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Vážení rodiče, přátelé a příznivci naší školy, 

 
ze školního roku 2016/2017 jsou před námi již jen letní prázdniny, a proto je na 

místě Vám předat stručný souhrn informací o výchovně vzdělávacím procesu 

v základní i mateřské škole, včetně mimoškolních aktivit, a také nastínit naše záměry    

a blízkou budoucnost ve všech organizačních složkách naší školy (v základní škole, 

v mateřské škole, ve školní družině a školním klubu, v obou školních jídelnách, 

v montessori programech). 

 

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 nově 

zavedla montessori třída a klasická forma výuky se inspirovala programem Začít 

spolu. Proto byl upraven i školní vzdělávací program Tajemství proutěného košíčku, 

aneb Historie očima dětí. Jeho upravené znění bude podkladem pro nový vzdělávací 

program předškolního vzdělávání v naší mateřské škole v následujícím školním roce.  

Ve všech třídách základní školy učíme i nadále podle schváleného školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Škola pro život, vč. 

dodatku č. 3 a ten byl rozšířen o vzdělávání na základech montessori pedagogiky pro 

1. stupeň ZŠ, rozšíření výuky dějepisu v 7. ročníku a zahájení výuky anglického 

jazyka v 1. třídě. Při základní škole pracuje Školní sportovní klub a Školní parlament. 

Úzce spolupracuje Školská rada, Sdružení rodičů a přátel školy a Spolek Montessori 

Spálov.           

 K 21. červnu 2017 má základní škola 131 žáků. Z toho je 77 žáků ze Spálova, 

24 žáků z Luboměře, 1 žák z Heltínova, 17 žáků z Oder a 12 z dalších okolních obcí 

Oderska a Hranicka. V příštím školním roce nastoupí do 1. třídy 18 nových žáků, 

v letošním školním roce vychází 9 žáků z 9. ročníku a 1 žák z 8. ročníku. V novém 

školním roce bude v základní škole probíhat vyučovací proces na základech 

montessori pedagogiky ve dvou  „trojročích“ a v 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 tomto školním roce 

přihlášeno 56 žáků k předškolnímu vzdělávání, 28 dětí ve třídě s klasickou formou 

vzdělávání a 28 dětí ve třídě s montessori pedagogikou.  

Plánované úpravy 

V době hlavních prázdnin máme v úmyslu přemístit stávající učebnu 

přírodopisu a zeměpisu a v uvolněném prostoru připravit učebnu pro školní družinu na 

základech montessori pedagogiky, která bude později sloužit i k výuce dalšího 

montessori trojročí. Dále zamýšlíme zrekonstruovat učebnu budoucí první třídy. 

V mateřské škole plánujeme provést opravy menšího rozsahu na schodišti a vybavit 

nově školní jídelnu a prostor pro dvouleté děti. Uvedené přestavby budou hrazeny 

z rozpočtu školy. Všechny zmiňované úpravy opět směřuji k modernizaci obou 

školních budov a mají jediný společný cíl – zvýšit komfort a atraktivitu výchovně 
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vzdělávacího procesu našim žákům v mateřské i základní škole, a tak zlepšit i jejich 

výchovně vzdělávací výsledky. Pevně věřím, že se nám to vše podaří.   

 

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

 Vedení školy a školská rada doporučuje zpracovat aktuální školní vzdělávací 

program s následujícími změnami (formou dodatku, který bude platit od nového 

školního roku): 

Základní škola - Anglický jazyk ve 2. třídě  

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

vyučovacích hodin českého jazyka) zavést jednu hodinu anglického jazyka týdně. 

V takovém případě je uvedená výuka pro všechny děti povinná.  

Mateřská škola – nový ŠVP  

V novém školním roce se v mateřské škole začne pracovat podle nově zpracovaného 

školního vzdělávacího programu, který bude zaměřen mimo jiné na jazykovou 

gramotnost dětí. 

 

3 Pracovníci Základní školy a Mateřské školy Spálov ve školním roce 

2016/2017 

 
Ve školním roce 2016/2017 působilo na základní škole 14 učitelů, 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, 2 chůvy na zkrácený úvazek a 1 asistentka 

pedagoga. O provoz obou školních budov se starali 4 správní zaměstnanci, někteří na 

zkrácený úvazek, 1 mzdová účetní a 5 pracovnic zajišťovalo stravování v obou 

školních jídelnách. Náboženství vyučovala Mgr. Kateřina Rozbrojová. Další 

pracovníci (vedoucí zájmových útvarů, topič, řidič atd.) spolupracovali se školou 

formou dohody o provedení práce.       

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

organizačně i personálně připraveny na školní rok 2017/2018. 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  
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4 Akce a aktivity základní školy v 2. pololetí školního roku 

Leden 

Návštěva předškoláků v 1. třídě 

Návštěva pracovnic PPP Nový Jičín ve škole 

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

Únor 

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

spolupráci s Charitou Odry 

Lyžařský výcvik, Tošovice, 6. a 7. třída 

Březen 

Recitační soutěž – školní kolo 

Divadélko pro školy Hradec Králové – Africká pohádka 

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

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

Renarkon – „Buď OK“ 3. blok 

Škola naruby – žáci 9. třídy v rolích učitelů 

Výchovný koncert – houslista Jiří Erlebach 

Krocení literární múzy – literární seminář pro žáky 2. stupně 

Noc s Andersenem 

Duben 

Vynášení „Zimy ze vsi“  

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

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

Přijímací řízení k základnímu vzdělávání – klasická třída 

Přijímací řízení k základnímu vzdělávání – montessori třída 

Dětská misie – Velikonoce, přednáška pro žáky 1. stupně 

Dopravní hřiště Odry -  4. a 5. třída  

Třídní schůzky 

Ochutnávka zdravých pokrmů pro rodiče ve školní jídelně a beseda p. Chovancové                  

o zdravé stravě 

Květen 

Školní kolo dopravní soutěže 

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

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

Školní akademie ke Dni matek 

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

Škola nanečisto – seznámení předškoláků a rodičů se školou 

Červen 

Prodej sešitů Optys 

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

TV Polar – Skutečně zdravá škola 

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

Exkurze mlýn a ZD Partutovice – žáci montessori tříd  

Svátek slabikáře – 1.A třída  

Návštěva archivu Spálov – žáci 2. stupně  
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Hranické hry bez hranic – bezpečné město, 1. a 9. třída 

Školní olympiáda 1. – 9. třída 

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

muzeum Landek, Ostrava 

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

 

Mgr. Jarmila Mazáčová 

 

5 Mateřská škola  
 

5.1 Akce MŠ: 

Leden 

Návštěva 1. třídy s klasickou výukou 

Divadlo „Pařezová chaloupka“ 

Únor 

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

hasičská zbrojnice, kostel, zahradnictví, kadeřnictví, zemědělské družstvo, archiv 

Březen 

Lesní pedagogika – Vojenské lesy Potštát 

Divadlo „Pohádka z budíku“ 

Vystoupení houslového virtuosa 

Duben 

Velikonoční tvoření s rodiči 

Vynášení „Zimy ze vsi“   

Zápisy dětí do 1. třídy základní školy 

Květen 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

Divadlo Letadlo „Průzkumníci v Austrálii“ 

Školní akademie ke Dni matek 

Tvoření s ČPZP 

Vystoupení pro důchodce ve Spálově 

Vítání občánků – Spálov 

Červen 

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

si pro nás připravili krásný program, zaměřený na loutky, kostýmy a divadlo. 

Fotografování dětí  

Vítání občánků - Luboměř 

Výprava k Panně Marii ve Skále 

Honba za pokladem – předškoláci s rodiči, rozloučení s MŠ 

Dopravní hřiště Odry – Sluníčka 

Dopravní hřiště Odry – Světýlka 

Rozloučení s předškoláky – Hravé dopoledne, pasování na školáčky 

Ukončení školního roku 
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5.2 První rok fungování montessori pedagogiky v MŠ Spálov  
 

 Montessori třída Světýlka v MŠ Spálov má první rok života za sebou. Co vidím, 

když se za ním ohlédnu? Třídu 28 spokojených dětí, úsměvy na tvářích, když přijdou 

ráno do školky a přemlouvání rodičů, že ještě nechtějí odpoledne domů. Dále 

zapálenou práci dětí v dílčích projektech, velké posuny v oblastech praktického života, 

rozlišování smysly, používání jazyka a matematiky v senzitivních fázích, které u nich 

pozorujeme. Naši práci určuje několik principů: svoboda v předem daných hranicích, 

dodržování dohodnutých pravidel, bezbřehá trpělivost, respektující komunikace                      

a přátelská atmosféra, velká úcta a férovost mezi průvodkyněmi Janou a Veronikou, 

obrovská pomoc asistentky Katky dvěma holčičkám s poruchou pozornosti a velká 

opora v chůvě Radce, která v dětech probouzí nadšení pro anglický jazyk.  

 Velké díky patří panu řediteli za materiální a personální základnu, vybavení 

třídy a vstřícnost. Paní vedoucí učitelce MŠ za podporu a kolegyňkám z vedlejší třídy 

za kolegialitu. První školní rok montessori třídy Světýlka 2016/2017 byl pro nás 

všechny plný života, pozitivní energie, zapálení, touhy, poznání, momentů aha, 

trpělivosti a pokory. Důkazem jsou nejen spokojení rodiče, ale hlavně šťastné děti.    

                                                                                                          Jana Herzogová 

  

5.3 Provoz o prázdninách 
 
 MŠ bude v období prázdnin otevřena v termínu od 10. 7. do 21. 7. 2017. 

Provoz v mateřské škole v době hlavních prázdnin bude v měsíci červenci a srpnu 

přerušen v následujících dnech: 3., 4. a 7., 24. – 31. července 2017, od 1. 8. do 31. 8. 

2017. Přihlášených je 20 dětí z obou oddělení. Nový školní rok 2017/2018 bude 

zahájen stejně jako ve škole 4. 9. 2017.  

 

 

5.4 Poděkování 
 

 Školní rok se nám přehoupl a je v závěru. Chtěla bych touto cestou poděkovat 

především svým kolegyním za jeho úspěšné zvládnutí. Myslím si, že byl rokem 

náročným. Určitě je co zlepšovat, ale na druhou stranu se také nemáme za co stydět. Je 

za námi vidět kus vykonané práce.       

 Moje poděkování patří všem rodičům, kteří s námi mají trpělivost a pochopení. 

Těm, co jsou ochotni se na životě v MŠ podílet a nestydí se říci svůj názor přímo nám. 

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 nových sil a získání krásných nových 

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

       vedoucí učitelka Jarmila Gramesová 
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6 Přehled příspěvků SRPŠ na aktivity dětí ZŠ a MŠ Spálov za školní rok  

2016/2017:  

paušál 100,- Kč/žák  MŠ + ZŠ  18 800 Kč 

kurzovné – taneční  3 400 Kč 

příspěvek kolona - šerpy/kytky/výzdoba   2 500 Kč 

keramika MŠ  2 520 Kč 

přednáška Renarkon   6 640 Kč 

lyžařský výcvik 200 Kč/žák  4 800 Kč 

přednáška o Africe  2 175 Kč 

koncert J. Erlenbach  3 560 Kč 

divadlo Africká pohádka  2 600 Kč 

Přednáška o dospívání  2 060 Kč 

divadlo Letadlo MŠ  1 760 Kč 

přísp. divadelní představení Noc na Karlštejně  2 520 Kč 

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

knihy pro předškoláky – rozloučení s MŠ  1 579 Kč 

exkurze přísp. na dopravu   3 000 Kč 

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

celkem  60 914 Kč 

                    

Přejeme Vám všem krásné prázdniny!  

     za SRPŠ Barbora Váňová  
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7 Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělávání a k předškolnímu 

vzdělávání  
 

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

dvou termínech - 11. dubna 2017, kdy se přihlásilo k základnímu vzdělávání 

v klasické první třídě 13 dětí a 12. dubna 2017, kdy se přihlásilo do 1. třídy 

s montessori pedagogikou 11 dětí. V novém školním roce se bude vzdělávat v naší 

škole 7 nových žáků v klasické 1. třídě, pěti žákům byl povolen odklad povinné školní 

docházky a u jednoho žáka bylo přerušeno přijímací řízení. V montessori „trojročí“ se 

bude vzdělávat celkem 11 nově přijatých žáků1. třídy.  

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

Zelcové a Mgr. Bc. Lucie Kozelské. 

 

Přehledová tabulka:  

 

Počet zapsaných žáků:  24 

Počet žáků, kteří měli odklad: 1 

Počet žáků, kterým ředitel školy odložil školní docházku: 5 

Do první třídy nastoupí žáků:  18* 

 

* Celkem bylo přijato 18 žáků, včetně jednoho žáka s domácím vzděláváním. V jednom 

případě bylo přerušeno správní řízení do 30. 6. 2017. (Aktuální stav k 25. 6. 2017). 

 

 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhalo v souladu s aktuálními 

právními předpisy v době od 2. května do 5. května 2017. V mateřské škole bylo 

k datu přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání devět volných míst. Přihlášku 

k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 si podalo prostřednictvím 

svých zákonných zástupců celkem 18 dětí. Na základě doporučení přijímací komise 

bylo přijato devět dětí dle zveřejněných kritérií, zbývající zájemci se buď přihlásili na 

jinou mateřskou školu anebo jsou evidováni v pořadníku pro případné přijetí 

v průběhu školního roku.  

 Předškolní vzdělávání bude probíhat opět ve dvou třídách zatím po 28 žácích 

(klasická forma výuky a výuka na montessori principech vzdělávání).  

 

              Mgr. Lenka Zelcová  
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8 Druhý rok v prvním montessori trojročí na základní škole  

 Montessori třídy mají za sebou druhý rok svého fungování. Souběžně pracovala 

dle principů montessori pedagogiky dvě první trojročí. 

Jak jsme pracovali? 

 podle týdenních plánů; vždy v 

pondělí učitel-průvodce s dítětem 

vytvořil závazný plán, který pak 

během týdne plnilo, přičemž 

rozhodnutí kdy nebo s kým bude 

úkoly plnit, bylo vždy na každém 

z nich 

 se slovním hodnocením – to nám 

umožňuje přesně popsat 

konkrétní a aktuální úroveň 

znalostí dítěte, dává také možnost 

doporučení, na co je třeba se více 

zaměřit 

 skrze partnerský přístup – respektujeme dětskou přirozenost, ale zároveň se 

snažíme vést je k zodpovědnosti za své vlastní jednání;  pomocí pravidel třídy 

dbáme na bezpečné prostředí, vedeme děti k tomu, aby se naučily řešit své 

problémy samy, aby si dokázaly vymezit svůj vlastní prostor a ten si také uměly 

v rámci pravidel hájit 

Všichni zvládli splnit požadované výstupy pro svůj ročník. Někteří si také díky 

připravenému prostředí stihli osvojit něco z učiva vyššího ročníku a posunout se dále. I 

toto je jedna z velkých předností montessori pedagogiky – nelimitovat děti ročníky, ale 

umožnit jim postupovat individuálním tempem. 
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Co nás čeká příští školní rok?  

 pokračování ve stávajícím složení 

– dvě první trojročí (1., 2., 3. roč. a 

1., 2., 3., 4. roč.)  

 angličtina s rodilým mluvčím – již 

v letošním roce k nám docházel 

Miles Layshon, aby s dětmi strávil 

hodinu anglického jazyka; toto se 

nám velmi osvědčilo a budeme 

v tom pokračovat i v dalším 

školním roce 

 exkurze a výpravy – díky rodičům a činnosti Montessori spolku jsme měli letos 

možnost uskutečnit několik výprav nebo mít návštěvy „odborníků“ přímo u nás ve 

škole (např. exkurze v ZD Partutovice, v továrně Mateiciuc a.s. Odry, přednáška 

paní Pohludkové o genetice, výroba krmítek s panem Šmatelkou, výroba pomlázek 

s panem Novákem a paní Herzogovou aj.); v tomto bychom i v následujícím 

školním roce velmi rádi pokračovali – pro děti byla všechna tato setkání velmi 

obohacující a my za to všem, kteří nám tímto způsobem pomáhají, velmi děkujeme 

 příprava budoucích prvňáčků – od samého počátku pořádáme přípravné kurzy pro 

rodiče a děti, které budou docházet do některé z našich tříd – i nadále chceme 

v tomto setkávání pokračovat, neboť je to skvělá možnost, jak se navzájem lépe 

poznat; zároveň tato setkání nabízejí prostor pro sdílení zkušeností a rodiče tak 

mají čas zvážit všechna pro a proti ještě před tím, než k nám dítě nastoupí 

          Za montessori třídy Mgr. Kristýna Fardová a Mgr. Bc. Lucie Kozelská 
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9 Spolek Montessori Spálov  

Montessori Spálov, zapsaný spolek, vznikl na jaře roku 2016. Hlavním cílem spolku je 

podpora rozvoje montessori pedagogiky ve spálovské škole.  

Podporujeme montessori třídy finančně (formou členských příspěvků a sponzorských 

darů), materiálně (výrobou pomůcek, věcnými dary) i programově (obohacením výuky 

za pomoci rodičů - exkurzemi, přednáškami, workshopy pro děti). 

Níže uvádíme přehled naší práce ve školním roce 2016/2017: 

Spolupráce se SRPŠ Spálov 

- z členských příspěvků odvádí spolek do SRPŠ 200 Kč na rodinu 

- rodiče přispěli věcnými dary na Bleší trh 

Věcné dary 

Rodiče darovali podle svých možností do třídy věci zkvalitňující výuku. Většina darů 

proběhla formou vánoční nadílky. 

-Puzzle Evropa, dětské knihy, encyklopedie a atlasy do třídní knihovničky 

-Modely: Životní cyklus mravence, Životní cyklus berušky, Stavba oka, Stavba srdce, 

Sluneční soustava, Stavby světa, Dinosauři 

-Didaktické hry: pexetrio Naše byliny, pexetrio Vodní živočichové, Hra čtení, Hra 

psaní a mazání 

-Mikroskop, barevná tiskárna 

Finanční dary 

Členové spolku na nadstandardní prvky výuky finančně přispívají: 

-Příspěvek na asistenta pedagoga: 12 000 Kč 

-Příspěvek na angličtinu s rodilým mluvčím: 12 000 Kč 

-Materiál na výrobu pomůcek: 1500 Kč 

-Příspěvek na školní zahradu: 5000 Kč 

Přehled aktivit zajištěných spolkem 

Členové spolku dětem věnovali i svůj čas při těchto činnostech: 

Brigády: výroba montessori pomůcek, úprava školního pozemku 

Exkurze pro děti: Hranická propast, zemědělské družstvo Partutovice, firma 

Mateiciuc 

Odborníci do výuky: lesní pedagogika, svět mikroorganismů, biochemie – izolace 

DNA 

Workshopy: pletení tatarů, výroba ptačích budek 

Přejeme všem dětem i rodičům krásně prázdniny plné odpočinku a poznání a těšíme se 

na spolupráci v dalším školním roce.  

     Za spolek Montessori Spálov Mgr. Petra Chytilová  
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10 Interaktivní programy s prvky montessori pro děti s rodiči v Hranicích 

 I ve školním roce 2016/2017 zaštítila ZŠ a MŠ Spálov interaktivní programy 

pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let věku, které se konaly v aule Střední zdravotnické školy 

v Hranicích. Programy probíhají za finanční podpory města Hranice. 

 Podařilo se nám otevřít tři skupiny. Dvě dopolední (úterý a středa) navštěvovaly 

věkově smíšené děti, jednu odpolední pak děti nejmladší (1 – 2 roky).   

Do programů se přihlásilo 

v prvním pololetí 34 dětí, ve 

druhém pak 36. Těšilo nás, že se 

nejednalo pouze o rodiče 

z Hranic, ale téměř polovina 

byla z přilehlého okolí (Velká, 

Drahotuše, Bělotín, Skalička, 

Střítež, Všechovice, Býškovice, 

Radíkov, Spálov, Luboměř, 

Odry, Chvalčov, Slavíč). 

Přestože ve valné většině do 

klubíku chodily maminky, mile 

nás překvapilo, že jsou                           

i tatínkové, kteří se nebojí.  

Nadále jsme se snažili                         

o dodržování základních principů montessori filozofie (samostatná nerušená práce ve 

svém prostoru) a také pravidla, že pokud dítě nechtělo, řízených činností se účastnit 

nemuselo. Rozšířili jsme nabídku originálních i doma vyrobených pomůcek. 

 Harmonogram dne jsme 

uzpůsobili potřebám dětí a Střední 

zdravotnické školy. Otevřeno jsme 

tedy měli již od 8:30 (odpoledne od 

15:00). Samotný program začínal 

cca v 9:15 a končil v 11:30, 

odpoledne od 15:45 do 18:00. 

Protože se nám časová posloupnost 

programu v minulém roce 

osvědčila, rozhodli jsme se ji 

zachovat. Na elipsu jsme se 

svolávali pomocí cinknutí na 

triangl, při kterém se děti dokázaly 

pěkně střídat. Přivítali jsme se 

česky a anglicky, následovaly oblíbené písničky a říkadla s ukazováním (česká                       

a anglická). Zařadili jsme také drobná témata, která jsme se pokusili zkoumat všemi 

smysly (zrak, čich, sluch, hmat a došlo i na chuť). Každou uvítací elipsu jsme ukončili 

společným zpíváním na přání dětí.     
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 Blok pokračoval výtvarnými aktivitami, které 

jsme se snažili zjednodušit, aby si je užily i nejmladší 

děti, zároveň jsme chtěli představit nové výtvarné 

techniky, které si pak mohli rodiče s dětmi vyzkoušet 

doma. Z klubíku tedy děti pravidelně odcházely 

s nějakým svým výtvorem. Několikrát za rok jsme si 

dovolili výtvarnou dílničku věnovat maminkám                

a tatínkům, kdy si vyrobili např. adventní svícen 

z papírových ruliček apod. Program byl doplněný                

o pohybovou aktivitu na elipse spojenou 

s jednoduchým úkolem (přiřazování barev, zvířátek 

atp.) Snažili jsme se o maximální využití mokrých 

aktivit, které děti této věkové skupiny milují, a aktivit 

praktického života, kdy si mohly vyzkoušet méně 

tradiční nástroje – mlýnek na kávu, hmoždíř aj. 

Kolem 11:00 jsme se opět svolali na elipsu. Trochu 

jsme si zatančili, zopakovali to, co jsme se naučili, a 

česky a anglicky se rozloučili. A nakonec malá 

odměna v podobě kukuřičné křupky. Mezi 

nejoblíbenější aktivity opět patřily velké boxy s rýží, do kterých si děti mohly vlézt 

celé. V oblasti přesýpacích činností jsme se snažili o co nejčastější obměňování pro 

inspiraci rodičům, protože jde o velice dostupné zdroje a děti je mají velice rády. 

Nezapomněli jsme ani na jednoduché pokusy z oblasti fyziky a chemie, které ocenily 

hlavně starší děti. Mladším dětem jsme umožnili vyzkoušet si různé textury látek, se 

kterými se obvykle nesetkávají (hmatový koberec, pěna na holení, led…) 

 Společně jsme také přáli oslavencům, kteří slavili svátek nebo narozeniny. Děti 

měly svůj sešit, kam jsme vlepovali básničky, které zazněly na programu, nebo do něj 

tvořily. Po ukončení programu si ho každý odnesl na památku. Letos jsme 

zaznamenali velký úspěch v používání anglického jazyka! Odměnou nám byly 

nadšené oči dětí a spokojenost rodičů. Děkujeme ZŠ a MŠ Spálov, že tato smysluplná 

činnost může i nadále fungovat.       

  Radka Otáhalová  

Pro informace kontaktujte:  

tel. 734323241  

otahalova@zsspalov.cz 

 

 

 

 

 

mailto:otahalova@zsspalov.cz


14 

 

11 Integrovaní žáci  

 

 U 22 žáků byla zjištěna porucha učení. Z tohoto počtu bylo 7 žáků zařazeno 

do skupinové nápravy, kterou zajišťovaly Mgr. Jarmila Mazáčová a Mgr. Lenka 

Zelcová - celkem 5 hodin týdně. Ve školním roce 2016/2017 pokračovala také                     

v činnosti logopedická poradna pod vedením Mgr. Lenky Zelcové. V letošním roce 

poskytovala péči 11 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 6 žákům. 

 

12 Školní družina 2016/2017 
 

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

pracovala Hana Vojkůvková a Vlasta Balážová. Ve druhém oddělení pracoval PaedDr. 

Zdeněk Kotas a Iveta Potschová. Vedoucí 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.  

 Vybírala se částka 100 Kč na měsíc. Částka a provozní doba zůstává stejná i pro 

příští šk. rok. 2017/2018.  

 

Změny v organizaci školní družiny a ve školním klubu:  

 Aktuální stav max. počtu dětí dle školského rejstříku: 60 žáků ve školní družině 

i ve školním klubu. Předpokládaná naplněnost školní družiny: 60 dětí (přednostně 1.               

a 2. roč.) ve dvou třídách.        

 Ranní provoz školní družiny 06.30 – 08.00; odpolední provoz 11.45 – 16.00.    

Ve 14.00 se všichni zbývající žáci ve školní družině a  školním klubu spojí pod 

vedením vedoucí vychovatelky školní družiny.      

 Předpokládaná naplněnost školního klubu, který bude s výjimkou odpoledních 

zájmových útvarů v provozu od 12.50 do 13.50, je 60 žáků, resp. aktuální stav max. 

počtu žáků dle školského rejstříku je 60. (Někteří žáci budou registrování v několika 

zájmových útvarech – to je přípustné.)       

 Svoji činnost bude realizovat v následujících prostorách - v tělocvičně, v učebně 

výtvarné výchovy, v učebně hudební výchovy, ve školní knihovně, ve třídě montessori 

školní družiny, v ICT učebně. Činnost budou zajišťovat příslušní vyučující Tv, Hv, 

Vv, ICT a montessori výuky. V možných případech se bude obsazení žáků 

v jednotlivých prostorách dle dní v týdnu cyklicky měnit a dané skupině se bude 

věnovat vždy příslušný vyučující.        

 Tyto aktivity školního klubu v uvedené době jsou určeny zejména pro žáky 3. – 

5. ročníku. Odpolední aktivity školního klubu – zájmové útvary – budou zajištěny dle 
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zájmu a počtu přihlášených žáků. Personální zajištění bude dle zájmových útvarů                  

(i z řad nepedagogických pracovníků školy). Výchovně vzdělávací program 

v zájmových útvarech bude specifický dle zaměření ZÚ. Školní klub (odpolední 

aktivity) je určen zpravidla pro žáky 2. stupně, v novém školním roce bude i pro žáky 

3. - 5. ročníku. Výše úplaty za daný zájmový kroužek na jedno pololetí bude stanovena 

v září 2017 dle typu (a nákladů) zájmového útvaru. 

                  Hana Vojkůvková, PaedDr. Zdeněk Kotas 

 

13 Školní sportovní klub  

 V naší škole vytváříme pro žáky podmínky, aby se mohli věnovat ve svém 

volném čase sportovním i jiným zálibám. Tímto způsobem u nich rozvíjíme kladný 

vztah k tělesné výchově a sportu jako základ zdravého životního stylu. Školní 

sportovní klub připravuje družstva sportovců k účasti na regionálních soutěžích                    

a pomáhá při organizaci sportovních akcí naší školy. Má významný podíl na 

zlepšování tělesné zdatnosti a zdraví žáků, nabízí zajímavé trávení volného času. 

 Během školního roku se žáci zúčastnili několika soutěží. V měsíci září se 

vybraní žáci II. stupně zúčastnili přespolního běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm.                     

V prosinci odehráli žáci I. i II. stupně turnaje ve florbalu v Odrách. Ve druhém pololetí 

jeli žáci I. stupně na turnaj ve vybíjené do Oder a obsadili 3. místo. Fotbalisté I. stupně 

naší školy se zúčastnili fotbalového turnaje McDonald´s. Ze základního kola v Odrách 

postoupili na semifinále do Bartošovic v sestavě: Brož Vojtěch (5), Kostka Miroslav 

(4), Kubica Lukáš (5), Palák Richard (5), Pazdera David (5), Podešva Vojtěch (4), 

Remeš Milan (4), Remeš Pavel (4), Šímová Alexandra (6), Šustek Ondřej (5), Šustek 

Viktor (5), Ambrož Miroslav (3). Přestože podali skvělé sportovní výkony, jejich cesta 

za úspěchem tam skončila.         
 Ve školním roce 2016/2017 absolvovali žáci 6. a 7. ročníku lyžařský výcvik                     

v Heiparku v Tošovicích. I přes náročné podmínky, které připravilo počasí, trénovali 

žáci sjezd na lyžích i snowboardu. Všichni se během kurzu zlepšili ve svých 

dovednostech. Mnozí překonali sami sebe a na zážitky z Tošovic hned tak 

nezapomenou. Poděkování za zorganizování tohoto kurzu patří panu řediteli PaedDr. 

Zdeňku Kotasovi, paní učitelce Mgr. Lence Šváčkové, asistentkám Gabriele Kubicové   

a Nikol Kočtářové. Ti všichni zajišťovali kromě instruktorů žákům nezbytné rady                      

i podporu na sjezdovkách i v zázemí.       
 Dvě naše družstva starších a mladších žáků se zúčastnila Dopravní soutěže 

mladých cyklistů 5. května 2017. Družstvo ve 2. kategorii - starší žáci – ve složení 

Cholasta Tadeáš (6.tř.), Chytilová Anna (6. tř.), Káňová Lenka (7. tř.) a Král Václav 

(8. tř.)  získalo pěkné 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.    
 Na závěr školního roku byla naplánovaná školní olympiáda. Uskutečnila se 

v pondělí 26. 6. 2017.         
 Vedoucím školního sportovního klubu byl v letošním školním roce pan ředitel 

PaedDr. Zdeněk Kotas.             

          Mgr. Miroslava Kvasnicová 
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14 Školní jídelna ZŠ a MŠ  
  

Cena stravného  v ZŠ se od 1. 9. 2017 nemění. V MŠ se zvýší cena stravného po několika 

letech o 2,- Kč. 

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

a strávník je zařazen dle věku do těchto kategorií. 

 

Změny ve školní jídelně: 

 1. Od 1. 9. 2017 se bude strava vydávat pro všechny žáky základní školy jednotně  

    tzn., že žák si odnese celou stravu na jídelním tácu ke stolu. 

 

 2. Z důvodu naplnění kapacity strávníků nebude jídelna přibírat nové cizí 

strávníky. 

 

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 2017 proběhne ve dnech  

30.8. - 1. 9. 2017 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky 

na čísle 556 729 692. Přihlašují se i ti 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 
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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/. 

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 9 zaměstnanců   

- v ZŠ 123 žáků, 27 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.           

 Pracovníci jídelen se každoročně účastní seminářů o hygienických předpisech 

platných pro školní stravování, kurzů vaření - nové trendy, jsou zapojeni do projektu 

Stop obezitě a do projektu Skutečně zdravá škola. Za finanční podpory vedení školy 

připravila jídelna rodičům v době jarních třídních schůzek dne 27. 4. 2017 již 2. 

ochutnávku zdravých pokrmů, tentokrát tematicky zaměřenou na zdravé svačinky pro 

školáčky. Velké oblibě u žáků se těší zavedený zeleninový bar, kdy si žáci sami dle 

svého výběru servírují zeleninu. Ve školce je takto zaveden zeleninový a ovocný talíř. 

Jídelna zavádí do svých jídelníčků nové receptury a k přípravě pokrmů využívá nové 

ne zcela tradiční suroviny – kuskus, tarhoňu, bulgur, jasmínovou rýži, zelenou čočku, 

fazole adzuki, mungo, řapíkatý celer, salát polníček nebo rukolu. 

Pokud rodič projeví zájem ochutnat školní oběd, může si ho v jídelně po předchozí 

domluvě objednat a zkonzumovat. Těšíme se na vaši návštěvu.  

http://www.zsspalov.cz/
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OCHUTNÁVKA ZDRAVÝCH POKRMŮ 

 Dne 27. dubna 2017 proběhla již druhá ochutnávka zdravých pokrmů v naší 

školní jídelně. Tentokrát byla zaměřena na zdravé svačinky pro naše školáčky. 

Paní kuchařky připravily na ukázku několik chutných salátů a moučníků: 

 waldorfský salát s brokolicí a čočkou 

beluga 

 salát Vitamínek z červené řepy 

 těstovinový salát s tuňákem 

 muffiny ze špaldové mouky 

 pohankové lívance s povidly  

 jablkovou bublaninu s raw krémem 

 fazolové brownies 

 

 Mimo jiné jídelna prezentovala na 

nástěnce význam luštěnin ve stravě a jejich výživové přednosti s názornou ukázkou 

používaných luštěnin ve školní jídelně /adzuki, červená čočka, cizrna, mungo, beluga/.

 Rodiče mohli zhlédnout inspirativní ukázky nápaditých svačinek pro děti 

/formule z housky, paprikové panáčky, plachetničky, plněná cherry rajčátka nebo 

salátovou okurku/.         

 Ochutnávky se účastnila také nutriční terapeutka p. Alena Chovancová, která 

připravila zdravé pomazánky /čočková, mrkvová, tvarohová/ a bezlepkové pečivo. 

Přivezla na ochutnávku také širokou řadu müsli výrobků. Rodiče mohli ochutnat také 

výrobky z farmy Klokočov /domácí máslo a tvaroh, kozí a ovčí sýry nebo  jogurt/. 

Nechyběly ani ovocné a bylinné čaje nebo domácí sirupy. Ochutnávka hýřila všemi 

možnými barvami a chutěmi. Panovala zde příjemná atmosféra.   

 Velký dík patří paním kuchařkám, pro které byl tento den náročný, ale odměnou 

pro ně byl kladný ohlas ze strany rodičů i ze strany vedení školy. 

Věříme, že zde rodiče našli mnoho inspirace na zdravé svačinky pro své děti a 

dozvěděli se zajímavé informace o výživě a stravovaní od paní Chovancové. 

 Děkujeme rodičům za účast na ochutnávce a těšíme se na další setkání.  

Za pracovnice ŠJ Ilona Zálešáková 

 

 

                                                             



19 

 

15 Informace k pokračujícímu projektu Skutečně zdravá škola  

 V projektu Skutečně zdravá škola jsme zapojeni od podzimu 2015 a za tu dobu 

jsme ušli již dlouhou a úspěšnou cestu.  

Co jsme dokázali?  

 Kolem projektu vznikla celá komunita lidí, kteří se různými způsoby zapojili do 

plnění projektu. V první etapě, kterou již máme za sebou, hrála klíčovou roli školní 

jídelna. Cílem bylo nabízet žákům pestré, zdravé, vyvážené jídlo, které jim zároveň 

bude chutnat. Tento cíl byl naplněn. Žáci si zvykli na novou skladbu jídelníčku                        

a nejoblíbenější složkou bývá zeleninový bar.  

 Učitelé zapojili témata zdravého stravování do výuky intenzivněji, než je 

stanoveno v tematických plánech a podnikli se svými žáky celou řadu zajímavých 

aktivit. Uspořádali zdravé pikniky, připravovali společně zdravé pokrmy, diskutovali    

o jídelníčku či pohybu, zamýšleli se nad poruchami příjmu potravy a předpěstovávali 

sazenice plodin – bylinek, rajčat či paprik.  

 Kuchařky naší školní jídelny uspořádaly ve spolupráci se zástupci rodičů již 

druhou ochutnávku zdravých pokrmů, která zaznamenala mnohem větší úspěch, než 

v předešlém roce, za což jsme moc rádi. Odbornou poradkyní našeho týmu je nutriční 

terapeutka, paní Alena Chovancová, která akci obohatila svými nápady, stejně jako 

místní výrobci kvalitních mléčných, bylinných a obilných produktů.  

 Rodiče z našeho týmu, který vede paní Eva Navrátilová, iniciovali počátek 

revitalizace naší školní zahrady, což je momentálně náš dlouhodobý projekt, na kterém 

se podílí vedení školy, pedagogové, především paní učitelka Vlasta Šustková, žáci                

a rodiče. Všechny naše současné aktivity nás dovedly k prvnímu velkému úspěchu – 

na podzim 2016 jsme byli oceněni bronzovým certifikátem Skutečně zdravé školy. 

Byla to velká radost a zároveň výzva pro pokračování v projektu.    

Jaké jsou naše současné plány?  

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

pracovních dovedností a výuky přírodopisných znalostní v praxi 

- více motivovat děti a jejich rodiče ke zdravějšímu životnímu stylu a pestrému 

jídelníčku, propagovat místní farmáře a producenty domácích produktů, podporovat 

ekologické smýšlení všech místních občanů a podporovat je v pěstování na zahrádkách 

a domácí výrobě zdravé stravy  

- uspořádání podzimní slavnosti s farmářským trhem, na kterém by se prezentovali 

místní farmáři se svými produkty, také žáci se školními výpěstky, ale i rodiče 

s pokrmy z domácí úrody. Předběžně je tato slavnost plánována na 30. září 2017                      

a budeme vás blíže informovat.   

- získání stříbrného ocenění  
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Poděkování 

Děkujeme rodičům ze Spolku Montessori Spálov za finanční dar 5000 Kč, ze kterého 

byla nakoupena kvalitní zemina, sazenice plodin a především nové betonové patníky 

záhonů. Rovněž děkujeme rodičům a skautům za výpomoc při likvidaci kompostéru                

a zasazování patníků. Zároveň prosíme další rodiče o pomoc při dalších brigádách. 

V blízké době bychom chtěli zavést praktičtější přívod vody na zahradu a také 

zbudovat nový dřevěný plot, který by podpořil estetický dojem zahrady. V této 

záležitosti budeme oslovovat sponzory.       

Děkujeme za podporu všem, kteří si naší činnosti váží a souzní s námi. Doufáme ve 

vaši podporu i nadále, neboť ji při náročnosti projektu budeme potřebovat.  

Regionální televize Polar u nás natáčela 9. 6. reportáž o našich úspěších v projektu. Na 

reportáž se můžete podívat na webových stránkách Polar.cz, pořad Ekomagazín ze 

dne 20. 6. 2017. Zde jsou výstižně shrnuty nejen hlavní zásady projektu, ale také 

současné úspěchy.  

                    za tým Skutečně zdravé školy Mgr. Kateřina Hrabcová  
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16 Absolventi ve šk. roce 2016/2017 a přehled o vycházejících žácích  

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku na ZŠ 10 žáků – 9 žáků 

9. ročníku a 1 žák 8. ročníku. Z tohoto počtu jsou 2 chlapci a 8 dívek.  

Absolventi byli přijati na tyto školy:  

počet žáků  škola obor 

1   Střední škola uměleckých řemesel Ostrava Grafický design 

1  Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Čtyřleté gymnázium 

1  Střední průmyslová škola stavební Lipník nad 

Bečvou 

Stavebnictví - Architektura a 

pozemní stavitelství 

1  Střední průmyslová škola Hranice Aplikovaná chemie 

1  Střední odborná škola obchodu a služeb, 

Olomouc, Štursova 

Aranžér a propagační 

výtvarník 

2  Integrovaná střední škola - Centrum odborné 

přípravy Valašské Meziříčí 

Cukrář 

1  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Brno, Merhautova 

Laboratorní asistent 

1  Střední průmyslová škola Hranice Obráběč kovů 

1  Střední škola Vítkov - Podhradí Mechanik – opravář 

motorových vozidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Letošní absolventi ZŠ a MŠ Spálov, žáci deváté třídy se svou třídní učitelkou Mgr. 

Kateřinou Hrabcovou (zleva: Markéta Klevarová, Markéta Richterová, Michaela 

Šmatelková, Adriana Miková, Miloslav Chytil, Zuzana Bučková, Stanislava Feglerová, 

Eliška Pavlasová, Anna Zapletalová).   
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17 Soutěže a olympiády - školní rok 2016/2017 

Olympiáda z českého jazyka 

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

(9. třída) 

Olympiáda ze zeměpisu 

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

Olympiáda z dějepisu  

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

Biologická olympiáda  

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

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

soutěž Svět slova Fulnek 

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

Chytilová (6. třída) 

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

Recitační soutěž  

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

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

Hranické robotování   

kategorie Střední školy Procesor: 

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

kategorie Základní školy Procesor: 

2. místo - Matěj Novák (2. třída) 

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

5. místo - Lukáš Kubica (5. třída) 

11. místo - Matěj Květoň (8. třída) 

Dopravní soutěž 

Okrskové kolo Odry - II. kategorie 3. místo  

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

 

 



23 

 

18 Sběr ve školním roce 2016/2017  
 

Víčka -   Celkem sesbíráno 127,12 kg vršků. 

  1. E. Ballerová 1. A  37 kg 

  2. M. Ambrož 3. A  15,8 kg 

  3.  F. Rob 3. A  12 kg 

  4. M. Kostka 4. A  11,85 kg 

  5. A. Václavíková 4. A  11 kg 

  6.  S. Biskupová 6. A  10 kg 

  7.  D. Šíma 3. A     8,37 kg 

  8. J. Feglerová 4. A     6,7kg 

  9. K. Zimová 5. A     3 kg 

  9. T. Král 2. A     3 kg 

  10. J. Remeš 7. A     2,6 kg 

  11. L. Šustek 2. A     2 kg 

  12. O. Šustek 4. A     1,5 kg 

  13. R. Grexa 5. A     1 kg 

  14. M. Remeš 5. A     0,5 kg 

  14. P. Remeš 5. A     0,5 kg 

  15. L. Richterová 4. A     0,3 kg 

 

Papír  -  Celkem sesbíráno 1440 kg papíru. 

 

Pořadí        Jméno Třída  Množství 

  1. M. Ambrož  3. A  270 kg 

  2.  A. Václavíková  4. A  196 kg 

  3.   M. Kostka  4. A  183 kg 

  4.  L. Zimová  3. A  173,5 kg 

  5.   L. Kubica  5. A  100 kg 

  6.   L. Šustek  2. A  70 kg 

  6.   F. Šustek  6. A  70 kg 

  7.  V. Krejčiříková  4. A  68 kg 

  8.  E. Ballerová  1. A  64,6 kg 

  9.  D. Baller  1. A  25,6 kg 

  10.  D. Šíma  3. A  24,6 kg 

  11.  M. Remeš  5. A  24 kg 

  11.  P. Remeš  5. A  24 kg 

  12.  M. Richterová  9. A  20 kg 

  12.  L. Richterová  4. A  20 kg 

  12.  J. Richter  1. A  20 kg 

  13.  J. Remeš  7. A  12,5 kg 

  14.  J. Feglerová  4. A  6,7 kg 
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19 Údaje o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu ve šk. roce 

2016/2017 – 2. pololetí  

V druhém pololetí bylo všech 130 žáků (1 žák v průběhu 2. pololetí požádal                          

o umístění do jiné školy) hodnoceno prvním stupněm z chování. Z níže uvedených 

výsledků výchovně vzdělávacího procesu vyplývá, že v rámci výchovných opatření 

bylo uplatněno pouze jedno napomenutí třídního učitele a že chování všech žáků bylo 

na vynikající úrovni, ale není tomu tak. Rozdíl spočívá v přístupu a výchovném 

působení pedagogických pracovníků. Celý tým pedagogů, vychovatelů a asistentů se 

více soustředí na prevenci a snaží se podchytit negativní jevy ihned v zárodku. Navíc 

se využívá i institutu podmíněných výchovných opatření, které mají významný vliv na 

zlepšené chování některých žáků. Na druhou stranu bylo uděleno celkem 52 pochval, 

z toho 7 bylo zapsáno na vysvědčení. S vyznamenáním ukončilo II. pololetí školního 

roku 81 žáků, tj. 62,3 % žáků školy. 

I v letošním školním roce byly v některých sledovaných prospěchových 

ukazatelích výsledky lepší než v předcházejícím školním roce. Všichni žáci prospěli. 

Nadále převládá v hodnocení žáků snaha o důslednost a objektivnost. Cílem je, aby 

žáci odcházeli postupně do dalších ročníků a žáci 9. třídy na další školy nejen se stále 

větším objemem nabytých vědomostí, dovedností a znalostí, ale zejména s větším 

pocitem odpovědnosti za své hodnocení, za svoji činnost a práci ve škole. Skladba 

žáků je každým rokem jiná, jejich výkonnost ovlivní jistě učitel, rodič, materiálně-

technické vybavení, okolí – ale nejvíce samotný žák.  

Tabulka 1.  Omluvená absence:    

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

Počet hodin 483 997 529 637 804 154 492 299 982 599 637 933 7546 

Průměr na 
žáka 

53,67 52,47 48,09 63,7 67,00 77,00 41,00 27,18 65,46 66,56 57,91 103,7 58 

 

Tabulka 2. Neomluvená absence: 

 

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

Počet hodin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průměr na 

žáka 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka 3. Hodnocení chování, udělená výchovná opatření, udělené pochvaly: 

 

Tabulka 4. Komplexní hodnocení prospěchu: (slovní hodnocení v montessori třídách 

vyjádřeno čísly) 

Třída 

Vyznamenání Z toho  Počet 

Prospěli Neprospěli 

Prům. Prům. Průměr 

 
samé 
výbor. 

dostateč- 
ných JČ Mat Třídy 

1.A 9 6 0 9 0 1,33 1,00 1,06 

1.B S (16) S (13) 0 19 0 1,38 1,27 1,03 

2.A 8 5 0 11 0 1,82 1,45 1,25 

2.B S (10) S (3) 0 10 0 1,60 1,40 1,17 

3.A 8 5 0 12 0 1,83 1,42 1,26 

3.B S (2) 0 0 2 0 2,00 2,00 1,36 

4. 5 3 2 12 0 1,83 2,08 1,51 

5. 7 1 0 11 0 1,63 1,45 1,28 

Celkem     
1. stupeň 

65 36 2 86 0 1,68 1,51 1,24 

6. 6 2 4 15 0 2,07 2,27 1,54 

7. 3 0 2 9 0 2,33 2,44 1,63 

8. 4 1 2 11 0 2,18 2,55 1,57 

9. 3 1 3 9 0 2,00 2,33 1,64 

Celkem     
2. stupeň 

16 4 11 44 0 2,15 2,4 1,6 

Celkem 
škola 

81 40 13 130 0 1,83 1,81 1,36 

 
 

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

1.stupeň 9 19 11 10 12  2 12 11 15 9 11 9 130 

2.stupeň 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

3.stupeň 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Nap.TU 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 

DůtkaTU 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

DůtkaŘŠ 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Pochvaly 1 0 6 0 5  0 5 6 12 13 2 2 52 

Z toho na 

vys. 

0 0 0 0 0  0 0 1 1 2 1 2 7 
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20 Školní výlety 2016/2017  
 

Třída: Místo  Termín: 
Pedagogický  

dozor: 

1. - 3. B Hranická propast, Zbrašovské 

aragonitové jeskyně 1. 6. 2017 

L. Kozelská, K. 

Fardová 

1. – 3. A Kunín - zámek, Bartošovice - 

záchranná stanice 2. 6. 2017 

L. Zelcová, S. 

Strýčková,                           

V. Balážová 

4. – 5.  Olomouc - laser arena, kino 

Šantovka, pevnost poznání 29. 3. 2017 

M. Krumpolcová 

Matušková,                              

M. Kvasnicová  

6. Olomouc - laser arena, kino 

Šantovka, pevnost poznání 29. 3. 2017 

L. Šváčková,                        

N. Kočtářová  

7. 
Táborová základna Kletné          5.-6. 6. 2017 

V. Šustková,                          

G. Kubicová 

8. 
Olomouc             1-2. 6. 2017 

M. Süsenbeková,   

G. Kubicová 

9. 
Praha       28.-30. 9. 2016 K. Hrabcová 

 

20.1 Výlet 1. – 3. B třídy  

 Cílem našeho školního výletu byly Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická 

propast. V jeskyních jsme pozorovali úžasnou krápníkovou výzdobu, u propasti nám 

zase pan Nečas povídal o netopýrech, kteří žijí v její bezprostřední blízkosti. Obě 

místa byla velmi zajímavá. Díky krásnému počasí jsme si to všichni bezvadně užili. 

                   Mgr. Bc. Lucie Kozelská  

20.2 Výlet 1. – 3. A třídy 

 V pátek 2. června jsme se vydali na školní výlet. Autobusem jsme dojeli do 

Kunína na místní zámek, kde jsme měli připravený pestrý program. Při prohlídce 

zámeckých komnat na děti dýchla pohádková atmosféra doby princů a princezen. 

Prohlédli jsme si také divadelní kostýmy, loutky a kulisy. Ve velkém sále nám zahrálo 

Divadélko Mrak pohádku O líném Honzovi. Navštívili jsme také zámecký park                             

a posilnili se dozlatova opečenými špekáčky.       

 Poté jsme autobusem přejeli do blízkých Bartošovic, kde jsme navštívili 

záchrannou stanici ptáků. Po zajímavém výkladu jsme si prohlédli zde umístěné ptáky. 

Mnohé děti si na památku koupili plyšové hračky. Šťastně jsme se vrátili domů.   

         Mgr. Svatava Strýčková  



27 

 

20.3 Výlet 4. a 5. třídy  

Dne 29. 3. 2017 žáci 4. a 5. třídy strávili krásný slunný den v rámci školního výletu                    

v Olomouci. Nejdříve se zahřáli v Laser aréně, potom zapalovali mozkové závity při 

řešení tajemných záhad historie středověké bašty v Pevnosti poznání a nakonec se 

ponořili do tmy kina Cinestar, kde nasávali atmosféru úžasného muzikálně 

zpracovaného snímku Kráska a zvíře. Každý si přišel na své, a tak se mohli všichni                 

s úsměvem vrátit domů. 

              Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková  

20.4 Výlet 6. třídy 

Na výlet jsme vyjeli 29. 3. 2017 do Olomouce. Nejprve jsme zamířili do Pevnosti 

poznání, kde jsme se zapojili do programu „To je bomba“, v jehož rámci jsme vyráběli 

šumící bombu do vany ze sody, škrobu, soli a kys. citronové. Funguje to! Potom jsme 

šli do Laser arény, kde jsme se rozdělili na týmy a pořádně si to užili. Průběžně jsme 

se posilňovali vlastní svačinou – řízky atd. Na závěr jsme zamířili do Šantovky, kde 

jsme měli 1 hodinu rozchod a pak následoval film Kráska a zvíře, který se nám moc 

líbil. Potom jsme nasedli do autobusu a za zvuku našeho zpěvu jsme zamířili domů. 

Vzpomínáme a rádi bychom se na ta místa vrátili.  

                     žáci 6. třídy    

20.5 Výlet 7. třídy  

 Náš výlet začal srazem na nádvoří 5.6. v 8:00. Poté jsme vyjeli dvěma auty a na 

Kletnou jsme přijeli kolem 8:45. Své věci jsme si odnesli do vilky, ve které jsme byli 

ubytováni. Rezi (náš organizátor) nás provedl po celé vilce, abychom věděli, kde co je. 

Poté jsme měli půl hodinku na rozkoukání a vybalování věcí. Po uplynulé půl hodince 

jsme se sešli na pidi zahradě, kde nám Rezi představil svoji kamarádku Evu. Po pár 

organizačních informacích jsme se pustili do her, které si pro nás připravili. Po krátké 

pauze jsme se zase pustili do další hry, kterou jsme si zahráli u přehrady. Po této 

zábavné hře jsme šli na oběd.  Na paní kuchařku Jiřinku padaly samé chvály, tak moc 

byl ten oběd dobrý. Po obědě následovala malá siesta.      

 Po siestě jsme si zahráli: luční, skalní a polní golf. Tento golf nám vzal spoustu 

sil a tak jsme měli malou přestávku.  Až uplynul čas odpočinku, šli jsme si zahrát hru 

s limeriky. Tato hra byla také docela vyčerpávající (sbíhat a vybíhat hadí údolí a 

přitom se učit básničky totiž není sranda). Až jsme dorazili do „tábora“, tak jsme 

začali chystat věci na táborák. No a pak přišlo na věc. Oheň, kytara, opékání párků, 

smích, hry a historky.         

 Ráno nás přišli vzbudit kluci o půl sedmé, tak jsme se oblékli a začali si balit 

věci, aby toho potom odpoledne nebylo moc. Pak následovala snídaně, poté jsme měli 

chvilku volno a následovaly ještě další hry. První hrou byly dostihy a tou druhou práce 

v týmu. Po obou hrách jsme dostali oběd. Nakonec jsme douklízeli vilku a ve 14.30 

přijel pro jednu skupinku pan Kaňa a pro druhou skupinku pan ředitel. 

 Výlet se nám moc líbil!!!  

                   Štěpánka Feglerová, 7. třída 
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20.6 Výlet 8. třídy  

 Na školní výlet jsme vyrazili dne 1. 6. 2017 ráno. V Hranicích jsme nastoupili 

na vlak do Olomouce a jeli jsme půl hodiny. Když jsme dorazili, svezli jsme se 

autobusem do skautské ubytovny. Poté, co jsme si vybalili věci, vyrazili jsme do 

lanového centra Olomouc. Tam jsme prošli výcvikem a lezli po překážkách ve výšce 

asi 10 m. Nejvíce se mi líbila houpačka ve výšce 16 m. Byl to super zážitek. Na oběd 

jsme si dali pizzu. Další v pořadí byl bowling. Bylo zajímavé, že i když většina z nás 

hrála poprvé, tak se nám hodně dařilo. Po hře jsme šli do obchodního centra Šantovka, 

kde jsme zhlédli film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. Po filmu jsme už šli 

odpočívat na ubytovnu, kde se moc nedalo spát, protože holky nás rušily. Druhý den 

jsme vyrazili do Pevnosti poznání na chemii. Úkolem bylo podle chemických pokusů 

poznat, o jaké látky jde. Poté jsme se opět vydali do Šantovky na oběd a rozchod. Pak 

už jsme jeli vlakem domů. Tento výlet byl zatím nejlepší a moc se mi líbil.   

               Marian Rob, 8. třída  

 

21 Další aktivity školy  

 

21.1 Exkurze ve firmě Asompo  

 Firma Asompo uspořádala dne 9. 6. 2017 program pro žáky řady škol, včetně té 

naší, který byl věnován Dni Země. Žáci druhé, třetí, čtvrté a páté třídy se tak mohli na 

vlastní oči přesvědčit, jak vypadá opravdová skládka a co všechno na ní můžeme najít. 

Hravou formou se seznámili s tím, jak se správně třídí odpad a jak chránit přírodu před 

znečišťováním. Nechyběla ani zábava, o kterou se postaral klaun Hopsalín a skákací 

hrad. Každý žák dostal na cestu dárek v podobě balíčku s občerstvením a hračkou. 

Tímto bychom chtěli firmě Asompo moc poděkovat za pozvání a krásný nápad, vést 

děti ke vztahu k přírodě.             

               Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková 

21.2 Plavecký výcvik 1. – 3. ročníku ve šk. roce 2016/2017 

 V letošním školním roce se zúčastnilo plavání 63 žáků a žákyň z 1. – 3. ročníku 

základní školy. Vzhledem k velkému počtu školních dětí se letos plavání nezúčastnily 

děti z mateřské školy. Cena výcviku činila 950 Kč pro žáky 1. ročníku (kurzovné a 

autobus), cena pro žáky 2. a 3. ročníku byla 390 Kč (cena dopravy) a kurzovné těmto 

žákům uhradila škola. 1. lekce plavání začala 3. května 2017. Jednotlivé lekce 

probíhaly vždy ve středy a byly zahrnuty do výuky tělesné výchovy. Děti absolvovaly 

celkem 10 lekcí plavecké výuky – 8 x 1 lekce a 1 x 2 lekce (poslední zdvojená lekce). 

Děti jsou vždy rozděleny podle plaveckých dovedností do tří družstev, ve kterých se 

jim velmi kvalitně věnují lektorky plavání. Výuka je pestrá a zábavná. Během celého 

kurzu se děti podle svých možností naučí různým plaveckým stylům, skokům do vody, 

splývání a potápění, ale užijí si i dostatek her a jízdy na tobogánu.     

         Mgr. Svatava Strýčková  
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21.3 Svátek Slabikáře v 1. A 
 V úterý 20. června 2017 se 

konal tradiční Svátek Slabikáře. 

Akce se konala pro svoji oblibu 

už několikrát. 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 podle svých možností a 

dovedností. V závěru dostali 

žáčci šerpu a jako sladkou 

odměnu slabikářový dort. 

Odpoledne se velice vydařilo a 

těšíme se na další školní rok. 

          Mgr. Lenka Zelcová  

21.4 Technická exkurze Ostrava  
 Na konci školního roku tradičně pořádáme různé poznávací exkurze pro žáky  

2.stupně, které doplňují vzdělávání v oblastech regionálních památek, historie, 

biologie či techniky. Na technicky zaměřenou exkurzi přišla řada letos. Exkurze se 

koná v úterý 27. 6. 2017 a cílem našeho poznávání budou technické památky Ostravy. 

Navštívíme Planetárium se vzdělávacím programem Planety sluneční soustavy, dále 

oblíbenou interaktivní expozici Svět vědy a techniky v prostorách vítkovických pecí a 

na závěr máme naplánováno hornické muzeum Landek. Část nákladů si hradí žáci, 

část pokrylo SRPŠ a škola. Doufáme, že exkurze bude přínosná a žákům se bude líbit.  

 

                    Mgr. Kateřina Hrabcová  

22 Organizace školního roku 2017/2018  

 

Začátek školního roku pondělí 4. září 2017 

Ukončení 1. pololetí  středa 31. ledna 2018 

Ukončení 2. pololetí pátek 29. června 2018 

Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 

Vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 

2018, vyučování začne ve středu 3. ledna 2018 

Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018 

Jarní prázdniny 19. února až 25. února 2018 

Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. dubna a pátek 30. dubna 2018 

Hlavní prázdniny od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018 

Začátek školního roku 2018/2019 pondělí 3. září 2018 
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23 Ukončení školního roku 2016/2017 a zahájení nového školního roku 

2017/2018 

Důležité informace pro rodiče k ukončení školního roku 2016/2017 a k zahájení 

nového školního roku:  

o Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 proběhne v tělocvičně základní 

školy v pátek 30. června 2017 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 30. června 2017 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  2017/2018 bude v základní škole zahájen v pondělí 4. září 

2017 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 4. září 2017 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 1. září 2017. Vyplněné přihlášky 

odevzdají do 4. září 2017 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 

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. 
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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 Miloslava Chytila. Poděkování patří také 

Školské radě za jejich podporu při realizaci našich záměrů. Děkuji Sdružení rodičů                

a přátel školy pod vedením paní Barbory Váňové, Spolku Montessori Spálov pod 

vedením paní Evy Navrátilové 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 

 

Jan Skácel  

Krátký popis léta 

Požáry Ze čtyř stran hoří léto                                                      

Omamně kvetou akátové háje                         

zelená duše vína doutná na vinicích                                                                               

krvácí vlčí máky v obilí 

Přichází tma  

a po stříbrném mostě kráčí luna 

Svět je jak chleba vytažený z pece  

a noc ujídá 
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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 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 
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