mnohdy si 

dané pravidlo zapamatují. 

- Děti se učí vzájemné toleranci, ohleduplnosti a trpělivosti – a mnohdy i my dospělí se 

od nich leccos přiučíme   
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 Všichni se snažíme budovat od samého počátku v dětech respekt a úctu. Nejen 

k sobě samým, ale také ke svému okolí, materiálnímu i nemateriálnímu. Pořád je ale 

potřeba mít na paměti, že jsou to stále jen děti, které jsou na začátku své cesty a učí se. 

Mnohé situace zažívají poprvé, a proto spoustu věcí potřebují ukázat, vysvětlit. 

A i když společnost prochází mnohými proměnami, potřeby dětí zůstávají stále stejné 

– je to bezpodmínečné přijetí, důslednost (řád a hranice), pocit bezpečí a čas. A to 

všechno se jim tu snažíme nabídnout.        

za Montessori tým  Mgr. Bc. Lucie Kozelská 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzy pro rodiče s dětmi v Hranicích  
 

V Hranicích organizujeme i nadále za 

úhradu kurzy pro rodiče s nejmenšími 

dětmi pod vedením Radky Otáhalové. 

Jejich náplní bývá hudební a tělesný 

rozvoj, práce s montessori pomůckami a 

vše je proloženo i základy angličtiny. 

Zájem ani v tomto školním roce 

nepoklesl, naopak jsme zaznamenali 

mírné zvýšení, a opět mají někteří 

rodiče z těchto kurzů zájem o předškolní 

vzdělávání v naší mateřské škole.  
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Výchovný poradce informuje rodiče vycházejících žáků 

 

A Informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2016/2017: 

- pokud si žák podal přihlášku na školu s talentovou zkouškou, může si podat další 2 

přihlášky na obory bez talentové zkoušky  

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

maturitní obory (60 minut Čj, 70 minut M) 

- testy zpracovává společnost CERMAT a bude zpracovávat i výsledky žáků  

- uchazeč má možnost absolvovat zkoušku dvakrát – má tedy dva pokusy, do 

hodnocení se mu započte lepší výsledek 

- uchazeč se řídí termíny zkoušek vypsanými vybranou školou 

MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole 

přijímacího řízení. 

1. termín: 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání 

2. termín: 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na 

tyto dny: 

1. termín:  11. května 2017 a 2. termín:  12. května 2017 

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole 

přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna. 

- 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, obdrží zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí, které přijde 

dopisem domů   

- žák může podat odvolání proti nepřijetí do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí 

- k potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, 

který může uchazeč vzít zpět jen jednou* 
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* výjimky – kdy lze vzít zápisový lístek zpět – a) když je úspěšné odvolání k nepřijetí 

b) na oborech s talentovou zkouškou 

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

odvolání; pokud neuspěje, čeká na vyhlášení dalších kol výběrových řízení a pošle 

přihlášku (zde není počet přihlášek omezen)  

B Postup vyplňování a podávání přihlášek na střední školy  

1) všichni žáci obdrželi na základní škole VZOR přihlášky 

2) škola vyplní v elektronickém systému ORIGINÁL přihlášky podle vzoru a doplní 

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

3) přihláška bude předána žákům ke kontrole a pro doplnění povinného lékařského 

potvrzení (PLP ano/ne) 

4) žák přinese kompletní přihlášku k podpisu řediteli školy nejpozději 21. února 2017  

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

6) zákonný zástupce přihlášky (2) odešle na vybrané školy   

- přihláška se posílá na každou vybranou školu 

- je možnost odnést přihlášky osobně na sekretariát škol nebo zasílat doporučeně  

- přihlášky musí být podány do 1. března 2017  

- rozhoduje datum zaslání (razítko na obálce a podacím lístku) 

Poznámky k přihlášce:  

- na přihlášku se uvádí hodnocení obou pololetí 8. roč. a 1. pol. 9. ročníku 

- na přihlášce musí být podpis ředitele školy, uchazeče (žák) i zákonného zástupce 

(rodič) 

- zda SŠ vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti, lze zjistit na: 

a) na webových stránkách vybrané školy 

b) v atlasu školství (k dispozici je Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj), který 

je u VP a třídní učitelky 9. třídy k zapůjčení  

c) všechny informace o jednotlivých školách rovněž naleznete přehledně na portále 

www.infoabsolvent.cz  

 

http://www.infoabsolvent.cz/
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Sdružení rodičů a přátel školy  

Výbor složený z třídních důvěrníků SRPŠ 

 

Předsedkyně    Barbora Váňová  

Zástupce za MŠ   Martina Kantorová 

Zástupce 1.A tř.   Veronika Brožová 

Zástupce 1.B, 2.B. 3.B.tř.  Veronika Pohludková 

Zástupce 2. tř.   Renata Tillová 

Zástupce 3. tř.   Jana Tillová 

Zástupce 4. tř.   Renáta Šustková 

Zástupce 5. tř.   Pavla Zimová 

Zástupce 6. tř.   Pavla Šímová 

Zástupce 7. tř.   Pavla Remešová 

Zástupce 8. tř.   Markéta Miková 

Zástupce 9. tř.   Pavlína Feglerová 

 

Přehled financování aktivit a výše jednotlivých příspěvků, které poskytlo SRPŠ 

v roce 2016:   

leden 
paušál 100,- Kč/žák  MŠ + ZŠ            14 400,- Kč 

duben  
hudební představení  + sférické kino             6.080,- Kč 

červen 
doprava taneční revue + exkurze po okr. NJ 4.975,- Kč 

doprava výlet MŠ       3.499- Kč 

hudební představení Čapčuch     3.960,- Kč 

dárkové poukazy pro 9. třídu              3.600,- Kč 

září             

příspěvek na školní výlet 9. třídy       900,- Kč 

říjen 
kurzovné taneční       3.400,- Kč 

listopad 
keramika MŠ                 2.520,- Kč 

příspěvek kolona – šerpy, kytky    2.500,- Kč 

Renarkon  2.-9.tř.      3.280,- Kč 

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

celkem      49.114,- Kč 

 

Pozvánka na maškarní ples  

 

Všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky zveme 11. 2. 2017 do 

spálovské sokolovny, kde se bude konat Dětský maškarní ples!  

              Těší se na Vás  

         členové výboru SRPŠ  
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Školní parlament  

PLÁN SCHŮZEK ŠKOLNÍHO PARLAMENTU    šk. rok 2016/2017 

měsíc činnost 

září volba zástupců, starosty 

žákovská ústava 

schránka důvěry 

říjen pomoc při práci na školním časopisu - účast 

v redakční radě (celoročně) 

organizace charitativní sbírky pro fond Sidus 

listopad příprava mikulášské besídky 

prosinec Mikulášská besídka 

ohlédnutí za prvními třemi měsíci  

březen Škola naruby 

duben/květen Školní akademie 

květen zhodnocení práce 
 

Zástupci školního parlamentu 

  

    Starosta: Miloslav Chytil 

  Zástupce starosty: Matěj Květoň 

  Zástupkyně učitelů: Mgr. Marie Süsenbeková 

    Zástupci tříd: 

 

třída jména zástupců 

4. Adriana Václavíková, Tadeáš Grones 

5.  Kateřina Zimová, Lukáš Kubica 

6.  Anna Chytilová, Jan Květoň 

7.  Štěpánka Feglerová, Jaroslav Remeš 

8.  Matěj Květoň, Václav Král 

9.  Miloslav Chytil, Markéta Richterová 
 

  
    
    Celoroční spolupráce s ŘŠ, plnění úkolů dle potřeby školy.  

        Zpracovala Marie Sűsenbeková 
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Školní jídelna   

Ve školní jídelně ZŠ se stravuje celkem 190 strávníků (123 žáků, 

25 zaměstnanců a 42 občanů). Počet strávníků školní jídelny MŠ je 56 dětí, 

9 zaměstnanců. Díky nárůstu strávníků a finanční úspoře v obou zařízeních mohla 

jídelna na přechodnou dobu snížit cenu stravného. 

V jídelně základní školy se stravné snížilo přechodně od měsíce října o 2,- Kč na 

oběd. Úsporu mimo jiné ovlivnilo podávaní neslazených (a zdravějších) nápojů 

k obědu.  

Cena obědu v ZŠ za dotovanou cenu:                                

      7 – 10 let 18,- Kč 

                                                                    11 – 14 let  20,- Kč 

            15 a více let  22,- Kč 

 

V  jídelně mateřské školy se stravné snížilo přechodně od měsíce listopadu o 3,- 

Kč na oběd. 

Cena jídla v MŠ za dotovanou cenu:  

                            

    3 -  6 let  7 – 10 let 

 

přesnídávka                     5,- Kč          6,- Kč 

    svačinka odpolední         5,-  Kč       5,- Kč 

    oběd           14,- Kč      15,- Kč 

 

Naší snahou bude udržet výše uvedenou cenu v novém roce co nejdéle.  

Toto přechodné snížení ceny stravného však nesmí být na úkor kvality a pestrosti 

stravy dětí. Cena potravin však stále roste, nelze tedy předpokládat, že snížení bude 

trvalé. O navrácení na původní cenu stravného budete včas informování 

prostřednictvím webových stránek školy.  

  

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

Městys Spálov zajišťuje rozvoz obědů až do vašich domovů. Pokud byste měli zájem 

se stravovat v naší jídelně, rádi vás uvítáme. 

            

Upozornění školní jídelny! 

 

Po dobu vánočních svátků je jídelna uzavřena od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017. 

 

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. 
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Odhlašování obědů od 1. 9. 2016:  

MŠ  do 7.30 hodin 

ZŠ   do 7.00 hodin 

 

Informace ke školnímu stravování:  

 

 Školní jídelna připravuje obědy dle nového Nutričního doporučení, které vydalo 

Ministerstvo zdravotnictví ke spotřebnímu koši a zajišťuje tímto nutričně vyvážený  

a pestrý jídelníček pro vaše děti. 

 Školní jídelna v tomto kalendářním roce ukončila cyklus „České zvyky, tradice 

a česká tradiční jídla.“ Během celého roku jsme připomínali dětem na nástěnce  

a školním webu naše české zvyky a tradiční pokrmy, které jsme v daném období 

zařazovali na školní jídelníček. 

 Naše škola a jídelna je zapojena od podzimu 2015 do projektu Skutečně zdravá 

škola /SZŠ/. V měsíci listopadu převzaly pracovnice školní jídelny v Praze za splnění 

stanovených kritérií Bronzový certifikát SZŠ. Tento úspěch nás všechny moc těší, 

zvláště proto, že z 220 registrovaných škol získalo zatím jen 20 škol toto bronzové 

ocenění. 

      Ilona Zálešáková, vedoucí školních jídelen   
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Mateřská škola  

Výběr z aktivit v mateřské škole v posledním období   

- zahájení školního roku 

- fotografování dětí 

- 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  

 

 

Poděkování za rekonstrukci budovy mateřské školy  

 Rádi bychom poděkovali jménem všech dětí a pracovníků MŠ zřizovateli 

městysu Spálov za rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole (nová 

dlažba, obklady, umyvadla, sprchové kouty a přidání několika toalet) a přívodu 

vody do třídy Světýlek. 

       kolektiv pracovníků mateřské školy 

 

Poděkování za sponzorské dary mateřské škole  

     Rádi bychom ze srdce poděkovali všem, kteří podpořili a věnovali naší školce 

sponzorské dary finanční, materiální, nebo přiložili ruku k dílu. 

     Náš vřelý dík za finanční a materiální pomoc mají rodiny: Čechovi, Nedělkovi, 

Chudí, Krumpolcovi, Melichaříkovi, Váňovi, Chytilovi a Duškovi za finanční  

a materiální pomoc. 

     Rovněž děkujeme za materiální dary, které nám věnovali fa Podlahy Radim Horák 

Hranice, Miloslav Král, Dubovští, Foltasovi, Bláhovi, Podešvovi, Šmatelkovi, 

Herzogovi, Gavelčíkovi, Gramesovi, Kantorovi, Klevarovi, Lukšíkovi, Rosensteinovi, 

Sidonovi, Chotovi, Robovi, Feglerovi, paní Blanka Štajerová, pan Šimíček a pan  

A. Sucháček. 

     Dále bychom chtěli poděkovat SRPŠ za uhrazení nákladů na keramické dílničky ve 

školce.  
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     Díky těmto darům máme v MŠ nové kuchyňky v obou odděleních. U Světýlek jde 

o kuchyňku plně funkční, s nerezovým dřezem, přívodem a odtokem vody, pečící 

troubou a vařičem. Dále pak jsme pořídili materiál pro aktivity z praktického života, 

zástěrky, tácy, košíky, pomůcky do kuchyňky, nářadí na ponk, pytlíky, ubrusy, misky, 

hrníčky, talířky, šálky a další drobnosti. V oddělení Sluníček nám přibyl krásný nový 

koberec. Na zahradě máme pěkně opravené a natřené lavičky. Děkujeme za papíry a 

zpracované těsto na perníky, ale také za ochotu zpestřit dětem den Mikuláše. 

     Rádi bychom poděkovali také základní škole za spolupráci, pracovnicím školní 

jídelny za přípravu chutných jídel a v neposlední řadě také všem, kteří se starají o to, 

aby bylo všude čisto. 

     Děkujeme jménem všech zaměstnanců mateřské školy za Vaši ochotu, podporu  

a vstřícnost. 

    Přejeme Vám svátky plné pohody a klidu v kruhu rodinném a šťastný nový rok plný 

zdraví, lásky a míru.                                                 

                    Za všechny pracovníky MŠ vám z celého srdce Jarmila Gramesová  

 

 

Informace o uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin:  
 

Ve dnech 23. 12. 2016 – 3. 1. 2017 bude MŠ uzavřena z důvodu vánočních 

prázdnin. 

 Zápis do mateřské školy 

Zápis do Mateřské školy ve Spálově se bude konat 2. – 5. 5. 2017. 

Odklad školní docházky  

Od letošního roku dochází ke změně a vyjádření PPP se dokládá již při 

zápisu do ZŠ. Je tedy důležité, pokud rodiče o odkladu školní docházky 

svého dítěte uvažují, aby se včas objednali na vyšetření. 
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Výběr z aktivit na základní škole  

- slavnostní zahájení školního roku a vítání prvňáčků  

- seminář animovaného filmu 

- přehlídka ptačích dravců  

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

- dva první bloky preventivního programu Renarkon Buď OK! 

- 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  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceněná výtvarná práce Zuzany Bučkové: Nejbezpečnější místo na světě, 9. třída  
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Poznávací exkurze Praha  

Ve dnech 28. – 30. 9. 2016 jsme s žáky 9. třídy podnikli poznávací exkurzi do 

Prahy. Měli jsme před sebou náročný program plný poznávání, ale i zábavy. Navštívili 

jsme blízký hrad Karlštejn a přenesli se do doby Karla IV., prošli jsme si historické 

centrum města Prahy, projeli se historickou lodičkou po Vltavě a bavili se svéráznými 

historkami našeho kapitána, pak jsme dostali závrať na petřínské rozhledně, prolezli 

jsme úplně celý areál Pražského hradu a začvachtali si v největším českém aquaparku 

Aquapalace Praha. Prošli jsme se barrandovskými natáčecími studii a obdivovali 

filmové kostýmy. V pražském židovském městě, na starém hřbitově a v synagogách, 

na nás padl smutek, tíseň a únava. Trochu jsme se osvěžili v Palladiu a pak už honem 

domů! Je pravda, že nás hlavní město svým ruchem trochu umořilo, ale ono takové už 

prostě je. Věřím, že si žáci odnesli hezké zážitky, stejně jako já.  

Mgr. Kateřina Hrabcová  

 

Charitativní sbírka „Moje malá zoo“ fondu Sidus 

 Dne 21. října 2016 se v naší škole pořádala charitativní sbírka na podporu 

nemocných dětí. Tato dobrovolná sbírka probíhala v době velké přestávky v prostoru 

hlavní chodby za spoluúčasti sedmé třídy. O veškerý sbírkový materiál byl velký 

zájem a byl prodán v rekordních deseti minutách. Z důvodu velkého zájmu žáků o 

prodávané materiály jsme doobjednávali další a obcházeli už jednotlivé třídy postupně 

v průběhu listopadu. 



29 

 

 Smyslem a cílem této akce bylo naučit žáky myslet na děti, které jsou nemocné 

a v nouzi. Díky štědrým dárcům z řad žáků a učitelů se nám podařilo vybrat 4.105,- 

Kč. Výtěžek sbírky bude rozdělen mezi nemocné a postižené děti a věnován na různé 

kulturní akce. 

 Závěrem bych chtěla poděkovat celé sedmé třídě za aktivní účast a pomoc ve 

svém vlastním volnu. Velký dík patří také všem učitelům na prvním stupni za pomoc 

při realizaci. Největší poděkování však patří všem žákům a učitelům, kteří finančně 

přispěli a zapojili se tím do naší sbírky. Podle vybrané částky a průběhu celé akce 

můžu říct, že naši žáci jsou obětaví a ochotní podpořit dobrou věc. 

         Bc. Lenka Šváčková  

Betlém v životní velikosti na základní škole 

V loňském školním roce u nás začala působit paní Karin Herzmanská jako 

lektorka výtvarných kroužků a od září 2016 na naší škole rovněž vyučuje výtvarnou 

výchovu na 2. stupni. Budova základní školy se tak během podzimu stala místem 

moderně a aktuálně dekorovaným a na všechny dýchá příjemná atmosféra při pohledu 

na krásné práce našich žáků. V předvánočním čase se paní Herzmanská s dětmi pustila 

do výroby vánočního Betlému v životní velikosti. Práce se žákům moc povedla a 

všechny nás ohromila. Připomínají nám pravého ducha Vánoc. Děkujeme za něj a 

těšíme se na další obdivuhodné práce.  

Mgr. Kateřina Hrabcová  
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Kurz společenského tance a chování a Kolona 2016  

V podzimních měsících školního roku 2016/2017, přesněji od 5. října do 10. 

listopadu probíhal na naší škole tradiční Kurz společenského tance a chování, který se 

pořádá pro žáky 8. a 9. třídy. Kurz již popáté lektorovala Jitka Foltýnková, která nás 

pak provedla také slavnostním ukončením. Žáci se naučili celou řadu tanců  

– klasických, latinskoamerických i moderních. I když to s žáky někdy není 

jednoduché, nakonec všichni usoudili, že to stálo za to.     

 Kolona se konala 11. 11. od 18 hodin v sokolovně. Celý večer nám hrál pan 

Martin Foltýnek se svou zpěvačkou a občerstvení i mnohé organizační záležitosti nám 

zajistilo SRPŠ. Sál spálovské sokolovny byl plný rodičů a dalších hostů, kteří se přišli 

podívat na taneční výkony svých dětí, vnoučat či kamarádů. Nechyběla volba 

tanečního krále a královny, která letos připadla Václavu Královi a Patricii Polcíkové, 

žákům 8. třídy. Program nám zpestřila vystoupení obou tanečních kroužků. V závěru 

večera proběhlo i tradiční šerpování letošních žáků deváté třídy, tedy budoucích 

absolventů jejich třídní učitelkou.        

 Chtěli bychom poděkovat všem za poskytnuté finanční příspěvky a pomoc při 

náročné organizaci Kolony i celého kurzu – především pak SRPŠ, městysu Spálov a 

v neposlední řadě rodičům žáků. Doufáme, že se všem Kolona líbila a že se příští rok 

opět uspořádá.        Mgr. Kateřina Hrabcová    
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Předvánoční návštěva lesa 4. a 5. třídy  

Žáci 4. a 5. třídy podnikli se svou třídní učitelkou výlet do přírody v okolí 

Spálova, jehož cílem bylo naplnit místní krmelec v lese pro zvěř, kterou čeká přečkání 

zimy. Přinesli jsme: tvrdé pečivo, jablíčka, kukuřici, mrkev a zrní. Sourozenci Grexovi 

nelenili a vyrobili doma krmítko pro ptáky, které v lese naplnili ptačím zobem, tukem 

a zavěsili na strom. Snad jsme místním zvířátkům aspoň trochu pomohli. 

      Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková  
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Mikulášská nadílka na základní škole  

 S malinkým zpožděním kvůli účasti našich žáků na florbalových zápasech 

jsme Mikuláše ve škole s deváťáky uspořádali ve středu 7. 12. 2016. Předem 

jsme s žáky upekli perníčky a mrkvové cukroví, které jsme přidali do balíčků, 

kterými jsme je pak obdarovávali. Náš Mikuláš byl letos velmi hodný a se svou 

družinou andělů a čertů chtěl především děti potěšit, pochválit a těm zlobivým 

připomenout, že mají šanci své chování zlepšit. Myslím, že všechny naše děti 

návštěva této tradiční skupinky potěšila a bylo to příjemné zpestření 

předvánočního času. Děkuji žákům za přípravu i uskutečnění této akce.  

         Mgr. Kateřina Hrabcová  
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Poděkování sponzorům školy  

 

Vážení přátelé naší školy,  

dovolte mi, abych Vám jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy, 

jménem všech členů školního sportovního klubu a školní družiny a jménem všech 

pedagogických a provozních pracovníků co nejupřímněji poděkoval za Vaše finanční  

a věcné dary, které byly a budou využity na činnost školy.      

Nejdříve bych poděkoval obecnímu zastupitelstvu v Luboměři, které nám již 

několik let vyjadřuje svoji podporu nejen formou finančních darů, ale i zájmem o dění 

v našich školských zařízeních, který nás nebývale těší. Dalšími výraznými sponzory 

naší činnosti jsou obě sdružení, resp. spolky rodičů – SRPŠ pod vedením Barbory 

Váňové a Spolek Montessori Spálov pod vedením Evy Navrátilové.  

Velmi důležitá byla podpora ze strany rodičů a příznivců nově vznikající 

montessori třídy v mateřské škole a také v obnově vybavení klasické třídy. Svými 

věcnými i finančními dary pomohli příznivému zahájení nového školního roku 

v mateřské škole. Další konkrétní informace, vč. uvedení rodičů a ostatních příznivců, 

byly předmětem příspěvku Jarmily Gramesové, vedoucí učitelky MŠ. Děkujeme za 

všechny děti i zaměstnance mateřské školy.  Dále bych se chtěl ještě zmínit o velmi 

záslužné práci několika truhlářů a poděkovat jim nejen za jejich odvedenou práci, ale i 

za vstřícné platební podmínky, které nám umožnily dokončit naše záměry ve vybavení 

některých tříd /v MŠ i ZŠ/ v tomto roce. Děkujeme jménem všech žáků a zaměstnanců 

panu Janu Šmatelkovi z Luboměře, Miloslavu Královi z Luboměře, Davidu Váňovi ze 

Spálova a Marku Barošovi z Kunína.      

I v zahájeném letošním školním roce hrála významnou roli podpora rodičů 

mimospálovských žáků, resp. sponzorské dary jejich zaměstnavatelů. Naše aktivity 

finančně podpořili svými peněžními dary: Semperflex Optimit s.r.o., Odry;  Mateiciuc 

a.s., Odry;  Vladimír Kučák, Odry; David Kotas, HPI s.r.o.  Hradec Králové; Ing. 

Milan Baláž, BD STAV MORAVA s.r.o., Petr Orava, Klokočůvek; Kopier servis 

s.r.o., Hranice; Zemědělská a.s., Spálov; René Maleňák, Odry a další.  

Upřímně všem děkujeme. 

 

             PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 

 



34 

 

 

PF 2017    

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 

2017 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů a také 

plnou náruč 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 2016.  

       

PaedDr. Zdeněk Kotas 

ředitel školy 

 



35 

 

 

 

           Jaroslav Seifert  

          Píseň o vločkách  

 

Za vločkou padá třpytná vločka   Než napije se z kalužiny 

   a letíc tiše ptá se jí,      pták zpívající o závod, 

kam spěchá, ať jen chvilku počká.      budou z vás dávno ve tmě hlíny 

  A pak se sešly v závěji.          jenom dvě drobné kapky vod; 

 Už do ticha, už ve stíny            budou z vás stonky plavuně, 

čas spřádá vás jak vteřiny,       která se plazí bez vůně, 

      sněhové vločky!          sněhové vločky! 

 

   A co jsme my v tom koloběhu, 

   utkáni jenom z vodních par? 

         Vždyť tančíme jak vločky sněhu 

                     pro život nových, příštích jar. 

                                    A do ticha a ve stíny 

                                 čas spřádá nás jak vteřiny, 

                                         sněhové vločky… 
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Základní škola a Mateřská škola Spálov příspěvková organizace Spálov č.p. 1, 742 37 

Spálov 

Tel. ZŠ: 556 729 682 

Tel. MŠ 556 729 681 

mobilní telefon ZŠ: 727 919 528 

mobilní telefon MŠ: 727 919 518 

     Tel. ředitelna 556 729 682 

Tel. sborovna 556 729 593 

Tel. ŠJ: 556 729 692 

     E-mail ZŠ: spalovzs@tiscali.cz 

     webové stránky: www.zsspalov.cz 

 

 

Zpravodaj č. 1, ročník XVI. (2016/2017)  

- vydavatel ZŠ Spálov, počet 150 kusů 

- určeno pro potřeby rodičů a přátel školy 

- tisk ZŠ Spálov 

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

 


