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Vážení rodiče, přátelé a příznivci naší školy, 

 
 školní rok 2017/2018 zvolna končí a nastává čas různých hodnocení, analýz, 

zamyšlení nad tím, co se podařilo a co méně, kde hledat rezervy a jejich řešení. Současně však 

je vhodné se dívat i do budoucnosti, zejména na příští školní rok. V tomto smyslu vydáváme 

tradičně náš školní zpravodaj na konci každého pololetí, který je nejen stručným souhrnem 

informací o končícím školním roce, ale snaží se i o sdělení předpokládaných záměrů pro příští 

školní rok, zejména se zřetelem na výchovně vzdělávací proces v základní a mateřské škole.  

 V tomto pololetí proběhla v měsíci březnu v našich školských zařízeních po šesti 

letech cyklická školní inspekce a v průběhu pololetí jsme mezi námi přivítali návštěvy 

některých zajímavých a významných osob z různých oblastí naší společnosti. Velmi si vážíme 

jejich názorů na naší práci ve všech složkách (od vzdělávání až po provozní zajištění), které 

nám dávají jasně najevo, že se za naší práci nemusíme stydět. Naše vize a plány jsou vnímány 

jako smysluplné a přínosné pro celý vzdělávací systém, a to nejen ve spálovské lokalitě. 

 Přesto jsme si vědomi skutečnosti, že každá činnost v lidském životě, i v tom 

pracovním není dokonalá a že je vždy co zlepšovat nebo měnit. Proto i v našich školských 

zařízeních, resp. organizačních složkách, zaznamenáte možná některé změny. Cíl však 

zůstává stále stejný – spokojenost s podmínkami a výsledky, zejména vzdělávacího, procesu 

všech, kterých se to týká - dětí MŠ, žáků ZŠ, jejich rodičů a pedagogických i 

nepedagogických pracovníků. 

 

Jak hodnotí naší práci Česká školní inspekce? 
 

6. – 8. března 2018 proběhla na našich školských zařízeních inspekční činnost ČŠI, z níž 

vyplynuly následující závěry, které se staly podkladem pro naši další práci k zlepšení 

podmínek vzdělávání.   

Citace závěrů z inspekční zprávy:   

 

Hodnocení vývoje: 

- Od poslední inspekční činnosti v roce 2012 se výrazně zlepšily materiální podmínky 

pro vzdělávání. 

- Došlo k částečné obměně a rozšíření pedagogického sboru a zvýšení jeho 

kvalifikovanosti. 

- Školu navštěvují děti a žáci i ze širšího okolí mimo spádovou oblast, kteří jsou vzdělávání 

zejména v „Montessori“ třídách. 

Silné stránky: 

- Kvalita hospitovaných hodin prokázala velmi dobrou úroveň předškolního, základního 

i zájmového vzdělávání. 

- Škola nabízí v „Montessori“ třídách vhodnou alternativu ke klasickému předškolnímu 

a základnímu vzdělávání. 

- Vedení školy má jasnou vizi dalšího rozvoje organizace a úspěšně ji realizuje. 

- Činnost školy svým významem přesahuje spádovou oblast. Pestrá nabídka a realizace 

různorodých školních i mimoškolních aktivit a soutěží přispívá k osobnostnímu 

a sociálnímu rozvoji dětí a žáků ve škole, školní družině i školním klubu. 

Slabé stránky anebo příležitosti ke zlepšení: 

- Nedostatek odborných učeben v základní škole. 

- Nevyhovující vybavení a technický stav části venkovních herních sestav pro děti 

mateřské školy. 

- Nezajištění objektu mateřské školy proti vstupu cizích osob. 
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- Hodnotící nástroje v základní škole jsou jen interní, chybí důkladnější srovnání výsledků 

s jinými školami. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy: 

- Zajistit zabezpečení vstupu do mateřské školy. 

- Modernizovat vybavení venkovních prostor školní zahrady mateřské školy. 

- Ve spolupráci se zřizovatelem řešit otázku odborných učeben v základní škole. 

- Přijmout opatření, která by umožnila vyhovět zvýšenému zájmu zákonných zástupců 

o vzdělávání a přijetí dětí do mateřské školy. 

- Zintenzivnit spolupráci s okolními školami v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků. 

 

Všechny inspekční zprávy ČŠI o činnosti Základní školy a Mateřské školy Spálov je dostupná 

na www.csicr.cz, záložka: registr inspekčních zpráv - stačí zadat identifikační číslo školy: 

70985405 

 

V inspekční zprávě jsou uvedeny slabé stránky nebo příležitosti k zlepšení, které byly 

v průběhu inspekční činnosti řešeny a konzultovány i se zřizovatelem. Ve všech případech 

byla zaznamenána názorová shoda a doporučena řešení, které jsou již v současné chvíli ve 

fázi přípravy nebo vlastní realizaci. Jedná se o chybějící odborné učebny, resp. rozšíření 

vyučovacích prostor v budově základní školy (zpracovává se projekt a hledá se vhodná forma 

financování realizace projektu), nevyhovující stav některých venkovních herních sestav pro 

děti v mateřské škole (je podána žádost o dotaci na rekonstrukci venkovních hracích ploch, 

vč. herních prvků, v mateřské škole), nezajištění objektu mateřské školy proti vstupu cizích 

osob (je vybrán dodavatel na elektronický systém zabezpečení vstupu v obou budovách ZŠ i 

MŠ, realizace bude provedena v 07/2018) a zintenzivnění spolupráce s okolními školami 

v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání žáků (v tomto smyslu probíhají již od loňského roku 

jednání na úrovni vedení škol, v závěru školního roku se zpracovávalo zadání písemných 

prací z JČ a M ve spolupráci s jinými školami z Oder a v současné době je možné využít i 

zpřístupněných testovacích úloh na portálu ČŠI). Za poněkud náročné pokládáme doporučení 

ČŠI o přijetí opatření, která by umožnila vyhovět zvýšenému zájmu zákonných zástupců o 

vzdělávání a přijetí v mateřské škole, neboť naším cílem je počty dětí v mateřské škole spíše 

snižovat. 

       

1 Obecné informace o škole 
 

V obou školských zařízeních se využívá ve výchovně-vzdělávacím procesu klasických 

principů vzdělávání a montessori pedagogiky. V mateřské škole se pracuje aktuálně dle 

nového školního vzdělávacího programu Pohádkové putování. Ve všech klasických třídách a 

montessori trojročích základní školy učíme i nadále podle schváleného školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Škola pro život, vč. dodatku č. 1 – 4. V rámci 

možností zajišťujeme výuku anglického jazyka již v předškolním vzdělávání a v 1. a 2. třídě 

základní školy (povinná výuka prvního cizího jazyka je od 3. třídy ZŠ), podpořenou 

přítomností rodilého mluvčího v některých vyučovacích hodinách. Při základní škole pracuje i 

nadále Školní sportovní klub, Školní parlament, úzce spolupracuje Školská rada, Sdružení 

rodičů a přátel školy a Spolek Montessori Spálov.      

 K 18. červnu 2018 má základní škola 134 žáků. Z toho je 75 žáků ze Spálova, 22 žáků 

z Luboměře, 1 z Heltínova, 19 žáků z Oder, 6 žáků z Hranic, 2 žáci z Luboměře pod Strážnou, 

2 žáci z Radíkova a 7 žáků z jiných lokalit (Ostrava, Bílovec, Praha, Černotín, Jakubčovice 

nad Odrou, Partutovice). Předpokládáme, že v příštím školním roce nastoupí do 1. třídy 

http://www.csicr.cz/
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(klasické i montessori dohromady) 26 nových žáků. V letošním školním roce vychází 10 žáků 

z 9. ročníku. V novém školním roce bude v základní škole probíhat vyučovací proces na 

základech montessori pedagogiky již ve třech  „trojročích“ a v osmi klasických třídách, z toho 

v jedné třídě bude spojený 2. a 3. ročník. Ostatní třídy se spojují pouze v tělesné výchově, 

výtvarné výchově a hudební výchově. V mateřské škole bylo v letošním roce přihlášeno 56 

žáků, je pro příští školní rok přihlášeno aktuálně 48 žáků k předškolnímu vzdělávání, 24 dětí 

ve třídě s klasickou formou vzdělávání a 24 dětí ve třídě s montessori pedagogikou. Je nutno 

podotknout, že uváděné počty se mohou ke dni zahájení školního roku v obou školských 

zařízeních změnit, např. někteří rodiče využijí formy domácího vzdělávání a i v těchto dnech 

se objevují žádosti žáků o přijetí na naši školu (nejen do 1. třídy). 

Plánované úpravy 

V době hlavních prázdnin nemáme v úmyslu realizovat nějaké zásadní stavební 

úpravy v obou školních budovách. V mateřské škole se bude jednat o opravu podlahové 

krytiny v prostoru chodeb a schodiště a lokální výmalby dle aktuální potřeby. V základní 

škole zaměříme svoji pozornost na další vybavení klasických tříd a zařízení učebny pro další 

montessori  trojročí. Dle aktuální potřeby rovněž vymalování některých prostor školní budovy 

a školní kuchyně a jídelny. Uvedené záměry budou hrazeny z rozpočtu školy.  

Na základě doporučení ČŠI se zřetelem na bezpečnost žáků naší školy bude na 

vstupech v obou školních budovách nainstalován elektronický zabezpečovací systém, který 

bude monitorovat vstupy všech oprávněných osob do školních budov (žáků, zaměstnanců, 

rodičů v případě MŠ). Záměr bude financován zřizovatelem. 

Za výrazně pozitivní přínos pokládáme realizaci víceúčelového hřiště, kterou se po 

několikerém opakovaném úsilí podařilo zřizovateli zajistit. Blíží se den, kdy se ještě více 

zkvalitní podmínky pro tělovýchovnou venkovní činnost dětí a mládeže. V současné době 

v naší společnosti mládeží opomíjenou se zřetelem na nabídku alternativních zdrojů jiné 

zábavy. Děkujeme paní starostce, Ludmile Sucháčkové, jménem nás všech ze školních řad. 

 

2 Schválená změna v učebním plánu ve školním roce 2017/2018 

Základní škola - anglický jazyk ve 2. třídě  

 Místo jedné vyučovací hodiny jazyka českého ve druhé třídě (ze stávajících desíti 

vyučovacích hodin českého jazyka) byla zavedena jedna hodina anglického jazyka týdně. 

V takovém případě byla uvedená výuka pro všechny děti povinná.  

Mateřská škola – nový školní vzdělávací program  

 V aktuálním školním roce se v mateřské škole pracovalo podle nově zpracovaného 

školního vzdělávacího programu Pohádkové putování, který byl zaměřen mimo jiné i na 

jazykovou gramotnost dětí. 

 

3 Pracovníci Základní školy a Mateřské školy Spálov ve šk. r. 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017/2018 působilo na základní škole 15 učitelů (nově Mgr. Jan 

Nohel), někteří na zkrácený nebo kumulovaný pracovní úvazek, 1 vychovatelka, 5 asistentek 

pedagoga. V mateřské škole pracovaly 4 učitelky s občasnou výpomocí další pracovnice 

v případě nepřítomnosti některé z nich, 1 chůva na zkrácený úvazek a 2 asistentky pedagoga. 

V průběhu školního roku se pracovní zařazení v MŠ měnilo se zřetelem na věk přihlášených 

dětí. O provoz obou školních budov se starali 4 správní zaměstnanci, někteří na zkrácený 
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úvazek, 1 mzdová účetní a 6 pracovnic zajišťovalo stravování v obou školních jídelnách 

(někteří na zkrácený pracovní úvazek). Náboženství vyučovala Mgr. Kateřina Rozbrojová. 

Další pracovníci (např. vedoucí zájmových útvarů) spolupracovali se školou formou dohody  

o provedení práce. Obě školská zařízení, vč. školní družiny a školního klubu, jsou prostorově, 

organizačně i personálně připravena na školní rok 2018/2019. Konkrétní informace budou 

žákům a rodičům sděleny před zahájením nového školního roku, neboť nelze předem vyloučit 

změny v průběhu prázdnin.    

   

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel ZŠ a MŠ Spálov  

 

4 Akce a aktivity základní školy ve 2. pololetí školního roku 
 

Únor 

Kurz společenského tance a chování pro žáky 8. a 9. třídy  

Kolona 2018 

přednáška Plazi a hmyz  

Recitační soutěž – školní kolo 

Březen 

pravidelná činnost České školní inspekce  

Smrtná neděle – vynášení zimy ze vsi 

Škola naruby – žáci 9. třídy v rolích učitelů 

Noc s Andersenem 

exkurze do spálovské pekárny – montessori třída 

divadelní zájezd – opera Rusalka ve Slezském divadle Opava  

Otevřená odpoledne v montessori  

Duben 

Přijímací řízení k základnímu vzdělávání – klasická třída 

Přijímací řízení k základnímu vzdělávání – montessori třída 

Dopravní hřiště Odry -  4. a 5. třída  

Třídní schůzky 

Den Země  

Květen 

Školní kolo dopravní soutěže 

Okrskové kolo dopravní soutěže v Odrách  

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

Školní akademie ke Dni matek 

Škola nanečisto – seznámení předškoláků a rodičů se školou 

návštěva senátorky RNDr. Jitky Seitlové  

Taneční revue Odry  

focení tříd  

Červen 

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

školní výlety 1. – 9. třída  

výchovný koncert ZUŠ Odry  

prodej sešitů Optys 

Taneční hodinka  

chemické pokusy pro 8. a 9. třídu  

exkurze do firmy ASOMPO, Životice u NJ, 1. – 3. A třída 

exkurze kamenolom – montessori třída  
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Svátek slabikáře – 1. A třída  

Hranické hry bez hranic – 9. třída 

Braný den 1. – 9. třída 

Biologická exkurze – 6. až 9. třída  

Pískohraní  

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

 

* listopad 2017 – červen 2018 realizace projektů v rámci Šablon – především podpora žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, příprava na výuku, čtenářské kluby aj.  

 

5 Mateřská škola  
 

5.1 Akce MŠ: 

Leden 
návštěva 1. třídy s klasickou výukou 

Divadlo „Pískomil se vrací“ 

Únor 
přednáška Plazi a hmyz 

návštěva zubního lékaře – Sluníčka 

Lesní pedagogika – Vojenské lesy Potštát 

Březen 
Divadlo „O chytré lišce“ 

Velikonoční tvoření s rodiči 

Duben 
vynášení „Zimy ze vsi“   

Keramická dílnička 

fotografování dětí 

kouzelnické představení „Vyčaruj mi pohádku“ 

zahájení předplaveckého výcviku na plovárně v Hranicích 

Květen 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

Divadlo Letadlo „Průzkumníci v Africe“ 

Školní akademie ke Dni matek 

fotografování 

Červen 

Loutkové divadlo v Ostravě „Jak šlo vejce na vandr“ 

Výchovný koncert ZUŠ Odry 

školní výlet 

rozloučení s předškoláky – Hravé dopoledne, pasování na školáčky 

Spaní ve školce s předškoláky 

ukončení školního roku 

 

5.2 Provoz o prázdninách 
 

 MŠ bude v období prázdnin otevřena v termínu od 2. 7. do 27. 7. 2017. Provoz 

v mateřské škole v době hlavních prázdnin bude přerušen od 30. 7. do 31. 8. 2018. V měsíci 

červenci bude provoz zajištěn na 1. oddělení. Přihlášených je 22 dětí z obou oddělení. Nový 

školní rok 2018/2019 bude zahájen stejně jako v základní škole 3. 9. 2018.  
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5.3 Naše plány 

      

       Ráda bych Vás informovala o plánech na období prázdnin. MŠ bude otevřena  

v měsíci červenci. Měsíc srpen bude věnován opravám ve školce. Dojde k rekonstrukci 

schodiště, jeho vymalování a doplnění některých věcí, po kterých toužíme. Čekáme také na 

vyjádření k projektu zahrady, která by za příznivých podmínek mohla být uzpůsobena ke 

hrám a poznávání pro naše děti. Vše bude připraveno k zahájení provozu. 

 

5.4 Poděkování 
 

 Školní rok se blíží ke svému konci. Chtěla bych touto cestou poděkovat svým 

kolegyním za jeho úspěšné zvládnutí. Myslím si, že byl rokem náročným, ale zvládly jsme jej. 

Je za námi vidět kus vykonané práce. Můj dík patří také panu řediteli a paní zástupkyni za 

podílení se na životě školky, za dobré rady a vstřícný přístup. Mé poděkování patří rovněž 

všem rodičům za jejich trpělivost, pochopení a vstřícnost. Děkuji sponzorům, kteří přispěli 

třeba jen maličkostmi, i ty jsou pro nás důležité. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat 

SRPŠ za výbornou spolupráci, za všechny příspěvky, které nám umožnily vykouzlit dětem 

úsměv na tváři. 

        Přeji Vám příjemné prožití prázdnin bez nehod, načerpání energie a získání krásných 

zážitků. Budeme se na Vás těšit v novém školním roce. 

               vedoucí učitelka Jarmila Gramesová 

 

6 Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělávání a k předškolnímu 

vzdělávání  

 

Přijímací řízení k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy) probíhalo ve dvou 

termínech - 10. dubna 2018, kdy se přihlásilo k základnímu vzdělávání v klasické první třídě 

13 dětí a 11. dubna 2018, kdy se přihlásilo do 1. třídy s montessori pedagogikou 16 dětí. 

V novém školním roce se bude vzdělávat v naší škole 13 nových žáků v klasické 1. třídě. 

V montessori „trojročí“ se bude vzdělávat celkem 13 nově přijatých žáků 1. třídy. Jednomu 

žákovi byl povolen odklad povinné školní docházky a u dvou žáků, se zřetelem na jejich 

místo bydliště, došlo ke změně jejich zájmu o přijetí do naší ZŠ.  

 

Zápis prováděly učitelky 1. stupně základní školy pod vedením Mgr. Lenky Zelcové  

a Mgr. Terezie Lukšíkové.  

 

Přehledová tabulka:  

 

Počet zapsaných žáků:  29 

Počet žáků, kteří změnili místo školy: 2 

Počet žáků, kterým ředitel školy odložil školní docházku: 1 

Do první třídy nastoupí žáků:  26 

 

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhalo v souladu s aktuálními 

právními předpisy dne 3. května 2018 od 8 do 15 hodin. Rozhodli jsme se třídy naplnit do 

počtu 24 dětí v každé třídě. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 
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si podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců celkem 19 dětí, pět dětí nebylo přijato. 

Ze spádové oblasti byly přijaty všechny děti.   

Předškolní vzdělávání bude probíhat opět ve dvou třídách po 24 žácích (klasická 

forma výuky a výuka na montessori principech vzdělávání).  

 

7 Přehled příspěvků SRPŠ na aktivity dětí ZŠ a MŠ Spálov za šk. 2017/2018 

 

paušál 100,- Kč/žák  MŠ + ZŠ  19 000 Kč 

divadlo ZUŠ Odry   2 638 Kč 

přednáška p. spisovatelky Březinové  2 640 Kč 

přednáška o Indii  3 075 Kč 

přednáška o AIDS     600 Kč 

divadlo MŠ  1 500 Kč 

přísp. taneční - kurzovné  3 600 Kč 

přísp. kolona   - šerpy, kytky  2 000 Kč  

přednáška hadi/plazi  6 930 Kč 

keramika MŠ  2 960 Kč 

doprava divadlo Opava Rusalka  3 675 Kč 

knihy pro předškoláky – rozloučení s MŠ   2 468 Kč 

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

MŠ ukončení šk. roku  2 000 Kč  

příspěvek na dopravu exkurze  3 000 Kč 

příspěvek doprava ekoakce – ASOMPO  2 000 Kč 

příspěvek na dopravu Ov MŠ divadlo  1 500 Kč 

pískohraní  5 000 Kč 

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

 67 586 Kč 

 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny!      

za SRPŠ Barbora Váňová  
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8 Třetí rok montessori ve Spálově 

Ve třetím roce montessori jsme se rozrostli již na 36 malých školáků ve dvou třídách. 

V jedné jsou děti od první do třetí třídy a ve druhé od první až do čtvrté. Montessori 

pedagogika založená na samostatnosti, zodpovědnosti a hlavně na individuálním přístupu je 

velmi dobře vnímána jak dětmi, tak rodiči. Určitě i proto se v uplynulém školním roce 

podařilo naprosto unikátní začlenění aktivit rodičů přímo do výuky, a to v rámci předávání 

praktických vědomostí, znalostí a zkušeností. Díky tomu se nám otevřely dveře do mnoha 

oborů lidské činnosti, které bychom jinak poznávali jen z teoretického výkladu. Posuďte sami. 

Naše děti měly možnost sledovat práci s kamenem od jeho dobývání v kamenolomu až po 

zpracování kameníkem do výsledného produktu. Absolvovali jsme poutavou přednášku  

o plazech, mohli se pomazlit s přítulnými hady a i ten největší strašpytel zjistil, že se hadů 

nemusí bát. Přírody jako takové se však dotýkalo mnohem více exkurzí a dalo by se tak 

trochu říct, že celý uplynulý rok jsme věnovali právě jejímu poznávání. Ať už v té nejčistší 

podobě formou lesní pedagogiky, návštěvami místních farmářů, nebo seznámením se 

s principy a posláním canisterapie. Ruční práce vycházejí opět z přírodních principů  

a navíc velmi vhodně rozvíjejí zručnost dětí. A máte vidět radost v těch malých zářících 

očích, když upletená velikonoční pomlázka vypadá opravdu jako pomlázka a navíc i tak 

funguje (nebojte, netestovalo se na dětech, nýbrž na paní učitelce ).  

Workshop zaměřený na výrobu dřevěných rámečků pak byl nutnou podmínkou pro to, 

abychom si vyrobili ruční papír a mohli si tak uvědomit, co vše předchází tomu, než si 

nakreslíme obrázek, nebo napíšeme dopis. Zdálo by se, že pekárna je záležitost průmyslová  

a s přírodou nemá veskrze nic společného. Když se však jedná o naši tradiční spálovskou 

pekárnu, pak opak je pravdou. Kde jinde bychom názorně v praxi viděli výrobu kváskového 

chleba tak, jak to dělali naši předkové. A ti s přírodou dokázali žít v obdivuhodném souladu. 

A taky se dokázali radovat ze života a jak jinak, než za doprovodu hudby. Tuto čirou radost 

jsme poznávali formou hudebního bubenického workshopu. Protože žijeme ve 21. století, je 

potřeba držet krok s dobou, ve které přebírá vládu 4. průmyslová revoluce.  Proto jsme 

s potěšením přijali nabídku na seznámení s robotikou a elektronikou.  

Všechny tyto úžasné praktické zážitky by nebyly možné bez podpory rodičů 

z Montessori spolku a Sdružení rodičů a přátel školy.  Jednotlivé exkurze a workshopy 

zajišťovali: Pavel Novák, Petra Chytilová, Sylvie Večeřová, Marcela Foltasová, Petra 

Dokoupilová, manželé Jakubíkovi, Alena Chovancová, Jan Šmatelka a Barbora Váňová.  

 

               Mgr. Kristýna Fardová 
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Co nás čeká příští školní rok? 
 

Je to neuvěřitelné, ale první tři roky fungování montessori tříd jsou za námi. To také 

znamená, že v příštím školním roce někteří žáci postoupí do druhého trojročí. Ve druhém 

trojročí jsou společně v jedné třídě žáci 4., 5., a 6. ročníku. Do 1. září proto bude potřeba 

vybavit a připravit novou třídu pro starší žáky. Již na konci tohoto školního roku společně 

s rodiči budeme připravovat a vyrábět nové pomůcky. Za jejich ochotu a pomoc velmi 

děkujeme. Věříme, že společnými silami se nám podaří vybudovat krásné a připravené 

prostředí pro starší žáky. 

V tomto školním roce došlo k menším personálním změnám, protože naše kolegyně 

paní Mgr. Lucie Kozelská odešla na mateřskou dovolenou. Třídu za ni převzala a skvěle 

pokračovala v její práci paní Mgr. Kristýna Šmatelková. Nastoupila i nová kolegyně na 

částečný úvazek, paní Mgr. Renata Šebestová, která bude od září učit a vést starší žáky 

v druhém trojročí.  Děkuji z celého srdce všem kolegyním za jejich práci a nasazení, se 

kterým se žákům věnují, aby jim stále připravovaly prostředí a pomůcky, které je budou 

rozvíjet a posouvat, aby všichni žáci s touhou a nadšením objevovali a poznávali nové 

zajímavosti  

i učivo. Také s láskou přemýšlí nad dětmi a pomáhají jim se vyznat sami v sobě a zlepšovat 

mezilidské vztahy. Věřím, že i příští školní rok bude naplněn spoustou krásných dní, nových 

zážitků i zkušeností při objevování světa kolem nás. 

              za montessori tým Mgr. Terezie Lukšíková 

9 Spolek Montessori Spálov  

 Spolek Montessori Spálov vznikl na jaře roku 2016. Hlavním cílem spolku je podpora 

rozvoje montessori pedagogiky ve spálovské škole i školce.  Spolupracujeme také se SRPŠ,  

z členských příspěvků odvádí spolek do SRPŠ 200 Kč za každou rodinu, která má dítě  

v montessori třídě. Rodiče přispěli věcnými dary na bleší trh, který SRPŠ pořádalo. 

 Ve školním roce 2017/2018 spolek finančně přispíval zejména na asistenci ve třídách 

– v základní i mateřské škole. Uspořádali jsme celkem tři rodičovské brigády, při kterých 

jsme pro naše děti vyráběli výukové pomůcky. Někteří rodiče vyrábějí pomůcky také doma. 

 V prosinci se spolek zúčastnil dobročinného jarmarku v Hranicích. Na této tradiční 

akci jsme prodávali rukodělné výrobky dětí a rodičů. Výtěžek byl využit na nákup pomůcek. 

 Již tradičně darovali rodiče dětem pod vánoční stromeček velké množství výukových 

materiálů (mapy, knihy, vědomostní pexesa, pomůcky k výuce čtení a psaní). Po celý rok 

rodiče doplňují třídní knihovničku dětskými knihami, encyklopediemi a časopisy, darovali 

také knihy česko-anglické. Kuchyňka, ve které si děti připravují svačiny, byla z rodičovských 

darů doplněna o další nádobí. Také podestýlka a krmivo pro zvířátka chovaná ve třídě jsou 

zajišťovány z darů rodičů. 

 Do družiny darovali rodiče výtvarné potřeby a materiál ke tvoření (krabice, látky, 

lepidla, korálky, vlnu, molitan…). V družině tak mohou děti vytvářet krásná originální díla. 

 Nedílnou součástí montessori výuky jsou časté exkurze a návštěvy odborníků přímo 

ve výuce. Rodiče zařizují dětem exkurze na svých pracovištích i pracovištích známých, 

pomáhají zajistit odborníky, kteří by dětem předvedli zajímavé věci přímo ve škole. V tomto 

školním roce se podařila uskutečnit celkem deset takovýchto aktivit. Více o všech aktivitách 

spolku najdete na našich webových stránkách http://montessori.spalov.cz/.              

 Přejeme všem krásné léto a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce!   

  

        za Spolek Montessori Spálov Mgr. Petra Chytilová  

 

http://montessori.spalov.cz/
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10 Montík – klubík pro rodiče s dětmi  

Už druhým rokem se náš klubík Montík v Hranicích, který je určen pro rodiče  

a prarodiče s dětmi ve věku 1 – 4 roky, těší ze spolupráce se ZŠ a MŠ Spálov. Tato aktivita 

probíhá za finanční podpory Olomouckého kraje a města Hranice. 

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 jsme otevřeli 4 skupiny, ve druhém 

probíhalo dokonce 5 bloků (3 dopolední a 2 odpolední) při celkovém počtu 57 dětí z Hranic  

a blízkého okolí, ale i vzdálenějších končin . Zaznamenali jsme vzrůstající zájem tatínků, za 

což jsme velice rádi. Kromě rodičů se letos klubíku účastnili i prarodiče, ať už jako oficiální 

doprovod vnoučete nebo se přišli jen na chvilku podívat, co všechno jejich vnouče zvládá. 

V tomto školním roce jsme se přemístili do nového komunitního prostoru Karnola na 

adrese Třída Čs. armády 211, který nám pronajímá neziskový spolek Zvěř, z.s. Prostor, ve 

kterém klubík probíhal, byl rozdělen podle aktivit na část se smyslovým materiálem, 

celotělovými aktivitami, originál montessori pomůckami a odpočinkovým koutkem  

s dětskými knihami. Oddělená pak byla menší místnost se skluzavkou, kde se děti mohly 

odreagovat fyzicky, a přitom nenarušovat průběh programu. Během celého 

dopoledne/odpoledne mohli rodiče s dětmi využít svačícího koutku, který byl součástí 

hlavního prostoru. Úpravy všech prostor i zahrady stále probíhají, věříme tedy, že po 

prázdninách nabídneme ještě útulnější prostředí.  

  

K rozvoji motorických a mentálních schopností jsme nadále využívali montessori 

pomůcky, výtvarné potřeby i předměty každodenní potřeby, pohybové, hudební a mluvené 

prvky (v českém a anglickém jazyce). Průběh každé lekce byl řízen dvěma lektory, kteří byli 

účastníkům průvodci v použití pomůcek a v účasti na aktivitách, které se obměňovaly  

v závislosti na ročních obdobích a tématech. Harmonogram dne byl uzpůsoben potřebám dětí.  

 

Naší prioritou zůstalo vytvoření bezpečného prostředí, kde spolu účastníci tráví 

smysluplně čas, osvojují si základní hodnoty, jako je vzájemná úcta, důležitost rodiny atd., učí  

se novým dovednostem s lehkostí a radostí, nabývají informace prožitkovou formou. V klidu 

a pohodě!  

Podařilo se nám zprovoznit facebookovou stránku, na které uveřejňujeme fotky, 

aktivity a jiné zajímavosti. Najdete nás na:  

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

V plánu pro nastávající pololetí máme doplnění dalších pomůcek, tvorbu webových 

stránek a případně další aktivity, o které rodiče projeví zájem.  

Děkujeme ZŠ a MŠ Spálov, že tato smysluplná činnost může i nadále pokračovat ve 

své činnosti. Děkujeme Olomouckému kraji a městu Hranice za finanční podporu.   

Radka Otáhalová 

V případě Vašeho zájmu, prosím, kontaktujte: 

Telefon: 734323241 

Mail: otahalova@zsspalov.cz           

 

https://www.facebook.com/Montik.Hranice/
mailto:otahalova@zsspalov.cz
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11 Integrovaní žáci  

 U 18 žáků byla zjištěna porucha učení. Z tohoto počtu bylo 7 žáků zařazeno 

do skupinové nápravy, kterou zajišťovaly Mgr. Svatava Strýčková, Mgr. Markéta 

Krumpolcová Matušková a Mgr. Lenka Zelcová - celkem 3 hodiny týdně. Ve školním roce 

2017/2018 pokračovala také v činnosti logopedická poradna pod vedením Mgr. Lenky 

Zelcové. V letošním roce poskytovala péči 12 dětem. Náprava řeči se prováděla vždy v úterý 

podle individuální potřeby. 

 V současné době v rámci inkluze (nově společné vzdělávání) se začleňují do výchovně- 

vzdělávacího procesu na základních školách žáci s poruchami učení nebo chování s podporou 

asistentů pedagoga. Ve škole pracuje pět asistentů pedagoga, kteří byli přiděleni k 6 žákům. 

 

12 Školní družina 2017/2018 
 

 V tomto školním roce v družině pracovala dvě oddělení. V prvním oddělení pracovala 

Hana Vojkůvková, Vlasta Balážová a Zuzana Nedělková. Ve druhém oddělení pracoval 

PaedDr. Zdeněk Kotas a střídavě Dana Potschová, Iveta Potschová a Kateřina Bradová. 

Vedoucí školní družiny byla Hana Vojkůvková. Přihlášených žáků bylo v každém oddělení 

30, dohromady tedy družina obstarávala 60 žáků. Provoz je dvousměnný. Ranní provoz je od 

6.15 do 8.00 a odpolední provoz je od 11.45 do 16.15.  

 Úplata ve školní družině je 100 Kč na měsíc. Částka a provozní doba zůstává stejná i 

pro příští šk. rok. 2018/2019.  

             Hana Vojkůvková

   

13 Školní sportovní klub  

Cílem školního sportovního klubu na naší škole je přivést co nejvíce žáků k pohybové 

aktivitě. Z učitelské praxe víme, že dostat žáky od počítačů a mobilů do tělocvičny nebo na 

hřiště, není vůbec jednoduché. Nesnažíme se tedy vychovávat vrcholové sportovce, ale ukázat 

dětem, že sport může být i zábava a mohou během něj zažít spoustu legrace a poznat nové 

kamarády, což se nám daří. Dále školní sportovní klub připravuje družstva sportovců k účasti 

na regionálních soutěžích a pomáhá při organizaci sportovních akcí naší školy. 

Během letošního roku se naši žáci opět zúčastnili několika soutěží. V prvním pololetí 

odehráli turnaje v halové kopané a ve florbalu. V druhém pololetí následovaly turnaje 

v basketbale, malé kopané a McDonald’s Cupu, nikde se nám ale bohužel nepodařilo umístit 

na předních příčkách. Kde ovšem žáci naší školy vybojovali krásné druhé místo, byla 

dopravní soutěž, která se konala v květnu. O toto umístění se postarali starší žáci ve složení 

Cholasta Tadeáš (7. tř.), Chytilová Anna (7. tř.), Kaňová Lenka (8. tř.) a Král Václav (9. tř.). 

Jedna z posledních akcí, které se žáci účastnili, byla atletická soutěž „Pohár rozhlasu“. Za 

účast na všech zmíněných turnajích a soutěžích si žáci zaslouží pochvalu a poděkování za 

snahu a vzornou reprezentaci naší školy.  

                 Mgr. Jan Nohel 
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14 Školní jídelna ZŠ a MŠ  

Výše stravného se řídí vyhláškou o školním stravování (č.107/2005 Sb.) v platném znění       

a strávník je zařazen dle věku do těchto kategorií. 

  

Školní jídelna při ZŠ Spálov   

 

věk žáka cena oběda 

7 - 10  let 20 Kč 

11-14 let 22 Kč 

15 let a více 24 Kč 

 

Školní jídelna při MŠ Spálov 

jídlo děti MŠ 6 let děti MŠ 7 let  

přesnídávka 7 Kč   8 Kč 

oběd 16 Kč 17 Kč 

svačina   6 Kč  6 Kč 

celkem  29 Kč 31 Kč  

 

Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech  

30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 

556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!   

Stravování žáků v době prázdnin: 

 Změna školského zákona umožňuje stravování žáků v době školních prázdnin 

za zvýhodněnou cenu tj. 20,- Kč až 24,- Kč. Výdej obědů pro žáky: od 11.00 hodin 

do 11.15 hodin. Jelikož se jedná o dotovanou cenu oběda, kdy rodič nemá povinnost hradit 

mzdové a režijní náklady, budou se žáci stravovat v jídelně. Obědy do jídlonosičů se vydávat 

nebudou. Minimální počet přihlášených strávníků však musí být alespoň 5 žáků.  

Upozornění školní jídelny: 

 Zákonní zástupci žáků jsou povinni dle školského zákona 561/2004 Sb. odhlašovat své 

děti ze stravování v době jejich nepřítomnosti ve školském zařízení. Pouze v první den 

neplánované nepřítomnosti žáka ve školském zařízení je možno odebrat oběd do jídlonosiče 

za zvýhodněnou cenu (Vyhl.107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9). Následující dny 

ztrácí strávník nárok na dotaci obědu. Oběd se tedy musí včas odhlásit. Neodhlášená 

a neodebraná strava je strávníkovi účtována v plné výši, včetně věcných a mzdových nákladů 

/51,- až 55,- Kč za 1 oběd dle kategorie žáka/. 

 



14 

 

Odhlašování obědů  -     ZŠ    do 7.00 hodin 

                                       MŠ   do 7.30 hodin 

Jídelní lístky bývají pravidelně uveřejněny na www.zsspalov.cz, složka Školní jídelna. 

Informace ke školnímu stravování  

Ve školních jídelnách se stravují: 

- v MŠ 56 dětí a 10 zaměstnanců   

- v ZŠ 128 žáků, 31 zaměstnanců a 60 cizích strávníků z obcí Spálov, Luboměř   

a Heltínov. Rozvoz obědů zajišťuje městys Spálov.  

 

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. Strávníkům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stravovat se 

s omezením podle dietního režimu na základě potvrzení dětského lékaře, je umožněno 

přinášet si pokrmy z domova a pracovnice kuchyně mu je připraví ke konzumaci. 

 

 

15 Soutěže a olympiády - školní rok 2017/2018 

Olympiáda z českého jazyka 

Okresní kolo – pouze účast Václav Mik  (9. třída), Karolína Filipová (9. třída)  

Olympiáda ze zeměpisu 

Okresní kolo - 15. místo Matěj Květoň (9. třída) 

Olympiáda z dějepisu  

Okresní kolo - 11. místo Václav Mik  (9. třída), 27. místo Matěj Květoň (9. třída)  

Biologická olympiáda  

Okresní kolo -   Kategorie C bez účasti 

   - Kategorie D 19. místo Anna Chytilová (7. třída) 

Recitační soutěž  

okrskové kolo Odry - II. kategorie – 1.- 2.  místo Adriana Václavíková, účast v okresním kole  

Dopravní soutěž 

Okrskové kolo Odry - II. kategorie 2. místo  

- tým Václav Král (9. tř.), Lenka Kaňová (8. tř.), Tadeáš Cholasta (7. tř.),  

  Anna Chytilová (7.tř.)  

 

 

 

http://www.zsspalov.cz/
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16 Sběr ve školním roce 2017/2018 

 
 I v tomto školním roce byli někteří žáci aktivní ve sběru. Vršky sbírali pro Tomáška 

Boháče a jeho rodina si odvezla 117, 86 kg vršků. Loňské rekordy v celkovém množství 

překonány nebyly, ale jednotlivé výkony na prvních místech ano, proto si zaslouží náš obdiv a 

následování.  
 

Víčka - celkem sesbíráno 117,86 kg vršků. 

  1. E. Ballerová 2. A   47,89 kg 

  2. D. Král 4. A   19,6 kg 

  3.  S. Biskupová 7. A     8 kg 

  4. M. Kostka 5. A     6,7 kg 

  5. D. Baller 2. A     6,45 kg 

  6.  K. Zimová 7. A     6 kg 

  6.  L. Václavíková 2. A     6 kg 

  7. V. Mik 9. A     4,5 kg 

  8. M. Šustek 3. A     2,6 kg 

  9. M. Ambrož 4. A     2,5 kg 

  10. Třída 1.A 1. A     2 kg 

  11. D. Šíma 4. A     1,7 kg 

  12. Tř. 1.B montessori 1. B     1 kg 

  13. A. Dubovská 4. A     0,86 kg 

  14. P. Grexa 6. A     0,5 kg 

  15. Remešovi 6.+8.A  3x 0,4 kg 

  15. R. Grexa 6. A     0,4 kg 

 

Papír  -  Celkem sesbíráno 1285,5 kg papíru. 

Pořadí        Jméno Třída  Množství 

  1. M. Kostka  5. A   345 kg 

  2.  L. Václavíková  2. A   242 kg 

  3.   M. Ambrož  4. A   140 kg 

  4.  D. Král  4. A   130 kg 

  5.  T. Till  4. A    84 kg 

  6.   J. Richter  2. A    80 kg 

  7.   K. Zimová  6. A    60 kg 

  8.  D. Šíma  4. A    52 kg 

  9.  A. Dubovská  4. A    50 kg 

  10.  L. Kubica  6. A    40 kg 

  11.  D. Baller  2. A    20 kg 

  12.  E. Ballerová  2. A    14,5 kg 

  13.  P.+M. Remešovi  6. A 2x  8 kg 

  14.  J. Remeš  8. A      7 kg 

  15.  L. Richterová  5. A      5kg 
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17 Kroužek moderní robotiky 
 

 Již třetím rokem je našim žákům umožněno navštěvovat kroužek Moderní robotiky 

pořádaný neziskovou organizací Robíci z.s., vedený panem Novákem. Děti si v tomto 

kroužku osvojují základy 3d tisku, programování, elektroniky a také technické znalosti, 

navštěvují soutěže a jezdí na exkurze. 

 V tomto roce pravidelně kroužek navštěvovalo 14 žáků. Zajeli jsme si na dvě exkurze. 

Jedna byla na ostravskou Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu, na její Den 

otevřených dveří, kde jsme si prohlédli jejich laboratoře a prezentace projektů, na kterých se 

tato univerzita podílí. V rámci druhé exkurze jsme zavítali do americké firmy Honeywell 

Aerospace, a.s. v Olomouci, kde se vyrábějí a opravují díly pro letecké motory. S nejlepšími  

z našich členů jsme také zavítali na celkem pět soutěží. 

– RoboTrip 2017 v Uničově 

– Robotix 2018 v Přerově 

– RoboGames 2018 ve Zlíně 

– Hranické Robotování 2018 

– JedoBot 2018 v Jedovnici 

Na těchto soutěžích jsme se pravidelně umísťovali i na příčkách vítězů. Nejúspěšnějšími žáky 

se letos stali Jaroslav Remeš, za ním pak Matěj Novák a Matěj Květoň.  
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18 Absolventi ve šk. roce 2017/2018 a přehled o vycházejících žácích  

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku na ZŠ 10 žáků 9. ročníku. Z 

tohoto počtu je 5 chlapců a 5 dívek. Absolventi byli přijati na tyto školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní absolventi ZŠ a MŠ Spálov se svou třídní učitelkou Mgr. Marií Süsenbekovou: Pavel 

Kubica, Anežka Lysáčková, Václav Král, Denisa Švandelíková, Matěj Květoň, Nikola 

Kostková, Marian Rob, Patricie Polcíková, Václav Mik, Karolína Filipová.  

 

Počet 

žáků 

Název SŠ obor 

3  SPŠ Hranice Aplikovaná chemie, Požární ochrana 

2  Arcibiskupské gymnázium Kroměříž Všeobecné gymnázium 

1 Střední škola strojnická Olomouc Strojnictví 

1 SPŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry Předškolní a mimoškolní pedagogika 

1 SZŠ Hranice Zdravotnický asistent 

1 SZŠ a VOŠ Emanuela Pötinga a JŠ 

s právem SJZ Olomouc 

Zdravotnický asistent 

1 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Automechanik 
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 19 Školní výlety 2017/2018  
 

Třída: Místo:  Termín: 
Pedagogický  

dozor: 

1. - 3. B 

1. - 3. C 
Pevnost poznání Olomouc  31. 5. 2018 

K. Fardová, K. Šmatelková,                              

R. Šebestová, D. Potschová, I. 

Potschová, K. Bradová 

1. – 5. A Ranč Bučisko, Valašská dědina 

Rožnov pod Radhoštěm 1. 6. 2018 

L. Zelcová, S. Strýčková,                                  

M. Kvasnicová, M. Krumpolcová 

Matušková, V. Balážová, Z. Nedělková 

6. Gibon park Rožnov pod 

Radhoštěm  1. 6. 2018 K. Hrabcová  

7. Pustevny, Gibon park Rožnov 

pod Radhoštěm   31. 5. -1. 6. 2018 N. Kočtářová, J. Nohel  

8. 
Olomouc     31. 5. -1. 6. 2018 V. Šustková, G. Kubicová 

9. 
Brno   31. 5. - 1. 6. 2018 

M. Süsenbeková, D. Sűsenbek 

 

 

19.1 Školní výlet 1. stupně – oddělení klasické pedagogiky 

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 byli žáci 1. stupně na společném školním výletě, který prožili 

v nádherné krajině Beskyd v Rožnově pod Radhoštěm. Nejdříve navštívili ranč Bučisko, kde 

na ně čekala spousta soutěží, her, jízda na koni a hledání pokladu v Pohádkovém lese. Po 

úporném snažení si všichni pochutnali na sladkých knedlících, které měli k obědu a pomalou 

procházkou se přesunuli do prosluněné Valašské dědiny, kde prozkoumali hospodářské 

usedlosti a salašnické stavby. Za pomoci průvodkyně se děti seznámily s bydlením od 

poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách, vyzkoušely si zatočit mlýnským kolem, 

také se podívaly, jak vypadá tamní škola, ve které nechyběla rákoska. Dětem se výlet moc 

líbil.            

       Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková 

19.2  Školní výlet 1. stupně – oddělení montessori  

Ve čtvrtek 31. 5. jsme se vydali na školní výlet do Olomouce, kde jsme navštívili 

Pevnost poznání. Nejprve se děti prošly po celé expozici, kde měly volný přístup  

k  zajímavým interaktivním exponátům a logickým hrám. Mohly si vyzkoušet, jak v praxi 

fungují různé fyzikální zákony, viděly spoustu optických klamů, modelů živočichů, virtuálně 

navštívily oko i mozek. Po samostatné prohlídce jsme se přesunuli na předem objednaný 

program o vodě. Prvňáčci a druháci se dozvěděli zajímavosti o koloběhu vody a povídali si  

o její prospěšnosti a výskytu. Třeťáci a čtvrťáci si vyzkoušeli s vodou různé pokusy, na 

kterých si ověřili její vlastnosti. V Pevnosti poznání bychom určitě dokázali strávit ještě více 

času než jen ten, který nám byl vymezen. Dětem se výlet líbil a někteří se tam jistě vrátí se 

svými rodiči.           

                   Mgr. Kristýna Fardová  
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19.3 Výlet 6. třídy 

 V pátek na Den dětí 1. 6. 2018 jsme v 7 hodin vyjeli ze Spálova autobusem do Hranic. 

V Hranicích jsme nastoupili na vlak do Valašského Meziříčí. Tady ve vlaku jsme byli skoro 

sami, a tak jsme si řekli, že nikoho nebudeme rušit, když si pustíme Davidovu diskotéku. Půl 

hodinky jízdy jsme tedy poslouchali písničky. Následoval přestup do modernějšího vlaku, 

který nás zavezl do Rožnova pod Radhoštěm. I tady jsme poslouchali písničky jako Nonstop a  

Pár přátel stačí mít, i když už tady bylo více lidí. Z nádraží jsme zamířili rovnou do Gibon 

parku. Popravdě jsme měli větší očekávání, čekali jsme, že to bude větší a novější, ale to 

samozřejmě nevadí. Prošli jsme si všechny atrakce: lanovou dráhu, trenažér býk, lukostřelbu, 

aquazorb, zorbing, trampolíny. Pak jsme šli na oběd, měli jsme řízek a brambory – mňam. 

Pak začalo pršet a bohužel už jsme nestihli minigolf. Pak se vyjasnilo, akorát na zpáteční 

cestu na vlak. Dorazili jsme v pořádku domů.   

                       žáci 6. třídy    

19.4 Výlet 7. třídy  

 Dne 31. května 2018 jsme se všichni sešli v 6.40 u školy. Po jejím příchodu jsme se 

odebrali k autobusové zastávce. Tím nám započala dvouhodinová cesta do Rožnova pod 

Radhoštěm. Nejdříve jsme šli do kempu se ubytovat. Po ubytování následoval výšlap na 

Radhošť. Vyšli jsme u kaple Cyrila a Metoděje, kterou jsme si prohlédli. A pak jsme šli na 

oběd do nedaleké hospůdky. Po vydatném obědě jsme se vrátili zpět do kempu. Odpoledne 

byla volná zábava. Většina z nás po sobě stříkala vodu z otevřených pet lahví. Celí promočení 

jsme chodili po kempu a doufali, že brzy uschneme. Po několika minutách jsme to vzdali a šli 

hrát fotbal. Poté jsme šli na večeři. Večeře byla dobrá. Po večeři jsme si zahráli turnaj ve 

fotbale s jinou školou, který jsme ale nedohráli a raději si šli povídat k chatkám. Po tomto 

velmi únavném, a přesto skvělém dnu jsme se odebrali ke spánku.    

 Když jsme se probudili, většina z nás necítila po předchozím dnu nohy. Nějak jsme se 

ale přemohli, vstali a dokonce i uklidili chatky. Po tomto namáhavém ránu jsme si dali 

pořádnou snídani. Po snídani jsme se vydali do Gibon parku. Jako první jsme si všichni 

zahráli minigolf, potom už šel každý na atrakce dle svého výběru. Po dvou hodinách jsme se 

museli vrátit do kempu pro batohy. Cestou nás zastihl pořádný liják. Naštěstí to netrvalo 

dlouho a mohli jsme se vrátit zpět do Gibon parku na oběd. Po obědě jsme měli ještě chvíli 

čas na nějakou tu atrakci. Potom už nám jel vlak a pak další vlak a za nějakou tu dobu  

i autobus. Všichni jsme ve zdraví a se spoustou skvělých zážitků dojeli domů.    

           žáci 7. třídy 

19.5 Výlet 8. třídy  

 Dne 31. 5. jsme se vydali na školní výlet. Ze Spálova vedla naše cesta do Hranic, kam 

jsme se dopravili autobusem. Poté jsme vyrazili na vlakové nádraží, kde jsme chvíli čekali na 

náš vlak. Cesta do Olomouce trvala přibližně 30 minut. Plán jsme měli jasný - najít 

Šmeralovu vysokoškolskou kolej. Po dlouhém hledání jsme ji konečně našli a do místnosti 

pro kola si odložili věci. Poté následoval výlet do Pevnosti poznání, která nebyla daleko od 

naší koleje. Většině z naší třídy se tam moc líbilo. Po této skvělé prohlídce jsme se rozhodli jít 

na Horní náměstí, kde jsme si dali rozchod, abychom si zašli na oběd. Po obědě jsme se 

vydali zpátky na kolej, kde jsme strávili cca 2 hodiny. Po odpoledním odpočinku jsme 

vyrazili do Šantovky. Nejprve jsme vyjeli do posledního patra se záměrem jít do kina, kde 

jsme si koupili lístky na českou komedii  - Teambuilding. Po představení jsme měli hodinový 

rozchod. Po nakoupení potravin na snídani jsme se vydali zpět na kolej, kde jsme šli hned 

spát, protože jsme byli velmi unavení.       
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 Následoval druhý den. Ráno jsme museli vstávat brzo, protože jsme museli do 9 hodin 

vyklidit pokoje a vrátit klíče na recepci. Po tom, co jsme odevzdali klíče, jsme šli na zastávku 

a čekali jsme ani ne 3 minuty a už jsme frčeli směr vlakové nádraží, kde jsme si uschovali 

naše velké batohy a malé batůžky jsme si vzali s sebou. Hned poté jsme se přesunuli před 

vlakové nádraží, kde nám jel autobus, směr ZOO. K ZOO jsme dojeli za cca 30 min. Po 

zaplacení lístků jsme se rozdělili na libovolné skupinky a mohli jsme si procházet ZOO, jak se 

nám zamanulo. Rozchod jsme měli 3hodinový, takže jsme nemuseli nikam spěchat. Po tom, 

co jsme se zase všichni našli, jsme vyrazili zpátky k zastávce, kde jsme předtím vystupovali,  

a teď jsme měli namířeno zpátky do města. Lépe řečeno, do Aquaparku Olomouc. Všichni 

jsme byli natěšení a nemohli jsme se dočkat, kdy se půjdeme zchladit do vody. Cesta na místo 

trvala poměrně chvíli, a pak byl problém najít cestu k našemu místu. Nakonec jsme ji našli  

a mohli si dopřát super osvěžení v podobě tobogánu, trychtýře, venkovního bazénu a zmrzliny 

zadarmo. Poté už bohužel následovala cesta zpět na vlakové nádraží, kde jsme čekali na náš 

vlak zpátky do Hranic. Myslím si, že tento výlet se opravdu podařil a už se nemohu dočkat na 

další rok, který už bude bohužel náš poslední...       

             Martina Hejduková a Kristýna Miková, 8. tř.  

19. 6 Výlet 9. třídy  

 Jak už to tak bývá, každoročně všechny třídy jezdívají ke konci roku na různé výlety.  

I my jako devátá třída jsme nebyli výjimkou, a tak jsme se vydali s paní učitelkou Marií 

Sűsenbekovou a jejím manželem Davidem Sűsenbekem do Brna. Vyrazili jsme 31. 5.  

z hranického vlakového nádraží v čase 7.19. Jakmile naše cesta vlakem skončila, vydali jsme 

se z hlavního brněnského nádraží do církevního domu mládeže Petrinum, kde jsme si mohli 

nechat naše největší zavazadla! 

 Náš program začal prohlídkou Brna. Tuším, že mnoho z nás touto dlouhou prohlídkou 

nebylo zrovna nadšeno, z důvodu horkého počasí a nedostatku tekutin. I tak jsme ji však 

zvládli, a pak jsme si mohli zajít na oběd. Řada z nás se nedočkavě těšila na to, co se mělo dít 

po obědě. MOTOKÁRY. Někteří měli strach, ale ano, pro všechny to byl vskutku zajímavý 

zážitek, včetně mě. Až nás adrenalin v krvi opustil, šli jsme zpátky na naši ubytovnu, kde 

jsme se měli možnost se najíst, doplnit tekutiny, opláchnout, zkrátka vše, co bylo zapotřebí  

k dodání energie. Na večer přišel poslední program dne. A to bylo kino. Přesněji film,  

s názvem Avengers: Infinity War, který se hrál v Cinema City Velký Špalíček. Názory naší 

třídy se na tento film lišily. Většině kluků se líbil a holky byly spíše zklamané. Blížila se noc 

a my jsme šli zpátky na naši ubytovnu a konečně nám ukázali, kde budeme spát.  

 Ráno druhého jsme se všichni sbalili a uklidili své pokoje. Před námi byla na 

programu dne ještě Kapucínská hrobka. A tak jsme jeli tramvají do centra Brna. Kapucínskou 

hrobkou nás provázela paní, která nám o historii kapucínů povídala velice záživně. Bylo 

zajímavé vidět zmumifikovaná těla kapucínů a myslím, že to všechny bavilo. Až přehlídka 

skončila, zjistili jsme, že máme ještě čas, proto jsme šli na hrad Špilberk, sice to nebylo na 

programu dne, ale nikomu to nevadilo. Když jsme byli všichni dost unavení na to, abychom 

chodili po hradě, šli jsme do nákupního centra jménem Vaňkovka, kde jsme měli rozchod. 

Vlak nám měl jet kolem čtvrté hodiny, a tak jsme šli zpátky na hlavní nádraží. Jenže vlak měl 

asi hodinové zpoždění, takže jsme nějaký ten čas strávili na nádraží. I přes tyhle okamžiky to 

byl skvělý výlet a mrzí mě, že byl poslední! 

         Karolína Filipová, 9. tř.   
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20 Další aktivity školy  

 

20.1 Den matek 2018 

 Mateřská a základní škola ve Spálově již tradičně zpříjemňuje Den matek školní 

akademií. I letos tomu nebylo jinak. V neděli 13. 5. 2018 se uskutečnila besídka, na které se 

letos prezentovaly především zájmové útvary naší školy. Vystoupily děti z obou oddělení 

mateřské školy, které připravily jejich p. učitelky, taneční kroužek mladších dívek Holky 

Šoumenky (vedoucí M. Šmatelková), taneční kroužek starších dívek Dancing dolls (vedoucí 

Z. Trnečková), Spolek pro občanské záležitosti (vedoucí K. Šmatelková), Dramatický 

kroužek (vedoucí K. Řezníčková), talentované recitátorky a divadelní ochotníci vybraní 

napříč celou školou účinkující ve scénce z 30. let. Jelikož naši žáci sklidili opravdu bouřlivý 

potlesk, může nás hřát vědomí, že se letošní akademie povedla a že se maminkám i všem 

dalším hostům líbila.   

         Mgr. Kateřina Hrabcová 

   

20.2 Plavecký výcvik MŠ a 1. – 3. ročníku ZŠ ve šk. roce 2017/2018 

 V letošním školním roce se zúčastnilo plavání 76 dětí z mateřské školy a 1. – 3. 

ročníku základní školy, včetně montessori tříd. Cena výcviku činila 880,- Kč pro žáky 1. 

ročníku a MŠ (kurzovné a autobus). Cena pro žáky 2. a 3. ročníku byla 300,- Kč (cena 

dopravy) a kurzovné těmto žákům uhradila škola. 1. lekce plavání začala  

25. dubna 2018. Jednotlivé lekce probíhaly vždy ve středu v rámci hodin tělesné výchovy. 

Děti absolvovaly celkem 10 lekcí plavecké výuky. Žáci a žákyně byli vždy rozděleni podle 

plaveckých dovedností do čtyř družstev, ve kterých se jim velmi kvalitně věnovaly lektorky 

plavání. Výuka byla pestrá a zábavná. Během celého kurzu se děti podle svých možností 

naučily různým plaveckým stylům, skokům do vody, splývání a potápění a užily si i dostatek 

her a jízdy na tobogánu.     

             Mgr. Svatava Strýčková 

20.3 Svátek Slabikáře v 1. A 
 V úterý 19. června 2018 se konal tradiční Svátek Slabikáře. Akce se konala pro svoji 

oblibu už poněkolikáté. Děti zde předvedly své čtenářské a recitační dovednosti, kterým se 

naučily během školního roku. Spolu se svými rodiči si zasoutěžili ve znalosti pohádek  

a pokusili se složit básničky. Všichni prvňáčci přečetli úryvek z oblíbené knihy „Lumpíček  

a Rošťanda“ podle svých možností a dovedností. Na závěr byly děti pasovány na malé čtenáře 

barevnou šerpou. Na konci si děti a jejich rodiče pochutnali na slabikářovém dortu. Úterní 

odpoledne jsme příjemně strávili a těšíme se na další školní rok. 

               Mgr. Svatava Strýčková 

 

20.4 Biologická exkurze   
 Na konci školního roku tradičně pořádáme různé poznávací exkurze pro žáky 2. 

stupně, které doplňují vzdělávání v oblastech regionálních památek, historie, biologie či 

techniky. Letos se chystáme na biologicky zaměřenou exkurzi. Exkurze se koná v úterý 26. 6. 

2018, plánujeme zájezd do oblasti Mladečských jeskyní a přírody Litovelska, případně i do 

skleníků ve Floře Olomouc, v případě špatného počasí.  

 

                           Mgr. Kateřina Hrabcová  
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21 Organizace školního roku 2018/2019  

 

Začátek školního roku 2018/2019 pondělí 3. září 2018 

Ukončení 1. pololetí  čtvrtek 31. ledna 2019 

Ukončení 2. pololetí pátek 28. června 2019 

Podzimní prázdniny pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018  

Vánoční prázdniny od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019, 

vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019 

Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019 

Jarní prázdniny 25. února až 3. března 2019 

Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 

Hlavní prázdniny od soboty 29. července do neděle 1. září 2019 

Začátek školního roku 2019/2020 pondělí 2. září 2019 

 

 

22 Ukončení školního roku 2017/2018 a zahájení nového školního roku 

2018/2019 

Důležité informace pro rodiče k ukončení školního roku 2017/2018 a k zahájení nového 

školního roku:  

o Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018 proběhne v tělocvičně základní školy 

v pátek 29. června 2018 od 08.15, kde se shromáždí všichni žáci školy, pedagogičtí 

pracovníci i provozní zaměstnanci a hosté.  

o Od 09.00 předají třídní učitelé ve svých třídách vysvědčení.   

o Rozloučení s absolventy základní školy proběhne v pátek 29. června 2018 v 10 hodin 

na Úřadu městyse ve Spálově. Na slavnostní zakončení školního roku zveme všechny 

rodiče a přátele školy.    

o Studený oběd žákům bude v tento den vydáván ve školní jídelně od 09.30 hodin.  

o Nový školní rok  2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 

v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. 

o Všechny nově přijaté děti do 1. třídy se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání 

žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. 

Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni. 

o Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat 

během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní 

učitelé. 

o Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo 

ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky 

odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. 

o Pro nový školní rok budou žáci potřebovat přezůvky a látkový sáček na jejich uložení, 

aktovku, psací a rýsovací potřeby, potřeby do tělesné výchovy, výtvarné výchovy  

a sešity do jednotlivých předmětů dle požadavků učitelů. Přesné požadavky vám sdělí 

třídní učitelé v prvním týdnu v září.  

Nastává období prázdnin a dovolených, proto mi dovolte připomenout některá základní 

pravidla, jak chránit vaše děti: 

Sdělte svým dětem jména osob, na které se mohou obrátit se žádostí o pomoc, včetně 

telefonních čísel. Upozorněte děti na to, aby nikdy neotevíraly cizím lidem, ani s nimi 
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nenavazovaly zbytečné kontakty. Důsledně varujte děti před kontakty s lidmi se sklony  

k násilí. Vyžadujte, aby děti v případě podezření z ohrožení na sebe jakýmkoliv způsobem 

upozornily. Nezapomínejte, že děti na jízdním kole musí mít přilbu a nemají oprávnění k jízdě 

na motorových vozidlech. 

 

Slovo závěrem  

S blížícím se koncem školního roku mi dovolte, abych poděkoval všem pedagogickým 

pracovníkům a dalším zaměstnancům obou škol za celoroční zodpovědnou práci při plnění 

všech náročných úkolů, které jsou na ně kladeny v rámci komplexního výchovně-

vzdělávacího působení na naše žáky. Dále děkuji žákům za práci ve Školním parlamentu pod 

vedením Václava Krále. Poděkování patří také Školské radě za její podporu při realizaci 

našich záměrů. Děkuji Sdružení rodičů a přátel školy pod vedením paní Barbory Váňové, 

Spolku Montessori Spálov pod vedením pana Pavla Nováka a všem partnerům a příznivcům 

školy. Nemohu zapomenout poděkovat také všem zástupcům zřizovatele naší školy, zejména 

paní starostce Ludmile Sucháčkové a ostatním členům místního zastupitelstva, za pochopení, 

podporu a spolupráci. Mohu Vás ujistit, že náš hlavní cíl, udržet v naší obci obě školská 

zařízení, včetně provozních úseků, na co nejvyšší možné úrovni a nezklamat tak důvěru v nás 

vloženou, pro nás zůstává i nadále prioritou.  

V úplném závěru děkuji paní Mgr. Marii Süsenbekové za to, že spolu překonáváme 

mnohá úskalí naší náročné práce a že je mi v naší společné cestě stále velkou oporou.  

Všem žákům, rodičům, učitelům, dalším zaměstnancům a přátelům školy přeji 

příjemné prázdniny a hezkou dovolenou. 

       PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 

Dítě maluje 

Jiří Žáček  

Dítě maluje a je tu táta, máma, 

dítě maluje a stvoří celý svět. 

Namaluje cestu do neznáma, 

po které se jednou vrátí zpět. 

Dítě maluje a roky rychle pádí, 

a než domaluje, jsme už dospělí. 

Přičaruje světu věčné mládí; 

bůhví co nám ještě nadělí. 

Namaluje lásku, toužení a hoře, 

namaluje zlatou rybku z moře, 

jednorožce, bájný modrý květ, 

svoje srdce, které něžně bije, 

jak mu velí cit a fantazie… 

Dítě maluje a stvoří šťastný svět.  

obrázek Filipa Liemanna, 3. A  
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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 

     ID datová schránka školy: abemhpd 

 

 

Zpravodaj č. 2, ročník XVII. (2017/2018) - 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 

 

 

 

 

http://www.zsspalov.cz/

