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1. 

Úvod a základní údaje o škole  

Školní rok 2019/2020 byl zcela odlišný od běţných školních roků, neboť byl poznamenán první vlnou 

epidemie nemoci covid-19, nejen v celé republice, ale v celém světě. Od 11. března 2020 byly školy 

uzavřeny a vzdělávání probíhalo distančním způsobem bez přítomnosti ţáků ve škole. Provoz škol byl 

obnoven 25. května 2020, docházka ţáků do školy nebyla od 25.5.2020 do 30.6.2020 povinná, přesto se 

výuky v naší škole od 25.5. zúčastnily více jak tři čtvrtiny ţáků, zbytek ţáků se dál vzdělával distančně.   

 

Tabulka č. 1: Základní údaje o škole 

Název školy od 1. 9. 2005                       Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, 

příspěvková organizace 

Adresa školy                   Hoštejn 16, 789 01 Zábřeh 

Adresa odloučeného 

pracoviště (MŠ, ŠJ) 
Hoštejn 95 

Zřizovatel školy                                    obec Hoštejn 

Ředitel školy Mgr. Lenka Pchálková 

Právní forma                                        příspěvková organizace 

IČO 709 893 38 

IZO                                                     650 030 656 

Součásti školy            základní škola          IZO:  102 668 451 

 mateřská škola         IZO:  107 632 268 

 školní druţina          IZO:  108 039 820 

 školní jídelna           IZO:  102 992 487 

Kontakt ZŠ:                                          tel.: 583 443 135, 736 223 039 

 e-mail: zs.hostejn@seznam.cz 

Kontakt MŠ: tel.: 739 815 048 

 e-mail: ms.hostejn@seznam.cz 

Kontakt ŠJ: Tel: 603 353 823 

 e-mail: skolnijidelnahostejn@seznam.cz 

Web: www.zsamshostejn.cz 
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1.1 

Charakteristika školy 

Základní školu a Mateřskou školu Hoštejn tvoří základní škola, mateřská škola, školní druţina 

a školní jídelna. MŠ a ZŠ navštěvovaly v loňském školním roce děti z Hoštejna a z okolních obcí 

Hynčina, Kosov, Zábřeh a Hněvkov. Dopravní obsluţnost z těchto obcí je dobrá. Budova ZŠ se 

nachází v centru obce, autobusová zastávka je přímo u školy. Základní škola je málotřídní 

základní škola s 1. - 5. ročníkem. Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo základní školu 34 

(od 2. pololetí 33 ţáků, jeden ţák se odstěhoval), další ţák 1. ročníku byl zapsán ve škole 

v rámci individuálního vzdělávání. Ţáci byli zapsáni ve třech třídách, škole byla udělena 

výjimka z nejniţšího počtu ţáků, ale nebylo nutné zřizovatelem navyšovat rozpočet na mzdy. 

Do I. třídy byl zařazen 1. a 4. ročník (18 ţáků), do II. třídy byl zařazen 2. a 3. ročník (10 ţáků), 

do III. třídy byl zařazen 5. ročník (7 ţáků).  

Do školní druţiny bylo zapsáno 30 účastníků v jednom oddělení.  

Mateřská škola je jednotřídní. V mateřské škole bylo ve školním roce 2019/2020 zapsáno 17 

dětí. 

 

Profilace a nabídka školy 

 
 Pozitivní klima školy zaloţené na vzájemné úctě a respektu mezi pedagogem a ţákem 

 Výuka probíhá s asistenty pedagoga v kaţdé třídě 

 Cílená podpora a budování dobrých vztahů mezi ţáky 

 Důraz na seberealizaci a úspěšnost kaţdého ţáka 

 Vyuţívání efektivních vyučovacích metod 

 Interaktivní a tvořivá výuka ve všech ročnících 

 Velké mnoţství názorných pomůcek do výuky, včetně Montessori pomůcek 

 18 počítačů pro ţáky – efektivní výukové programy během vyučování 

 Speciální péče o ţáky s výukovými obtíţemi i o ţáky nadané 

 Výuka čtení úspěšnou metodou SFUMATO (splývavé čtení), motivace ke čtenářství,    

            metody kritického myšlení 

 Vyuţívání prvků a prostředí Hejného matematiky 

 Zaměření školy na environmentální výchovu a na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu 

 Angličtina od 1. do 5. ročníku (1. roč. formou krouţku, od 2. roč. povinný předmět) 

 Zapojení do projektů motivujících ţáky ke vzdělávání                                                                     

 Výuka etické výchovy (4. ročník povinný předmět a implementace do ostatních  

           předmětů) 

 Individuální výuka na klavír, flétnu a keyboard – učitelka ZUŠ Zábřeh dojíţdí do naší  

           ZŠ 

 Zájmové útvary – keramika ve vlastní keramické dílně, přírodovědný krouţek, sportovní  

           hry, hravá angličtina, čtenářský klub, náboţenství 

 Velký výběr deskových her pro rozvoj logického myšlení, stavebnic, hraček a činností ve  

           školní druţině i během přestávek 

 Aktivní, tvůrčí a komunikativní učitelský sbor, který je vstřícný k potřebám ţáků  

           a rodičů 

 Logopedická péče 
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Tabulka č. 2: Počty žáků ZŠ Hoštejn ve školním roce 2019/2020 a jejich rozdělení do tříd (stav k 1.9.2019) 

 

Třída ročník počet ţáků hoši dívky 
Ţáci se spec. 

vzděl. potř. 

I. třída 1. ročník  9 * 4 * 5 1 

 4. ročník 9 5 4 3 

Celkem I. třída  18 9 9 3 

II. třída 2. ročník 4 3 1 
2 

 3. ročník 
6 3 3 

2 

Celkem II. třída  
10 6 4 

4 

III. třída 5. ročník 7 5 2 
3 

Celkem ZŠ  35 20 15 10 

* z toho jeden ţák v rámci individuálního vzdělávání 

 

1.2 

Prostorové a materiální podmínky 

 

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn vyuţívá ke své činnosti 2 budovy. V budově č. p. 16 

sídlí základní škola a školní druţina, v budově č. p. 95 (odloučené pracoviště) sídlí mateřská 

škola a školní jídelna. V kaţdé budově je zřízen obecní byt.  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

V budově ZŠ jsou v prvním patře tři prostorné učebny a sborovna. Jedna z učeben slouţí 

zároveň jako školní druţina. Učebny jsou vybaveny jednomístnými výškově nastavitelnými 

lavicemi a výškově nastavitelnými ţidličkami. Součástí kaţdé učebny je hrací koutek 

s kobercem. Ve dvou třídách je po osmi počítačích pro ţáky s připojením na internet, na 

počítačích jsou vyuţívány výukové programy na procvičování učiva českého jazyka, 

matematiky, anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. V málotřídní škole je práce 

na počítačích přímo ve vyučovacích hodinách velmi přínosná, neboť zvyšuje efektivitu 

vyučovacího procesu při práci s více ročníky. Obě velké třídy jsou vybaveny interaktivními 

tabulemi s připojením k internetu,  menší třída je vybavena počítačem a dataprojektorem 

s připojením k internetu. Některé pouţívané učebnice a pracovní sešity máme také 

v elektronické podobě pro pouţití na interaktivních tabulích. Ţákům i pedagogům je k dispozici 

nadstandardně vybavená knihovna, která je průběţně doplňována dalšími knihami. V obou 

třídách je pianino, jedna třída je vybavena keyboardem a kytarou. V tomto školním roce bylo 

pořízeno 10 kusů ukulele, na které hrají ţáci v hodinách hudební výchovy. Kaţdá třída je 

vybavena CD přehrávačem, pedagogům je k dispozici kopírka a barevná tiskárna. Ve třídách 

mají děti k dispozici velký výběr stavebnic, deskových a jiných her. Ty mohou děti vyuţívat 

i během přestávek, ale především je vyuţívá školní druţina. Pro názornost výuky jednotlivých 
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předmětů vyuţívají učitelky hojně také nejrůznější kupované i vlastnoručně vyráběné učební 

pomůcky, které maximálně zefektivňují vyučovací proces.  

V přízemí školy se nachází dobře vybavená tělocvična s nářaďovnou a šatna pro ţáky. 

Tělocvična je vybavena klasickým tělocvičným nářadím (šplhací tyče, lavičky, švédská bedna, 

ţebřiny, gymnastická koza, ţíněnky, trampolína, branky a hole na florbal, překáţková dráha) 

a dalším drobným sportovním náčiním, které vyuţívá také školní druţina při pobytu venku.  

K datu vydání výroční zprávy probíhá rekonstrukce bývalého bytu na odborné učebny, 

environmentální učebnu a školní kuchyňku.  

Na estetickém vzhledu vnitřních prostor školy se podílejí nejen učitelky, ale i ţáci svými 

výtvarnými pracemi.  

Součástí školy je kotelna na tuhá paliva.  

ZŠ má k dispozici kolem školní budovy pozemek s posezením, venkovní učebnou a skluzavkou. 

Na školní zahradě jsme v minulých letech vybudovali školní ekozahradu financovanou z dotace 

Ministerstva ţivotního prostředí. Zahradu je potřeba pravidelně udrţovat a více vyuţívat 

k edukačním činnostem, proto jsme pro projekt „Příroda všemi smysly na malotřídní škole 

v Hoštejně“ poţádali o dotaci na Státní fond ţivotního prostředí. Dotace ve výši 109 106 Kč 

nám jiţ byla schválena. Realizace projektu potrvá do roku 2022.  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Budova MŠ a ŠJ je asi 200 m vzdálená od budovy ZŠ. V přízemí budovy je šatna pro děti MŠ 

a školní kuchyně s jídelnou, kam docházejí na oběd ţáci a zaměstnanci ZŠ. Školní kuchyně je 

postupně vybavována tak, aby odpovídala současným hygienickým a provozním poţadavkům. 

V přízemí se dále nachází keramická dílna s vypalovací pecí, kterou vyuţívá základní škola 

i veřejnost při dílnách pro veřejnost. 

Třída a herna MŠ je umístěna v prvním poschodí. Jsou to prostorné a esteticky zařízené 

prostory. Třída slouţí dětem také jako jídelna. Herna je kryta kobercem a rozdělena do několika 

hracích koutů. Je zde k dispozici pianino, kytara, televizor, video, CD a DVD přehrávač 

a mnoţství hraček. Hračky a učební pomůcky jsou v rámci moţností stále doplňovány. Herna je 

určena také pro pohybové aktivity a denní rituály v komunitním kruhu.  

Na prostory třídy plynule navazuje umývárna s odděleným WC a dále loţnice pro menší děti. 

Předškolní děti odpočívají po obědě ve třídě na lehátkách umístěných mimo dobu spánku ve 

skladu lehátek a tělocvičného nářadí, který sousedí s hernou. 

V suterénu budovy se nachází kotelna na tuhá paliva.  

K budově MŠ přísluší rozlehlá zahrada, která je vyuţívána hlavně k projíţďkám na kolech, 

koloběţkách a tříkolkách. Děti zde mají k dispozici také velké pískoviště, altán, 

trampolínu, dřevěné průlezky a různé vrbové stavby.  

ZŠ i MŠ také vyuţívá při své činnosti nedaleké obecní travnaté hřiště a nové dětské hřiště 

s mnoha herními prvky.  

Opravy a rekonstrukce v budově ZŠ  

Během celého školního roku probíhaly přípravy na rekonstrukci bývalého bytu na školní 

učebny. Během července a srpna 2020 probíhalo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce. 

Ke všem umývadlům byly nainstalovány zásobníky na papírové ručníky.  

 

Opravy a rekonstrukce v budově MŠ a ŠJ 

V tomto školním roce proběhly jen drobné opravy. Ve školní jídelně byl zrekonstruován výtah 

na převoz stravy do MŠ. Do jídelny a šatny před jídelnou byly nainstalovány dekorativní okenní 
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rolety. Šatna před jídelnou byla vytapetována tapetou s dětskými motivy. Do umývárny 

v přízemí a v patře byly nainstalovány zásobníky na papírové ručníky. 

 

Nákup vybavení a školních pomůcek v ZŠ a MŠ 

Nové učebnice a učební pomůcky jsou převáţně hrazeny z rozpočtu MŠMT, který je nám 

přidělen podle počtu dětí v daném školním roce. Z dotace Šablony II pro ZŠ a MŠ Hoštejn bylo 

pořízeno 10 tabletů se samostatnou klávesnicí značky Acer a další pomůcky. V tomto školním 

roce jsme pořídili některé nové učebnice, byly zakoupeny nové knihy do školní knihovny, různé 

názorné pomůcky do výuky. Učitelky si také na základě aktuálních vzdělávacích potřeb dětí 

a ţáků vyrábějí vlastní učební pomůcky a pracovní listy a při jejich výrobě hojně vyuţívají 

počítač a školní laminátor. Byly zakoupeny další didaktické deskové a logické hry, které jsou 

dětmi vyuţívány především ve školní druţině nebo během přestávek. Deskové hry nejenţe 

rozvíjejí logické myšlení, matematickou představivost, paměť, pozornost, ale také přispívají 

k nácviku vhodných komunikačních dovedností mezi ţáky. Do MŠ byly zakoupeny didaktické 

pomůcky pro přípravu předškoláků na školu, pomůcky z Montessori pedagogiky a pomůcky 

pro rozvoj matematické pregramotnosti podle prof. Hejného.  

  

1.3 

Hygienické podmínky v ZŠ 

Zásady dodrţování hygienických podmínek jsou součástí Provozních řádů MŠ a ZŠ 

a vzdělávacího programu MŠ i ZŠ. Tyto zásady jsou povinni dodrţovat všichni zaměstnanci 

školy.  

Během přestávek vyuţívají ţáci ZŠ k relaxaci a odpočinku nejen hrací koutek s kobercem 

v kaţdé ze tříd, ale i relaxační koutek v mezipatře. První přestávka byla před lety prodlouţena 

z 10 na 15 minut, aby především dojíţdějící ţáci měli čas na případnou svačinu.  

Během druhé (velké) přestávky, která trvá 20 minut, mohou ţáci podle potřeby pobývat za 

dozoru učitelek v tělocvičně nebo na školní zahradě. 

Dbáme na dodrţování pitného reţimu. Ţáci si nosí vlastní nápoje. Pití je jim dovoleno i během 

vyučování.   

Škola je zapojena do Školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Děti dostávají zdarma 

asi 2 x měsíčně ovocný nebo zeleninový balíček a neochucené mléko.    

Vzhledem k tomu, ţe naprostá většina dětí má doma přístup k IT technice, nevyuţívají ţáci 

školní počítače během přestávek. Přestávky jsou primárně určené k fyzické relaxaci. 

Sociální zařízení zvlášť pro chlapce a pro dívky je umístěno v 1. patře. Jeho součástí jsou 

elektrické osoušeče rukou a nově také zásobníky na papírové ručníky. Všechna umývadla 

v budově jsou opatřena ohřívači teplé vody.  

Učitelky dbají na to, aby třídy byly dostatečně větrány, aby ţáci při výuce nebyli přetěţováni 

a jednostranně namáháni. Ve výuce dochází ke střídání činností s vyuţitím relaxačních prvků. 

Do výuky jsou zařazovány pohybové chvilky.  

V souvislosti s prevencí covid-19 byly do denního reţimu ke konci školního roku po 

znovuotevření škol zařazeny další činnosti ke zvýšení bezpečnosti při pobytu ve škole – 

desinfekce rukou při vstupu do školy, ve třídách a na WC, důraz na správné mytí rukou, 

intenzivní větrání během hodin a přestávek, desinfekce povrchů, častější pobyt dětí venku 

během vyučování, přestávek a ve školní druţině.  

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/ovoce-do-skol-1/
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1.4 

Školská rada 

Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. Ve školním roce 2019/2020 pracovala v tomto sloţení: 

předsedkyně:   Mgr. Alena Burešová (zástupce z řad učitelů) 

členové:           Mgr. Jana Šmehlíková (zástupce z řad zákonných zástupců ţáků) 

                       Mgr. Luděk Diblík (zástupce za zřizovatele) 

 

 

2. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 

 

79-01-C/01  Základní škola 

studium denní 
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3.  

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Tabulka č. 3: Zaměstnanci školy ve školním roce 2019/2020 

Ředitelka školy                                    Mgr. Lenka Pchálková  

Učitelky ZŠ 

Mgr. Alena Burešová 

Mgr. Kateřina Suchá 

Mgr. Michaela Paclíková  

Asistentky pedagoga v ZŠ 
Bc. Veronika Hegarová  

Lenka Kristková 

Vychovatelka ŠD Bc. Veronika Hegarová     

Učitelky MŠ 

Ivana Pumprlová Gáliková 

Lenka Kristková 

Mgr. Kateřina Suchá (logopedie) 

Školní asistent v MŠ  Aneţka Blaháčková 

Školnice ZŠ Vlasta Moravcová 

Topič MŠ, ZŠ                                            Aneţka Blaháčková 

Školnice MŠ Aneţka Blaháčková 

Provozářka ŠJ Dana Diblíková 

Pracovnice provozu ŠJ                      Dana Diblíková 

Kuchařka Alena Fuglíčková 

Účetní                                  Lenka Kunčarová 

                                                         

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní. Zaměstnanci obdrţeli náplně práce, kde 

jsou vymezeny jejich povinnosti a pravomoci. Škola je řízena na demokratických principech 

s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi, prostřednictvím nichţ je zajištěn chod školy 

v konkrétních oblastech. Pravomoci předávají zaměstnancům spoluzodpovědnost a motivují je 

k aktivnímu přístupu při rozvoji jednotlivých úseků školy. Zaměstnanci školy mají příleţitost 

podílet se na analýze aktuálního stavu a vyjádřit vlastní názor na koncepci dalšího rozvoje, 

ředitelka školy vychází při plánování koncepčních záměrů i ze zkušeností a postojů 

zaměstnanců školy, podporuje vyuţití a rozvoj potenciálu jednotlivých zaměstnanců. Kontrolní 

činnost je efektivně realizována ve všech oblastech a úsecích a výsledky slouţí k jejich 

zkvalitňování. Ředitelka školy hodnotí práci všech zaměstnanců a pozitivní motivací usiluje 
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o jejich další osobní a profesní rozvoj. Zaměstnanci preferují týmovou práci, všichni se snaţí 

spolupracovat tak, aby byl zajištěn plynulý a efektivní chod školy. Ředitelka školy vytváří 

podmínky pro účast učitelek ZŠ a MŠ na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, které je 

nezbytným předpokladem ke stálému zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. 

Významným prvkem v seberozvoji je vzájemné sdílení zkušeností mezi pedagogy naší školy, ale 

i s pedagogy jiných škol.                                                                                                                                                         

4. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce  

a následném přijetí do školy 

V dubnu 2020 proběhl zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021. Zápis probíhal z důvodu 

uzavření škol online způsobem bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

 

   Tabulka č. 4: Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021 

 

Počet dětí u zápisu 8 

Počet ţáků přijatých do 1. ročníku   4 ¹ 

Počet ţáků s odloţenou školní docházkou 4 

Počet ţáků, kteří nastoupili do 1. ročníku   4 ¹
,
 ² 

 ¹ z toho 3 ţáci v individuálním vzdělávání 

 ² ke dni 10.9.2020 se z důvodu přistěhování ţákyně zvýšil počet ţáků 1. ročníku na 2 ţáky.  

 

 

5. 

Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených 

školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně 

vzdělání 

5.1 

Základní vzdělávání 

V 1. – 5. ročníku školního roku 2019/2020 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání „Úspěšný start“. Náš školní vzdělávací program (dále jen 

ŠVP) je uloţen ve škole na místě stále přístupném veřejnosti (police v horní chodbě).  

Pro náš ŠVP jsme si zvolili motivační název „ÚSPĚŠNÝ START“, protoţe se snaţíme zajistit 

dětem úspěšný, klidný a pohodový start školního vzdělávání. Úkolem pedagogů je, aby úspěch 

pociťovali i méně nadaní ţáci, aby neztratili motivaci a touhu dále se vzdělávat.     

Naším cílem je zapojení kaţdého ţáka do školní práce s respektováním jeho osobních moţností 

a schopností. Vedeme ţáky k samostatnosti, aby vybírali a vyuţívali pro efektivní učení vhodné 

způsoby, metody a strategie, plánovali, organizovali a řídili vlastní učení. Usilujeme o to, 

abychom vychovali zdravě sebevědomého ţáka, který přijímá zodpovědnost za sebe, za druhé 

a za ţivotní prostředí, vyjádří a zdůvodní své názory a respektuje názory ostatních; pouţívá 

získané poznatky a dovednosti v ţivotě, plánuje a organizuje svou práci, spolupracuje 
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s ostatními, má potřebu pomáhat potřebným, pečuje o své zdraví, je tvořivý a má radost ze své 

práce. 

Na základě výchovně vzdělávacích strategií stanovených v ŠVP a konkretizovaných v plánu 

práce se snaţíme soustavně utvářet příjemné a klidné školní klima. Ve vyučování vytváříme 

tvůrčí a pozitivní atmosféru, která je zásadním předpokladem pro maximální zapojení dítěte do 

procesu učení a je stejně důleţitá jako pouţité vyučovací metody. Podporujeme spoluúčast 

ţáků na chodu školy, společně tvoříme pravidla chování, která většina bez problémů 

respektuje. Ţáci si osvojují znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v ţivotě, učí 

se aplikovat znalosti a dovednosti do praktických situací. Nepracují jen s učebnicemi, ale učí se 

vyhledávat informace i v jiných zdrojích, v encyklopediích a na internetu, jednotlivé zdroje 

porovnávají. Efektivní výukové metody motivují ţáky k zájmu o vzdělávání, k tvořivosti, týmové 

práci, ke vzájemnému respektu a pomoci. Učivo si ţáci osvojují činnostně prostřednictvím 

nejrůznějších učebních pomůcek. Je vyuţívána diferenciace učiva dle schopností ţáků, aby 

kaţdý ţák zaţíval úspěch. Často jsou zařazovány metody práce podporující čtení 

s porozuměním a rozvíjející kritické myšlení. Významným přínosem je zařazování prvků 

matematiky prof. Hejného, která staví na rozvoji logického myšlení ţáků, na komunikaci mezi 

ţáky, na schopnosti formulovat a obhájit svůj názor. Metoda vyuţívá specifické pomůcky 

a postupy, aby ţák pochopil matematické zákonitosti spojováním souvislostí a ne 

mechanickým učením. Všechny učitelky prošly opakovaným školením k vyuţívání matematiky 

prof. Hejného. Ţáci se učí respektovat odlišnosti druhých, osvojují si zásady zdravého ţivotního 

stylu, vedeme ţáky k respektování jedinečnosti jednotlivce, k uvědomování si odpovědnosti za 

své jednání a za jeho následky. 

Diferenciací výuky vytváříme co nejlepší podmínky pro ţáky s výukovými, výchovnými nebo 

zdravotními obtíţemi, ale i pro nadané ţáky. Podporujeme ţáky s různým druhem nadání, jako 

je matematické, dramatické, hudební, pohybové, manuální, estetické apod. (účast na 

soutěţích, zájmové útvary, vystoupení pro veřejnost, projekty). Nabídkou zájmových aktivit 

chceme také rozvíjet tvořivost a zájmy ţáků a učit ţáky účelně vyuţívat volný čas, vedeme ţáky 

k citlivému vztahu k přírodě a ke všemu ţivému, přístupem motivujeme ţáky k celoţivotní 

touze stále se učit a vštěpujeme jim základy ohleduplného jednání v duchu mravních norem 

společnosti. Přínosem pro pozitivní klima školy také bylo v roce 2013 zavedení etické výchovy 

jako samostatného předmětu ve 4. ročníku a jako součást českého jazyka a prvouky 

v ostatních ročnících. Prvky etické výchovy jsou vyuţívány také ve školní druţině. Ţáci se jiţ od 

prvního ročníku učí toleranci, respektu k názorům druhých a získávají komunikační 

dovednosti potřebné k vzájemnému porozumění. Dobrým prostředkem k rozvoji tolerance 

a empatie je komunitní kruh, který je zařazován kaţdé pondělí na začátku vyučování 

a v hodinách, kde je to vhodné a moţné. K dobrému klimatu školy přispívají i výukové projekty 

koordinované metodikem prevence rizikového chování, kterým je vychovatelka školní druţiny. 

 

Způsoby sebehodnocení a hodnocení ţáků 

Ţáci se ve všech předmětech učí sami hodnotit výsledky své práce, učí se uvědomovat si vlastní 

pokroky během určitého časového období, vyjadřují se k aktivitám v hodině a k odvedené práci. 

Hodnocení ţáků postupně ztrácí sumativní funkci a do popředí se dostává jeho formativní 

charakter. Učitelky hodnotí ţáky nejen známkou, ale i pomocí dalších motivačních činitelů, po 

prvním a třetím čtvrtletí dostávají ţáci slovní hodnocení, kde jsou zdůrazněny jak pokroky, tak 

silné a slabé stránky ţákovy práce. Důleţitou součástí hodnocení jsou portfolia ţáků, která si 

na konci roku ţáci zhodnotí a zakládají do svých sloţek. Pro úspěšnost hodnocení jsou důleţitá 

předem známá kriteria hodnocení. Ţáci musí být hodnoceni tak, aby si uvědomovali nejen 

chyby, ale i dobře odvedenou práci. 
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5.1.1 

Zjišťování výsledků vzdělávání 

Zjišťování výsledků vzdělávání pomocí vlastních testů 

Vyhodnocení kontrolních testů:  

Škola má vypracované sady testů do ČJ a M, které jsou zadávány ţákům 3. – 5. ročníku na 

konci kaţdého čtvrtletí. Tyto testy vypovídají o tom, do jaké míry si ţáci osvojili probírané učivo 

předepsané učebním plánem a jak jsou schopni osvojené učivo aplikovat. V tomto školním roce 

jsme mohli z důvodu uzavření škol otestovat ţáky na konci 1. a 2. čtvrtletí, závěrečné testy 

pouţijeme aţ v příštím školním roce koncem září nebo začátkem října, abychom zjistili úroveň 

vědomostí ţáků po uzavření škol a po letních prázdninách. Z testů v 1. a ve 2. čtvrtletí vyplývá, 

ţe výsledky ţáků v naprosté většině odpovídají jejich studijním předpokladům, schopnostem, 

jejich hodnocení vyučujícími, klasifikaci na vysvědčení a studijní potenciál ţáků je většinou 

efektivně vyuţíván. Při vyhodnocování výsledků aplikačních úloh je patrna nutnost neustále 

rozvíjet úroveň čtenářských dovedností ţáků především v oblasti porozumění obsahu čteného 

textu. Je potřeba proto dbát na rozvoj čtenářských dovedností a kritického myšlení nejen 

v hodinách českého jazyka, ale i v předmětech jako je matematika, prvouka, přírodověda 

a vlastivěda a zařazovat cíleně do těchto předmětů práci s textem. Při vypracování delších testů 

mají ţáci s poruchami pozornosti problém se soustředit a vykazují pomalejší pracovní tempo, 

proto jsou při vypracování těchto písemných prací častěji motivováni k dokončení testu, je jim 

umoţňován odpočinek a je jim nabídnuta větší časová dotace na vypracování testu. Některé 

testy bývají těmto ţákům zkráceny.     

 

Zjišťování výsledků vzdělávání pomocí standardizovaných testů 

Ke zjištění výsledků vzdělávání pouţíváme většinou na konci školního roku také 

standardizované srovnávací testy pro 5. ročník. Pouţití různých zkušebních testů zlepšuje 

postupně u dětí dovednost dobře se orientovat v tomto způsobu ověřování výsledků vzdělávání 

a zvyšuje to jejich moţnost uspět v budoucnu v oficiálním testování (např. testování ČŠI, 

srovnávací testy SCIO, přijímací zkoušky, maturita, soutěţe apod.). V tomto školním roce 

bohuţel testování z důvodu přechodu na distanční výuku neproběhlo.  

 

Hodnocení ţáků v době distanční výuky a v době po znovuotevření škol 
 

V době distanční výuky dostávali ţáci pravidelně zpětnou vazbu od jednotlivých vyučujících. 
Nešlo o klasifikaci, ale o písemné a ústní slovní hodnocení. Po znovuotevření škol probíhalo 

hodnocení ţáků dle platných pravidel s přihlédnutím ke vzdělávacím podmínkám jednotlivých 

ţáků. Pro hodnocení ţáků na vysvědčení za 2. pololetí jsme postupovali podle vnitřního 

předpisu POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ ZŠ HOŠTEJN ZA 2. 

POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který vydala ředitelka školy podle doporučení MŠMT.  

 

 

5.1.2 

Rozvoj zájmů a schopností ţáků ZŠ 

Během školního roku jsme pro ţáky organizovali dostatek aktivit, kde měli moţnost uplatnit 

a rozvíjet svoje zájmy.  Ţáci měli moţnost ve škole navštěvovat kaţdý týden různé zájmové 

útvary – KERAMICKÝ KROUŢEK, ANGLIČTINU HROU pro 1. ročník, SPORTOVNÍ HRY, 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŢEK, HRA NA FLÉTNU, PIANINO a KEYBOARD, ČTENÁŘSKÝ KLUB 

A NÁBOŢENSTVÍ. Hru na hudební nástroje vyučovala na naší škole učitelka ZUŠ Zábřeh.  

Provoz Čtenářského klubu byl hrazen z dotace EU. 
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Tabulka č. 5: Seznam zájmových útvarů ve školním roce 2019/2020 

 

Název zájmového útvaru a jméno vedoucího Počet ţáků 

Angličtina hrou pro 1. ročník                                                                         9 ţáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Sportovní hry  27 ţáků 

Vedoucí A. Burešová  

Hra na hudební nástroj (flétna, pianino, keyboard) 7 ţáků 

Vedoucí L. Čermáková  

Přírodovědný krouţek                                                                                           10 ţáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Keramika                                                                                                              12 ţáků 

Vedoucí V. Hegarová   

Čtenářský klub  9 ţáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Náboţenství (zájmový útvar)                                                                                6 ţáků 

Vedoucí J. Přibyl  

 

 

5.1.3 

Rodilý mluvčí v naší škole 

Z důvodu uzavření škol od 11.3. nemohl být realizován 14 denní pobyt rodilého mluvčího na 

naší škole. 

 

5.1.4 

Účast ţáků na soutěţích 

Ţáci měli alespoň v průběhu 1. pololetí příleţitost porovnat svoje znalosti a dovednosti 

v různých školních i okrskových kolech soutěţí. Pro soutěţivé děti je to příleţitost získat cenné 

zkušenosti a pokusit se uplatnit a zúročit svoje schopnosti.  

 

Soutěţe organizované naší školou 

Školní kolo recitační soutěţe  

Školní kolo pěvecké soutěţe 

Školní atletická olympiáda – z důvodu uzavření škol neproběhla 

Menší soutěţe a turnaje v rámci jiných akcí a v rámci školní druţiny  

 

Soutěţe pořádané jinými organizacemi 

Logická olympiáda (pořádá Dětská Mensa ČR) – dobrovolné školní kolo (zúčastnila se asi 

polovina ţáků školy) 

Kategorie 1. ročník  

1. místo Anna Kristková 

2. místo Samuel Janoušek 
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3. místo Natálie Pěničková 

 

Kategorie 2. ročník 

1. místo Radek Hampl 

2. místo David Damajka 

 

Kategorie 3. – 5. ročník 

1. místo Tomáš Diblík 

2. místo Radek Kovařík 

3. místo Vít Kupilík 

 

Matematický klokan – z důvodu uzavření škol soutěţ neproběhla 

Pythagoriáda pro 5. ročník - školní kolo  

1. místo Radek Kovařík 

2. místo Lukáš Justa 

Výtvarná soutěţ „Krokodýlek hledá sestřičku“ – 2. místo (1. a 4. ročník) ze 45 zúčastněných 

škol 

Pythagoriáda pro 5. ročník - okresní kolo - z důvodu uzavření škol soutěţ neproběhla  

Recitační soutěţ – Viola Holínková, Anna Kristková, Lucie Suchá, Vít Kupilík postoupili ze 

školního do okrskového kola v Zábřehu (z důvodu uzavření škol okrskové kolo neproběhlo) 

Pěvecká soutěţ Moravský zvoneček - Lucie Suchá v okrskovém kole v Zábřehu získala 

ocenění s postupem do okresního kola v Šumperku (nekonalo se) 

Všem účastníkům soutěţí patří veliký dík za skvělé výsledky, odvahu, houţevnatost a za 

vzornou reprezentaci školy.  

 

 

5.1.5 

Výukové celoškolní projekty, programy a aktivity 

 

Skutečně zdravá škola 

EKOŠKOLA (EVVO) 

Les ve škole (EVVO) 

Recyklohraní (EVVO) 

M.R.K.E.V. (EVVO) 

Šablony II pro ZŠ a MŠ Hoštejn 

Škola v pohybu 

Celé Česko čte dětem (probíhá celý rok v rámci literární výchovy) 

Čtení pomáhá (mimočítanková četba dětí s charitativním zaměřením) 

Dopravní výchova (pracovní listy, návštěva dopravního hřiště 2 x ročně) 

MPP – Minimální preventivní program prevence rizikového chování 

Základní plavecký výcvik pro 1. - 3. ročník (krytý bazén Zábřeh) 

Zdravé zuby, Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol (v rámci výchovy ke zdraví) 

Rodiče vítáni (otevřenost vůči rodičům) 
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5.1.6 

Péče o děti a ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla poskytována podpůrná opatření 1. – 3. 

stupně podpory dle druhu a závaţnosti jejich výukových obtíţí. Ve školním roce 2019/2020 

škola evidovala 11 ţáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 6 ţáků s 2. stupněm 

podpůrných opatření a 5 ţáků s převaţujícím 3. stupněm podpůrných opatření. Někteří z nich 

byli na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) vzděláváni podle 

individuálních vzdělávacích plánů (IVP). U osmi ţáků probíhala 1 x týdně náprava obtíţí 

formou odpolední pedagogické intervence, rozvíjely se zde oslabené mozkové funkce (posílení 

a rozvoj zrakového a sluchového vnímání, trénink jemné motoriky a paměti, sluchová analýza 

a syntéza vět, slov, slabik, hlásková analýza slova, krátké a dlouhé samohlásky (psaní 

i grafické znázornění), rytmus, pravolevá a prostorová orientace, rozvoj čtení s porozuměním 

a techniky hlasitého čtení, hry na rozvoj slovní zásoby) a individuálně se procvičovalo probírané 

učivo.  

Škola byla při péči o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami v úzkém kontaktu 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku, Speciálně pedagogickým centrem 

v Mohelnici a v Olomouci, Střediskem výchovné péče Dobrá vyhlídka v Šumperku, dětskou 

psycholoţkou a dalšími specialisty. Na konci školního roku bylo o kaţdému ţákovi 

s IVP zpracováno průběţné hodnocení péče o ţáka s IVP, které bylo zasláno školským 

poradenským zařízením, jeţ mají tyto ţáky v péči. V obou třídách pracovaly na doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny asistentky pedagoga.   

Škola monitorovala také děti a ţáky sociálně znevýhodněné a při jejich vzdělávání přijala 

taková opatření, aby i přes toto znevýhodnění byl jejich potenciál maximálně vyuţit. Někteří 

z těchto ţáků byli na základě ţádosti zákonných zástupců osvobozeni od placení úplaty za 

předškolní vzdělávání v mateřské škole a za zájmové vzdělávání ve školní druţině. Pobyt ve 

školní druţině a v zájmových útvarech organizovaných školou má pro většinu těchto ţáků 

významný socializační efekt. Někteří tito ţáci docházeli na pedagogickou intervenci a byla jim 

častěji poskytována individuální péče.  

Mimořádnou pozornost věnují vyučující také nemocným ţákům, kterým je denně zasíláno 

probírané učivo a je jim po návratu do školy nabízena individuální pomoc.   

V době uzavření škol věnovali pedagogové ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami zvlášť 

výraznou pomoc a podporu, často byla vyuţívána výuka online formou pravidelných 

individuálních konzultací. Některým těmto ţákům bylo školou poskytnuto IT vybavení.   

 

 

5.1.7 

Logopedická péče 

Také v letošním školním roce 2019/2020 probíhala v prostorách MŠ Hoštejn logopedická péče 

pro děti s různými poruchami řeči. Logopedická péče letos byla určena primárně pro 

předškoláky, doplňkově pak pro ţáky základní školy. Péče probíhala 2x týdně (obvykle ve 

čtvrtek a pátek). I v letošním roce bylo zájemců více, neţ bylo moţno z časových důvodů 

zvládnout. S kaţdým dítětem je 1x týdně individuálně pracováno dle jeho potřeb vycházejících 

z konkrétní poruchy řeči dítěte. Velmi si cením kladné a vstřícné spolupráce většiny rodičů 

a ochoty učitelek MŠ s pomocí při organizaci péče. 

          

   Mgr. Kateřina Suchá, učitelka ZŠ, logopedická asistentka 
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5.1.8 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

EVVO se ţáci přirozenou a nenásilnou formou zabývají ve všech vyučovacích předmětech, 

během přestávek, v rámci aktivit konaných v druţině, v přírodovědném krouţku a akcích 

konaných po vyučování. K činnostem je vyuţívána školní zahrada, zahrada MŠ, okolí školy 

a blízké lesy. 

Škola je zapojena do dlouhodobého celostátního programu M.R.K.E.V. , které 

organizuje Sdruţení středisek ekologické výchovy Pavučina. Od dubna 2019 pracujeme 

v mezinárodním programu Ekoškola, jeţ si klade za cíl, aby i naše škola kvalitně a smysluplně 

naplňovala mezinárodní metodiku a pomáhala měnit prostředí školy i její okolí k lepšímu. 

Ekotýmu se zatím podařilo zanalyzovat stav silných a slabých stránek školy a začal pracovat 

na plánu práce. Činnost ekotýmu byla přerušena v souvislosti s prevencí šíření koronaviru. 

Během přestávek mají ţáci moţnost pozorovat ptactvo, v mezipatře a na parapetech oken jsou 

k dispozici dalekohledy a klíč k jejich určování.   

Ţáci v přírodovědném krouţku se inspirovali aktivitami z výukových programů „Les ve škole“, 

„Co vyprávěl starý dub“, „Zelený ostrov“ a „Lesníkův učeň“.  

Při své práci vyuţívali nově pořízené ţákovské tablety.  

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ letos nabídl ţákům navíc ochutnávku různých druhů 

melounů. Ve výtvarné soutěţi „Krokodýlek hledá sestřičku“, kterou MK Fruit vyhásil, ţáci 

obsadili 2. místo a získali bedýnku plnou ovoce.  Rovněţ pokračoval projekt „Mléko do škol“, 

který nabídl ţákům ochutnávku sýrů.  

V „Recyklohraní“ byly splněny dva úkoly. Úkol „Recyklační zpravodaj“ se zaměřil na osvětu 

třídění odpadních surovin a elektra“, úkol „Dlouhý, Široký a Bystrozraky“ na elektroodpad 

a sběrný kontejner. Během školního roku bylo odvezeno 47 kg baterií a 207 kg vyslouţilých 

elektrospotřebičů. Z důvodu krize způsobené koronavirem bylo pro následující školní rok 

zrušeno odměňování škol z katalogu odměn. Nashromáţděné body jsme proměnili za dárky: 

Kníţka pro zvídavé děti; kniha Čti+Ochránci přírody; zpěvník Já písnička I; 4 ks 

pestrobarevných papírů; 3 ks nafukovacích míčů; 2 balení chodníkových kříd; První pomoc 

v pytlíku a 4 ks GoGEN sluchátek HBTM41BR k počítačům. 

Ve škole nadále probíhalo třídění odpadů. Na chodbě v 1. patře jsou umístěny barevné 

kontejnery na plast, sklo, tetrapaky, hliník a nádoba na biologický odpad, který putuje do 

kompostéru na školní zahradě. V přízemí je nádoba na plastová víčka, sběrová krabice na 

baterie, tonery, mobily a pytel na vyslouţilé elektrospotřebiče. Ve třídách jsou zřízena 

a označena místa na sběr papíru a koše na komunální odpad. V listopadu proběhl sběr papíru 

v obci s výtěţkem 2 320 kg papíru a 820 kg papírových a lepenkových obalů. Víčka z PET lahví 

zaplnila 2 pytle, které budou odvezeny do chráněné dílny Charity Zábřeh. Od ledna byl zrušen 

sběr pouţitého rostlinného oleje z důvodu povinného sběru oleje organizovaného obcemi.   

Všechny aktivity se snaţily dosáhnout toho, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby 

rozuměly ţivotnímu prostředí a byly aktivně zapojeny. 

Mgr. Alena Burešová, koordinátor EVVO v ZŠ                                                               
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   Tabulka č. 6: Akce zaměřené na EVVO ve školním roce 2019/2020 

ZÁŘÍ 

„Evropský týden recyklace baterií“ – propagace sběru  

„Návštěva psího útulku v Zábřehu“ – výjezd druţiny 

Práce na školní zahradě – úklid zahrady 

ŘÍJEN 

„Mezinárodní den elektroodpadu“ – propagace sběru  

„Oslavy lesa na Floře“ – program v parku Flora Olomouc 

„Den stromů“ – projektový den 

Recyklohraní – úkol: „Recyklační zpravodaj“ 

„Podmořský svět“ – 3D kino ve škole 

LISTOPAD 

Práce na školní zahradě – kompostování listí, péče  

o vrbovou chýšku  

„Výlov rybníka“ – ukázka práce místních rybářů 

„Adventní dílna“ – odpolední tvoření z přírodních materiálů 

„Sběr papíru v obci“ – třídění papíru do kontejnerů 

PROSINEC 
Pozorování a příkrm ptactva 

Ekotým – volby do ekotýmu, rozdělení rolí, volba názvu „Ekoţrouti“ 

LEDEN 

Pozorování a příkrm ptactva 

Recyklohraní – úkol: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ 

(elektrospotřebiče) 

ÚNOR 
Pozorování a příkrm ptactva 

Ekotým – návrh erbu; plán akcí  

BŘEZEN Ekotým – příprava projektového dne „Den vody“ 

DUBEN   Období uzavření škol 

KVĚTEN   Období uzavření škol 

ČERVEN  Období dobrovolné docházky s přísnými hygienickými pravidly 

 Mgr. Alena Burešová, koordinátor EVVO v ZŠ 
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5.1.9 

Dopravní výchova 

Dopravní výchova je stálým a nezbytným prvkem našeho školního vzdělávacího programu, jenţ 

vede ţáky k bezpečnému chování v dopravních situacích a v silničním provozu. Teoretická část 

výchovy probíhá v hodinách prvouky a přírodovědy, menší část ve školní druţině, nebo formou 

projektových hodin. Praktická část pak byla realizována v podzimním termínu na dětském 

dopravním hřišti v Mohelnici. Jarní termín jsme měli domluvený na nově otevřeném DH 

v Zábřehu, ale vzhledem k nařízené karanténě jsme jarní výuku absolvovat nemohli. Na 

dopravním hřišti lektoři i pedagogický doprovod bedlivě sledují chování ţáků a včasným 

zásahem eliminují moţná rizika, informují ţáky o případném porušení pravidel silničního 

provozu a vhodným způsobem je učí tato pravidla respektovat a dodrţovat. 

Mladší ţáci si v hodinách i na DH prohloubili dosavadní znalosti a vědomosti z mateřské školy 

a z domova, seznámili se s dalšími typy dopravních značek, základními typy křiţovatek, řízením 

silničního provozu a vhodným chováním ve městě, při přecházení silnice, chůzí po chodníku 

apod., především z pozice chodce. Starší ţáci se učili orientovat ve sloţitějších dopravních 

situacích z pozice chodce, bruslaře i cyklisty. Seznámili se se správnou výbavou kola i cyklisty, 

trénovali bezpečné ovládání kola v provozu, učili se poskytovat základní první pomoc a přivolat 

odbornou pomoc na telefonních číslech 150, 155, 158 a 112. 

Během roku měli ţáci také moţnost pracovat i se speciálními výukovými pomůckami 

a pracovními listy z balíčku Markétina dopravní výchova. Hravou formou si zde ţáci mohou 

vyzkoušet různé tipy úloh ze všech vyučovacích předmětů, ve kterých jsou implementovány 

reálné situace z běţného ţivota se vztahem k dopravní výchově a bezpečnosti nejen na silnici.  

          Bc. Veronika Hegarová, garant dopravní výchovy v ZŠ 

 

5.2 

Školní druţina 

Jednou z novinek ve školním roce 2019/2020 bylo zavedení ranní druţiny v době před 

vyučováním, která je primárně určená dojíţdějícím ţákům a těm, kteří musí ráno odcházet 

z domu časně (např. dojíţdějící rodiče, jejich návštěvy lékaře apod.). Ţáci se scházeli v přízemí, 

mohli vyuţívat přilehlé prostory a vybrat si klidové aktivity či aktivnější vyţití např. 

v tělocvičně. Učitelky tak měly čas k přípravě na vyučování bez rušivých vlivů a ţáci nemuseli 

trávit tolik času ve třídě. 

V odpoledních hodinách nabízela druţina různé programy, projekty a aktivity v závislosti na 

sloţení jednotlivých dnů s ohledem na probíhající volnočasové útvary. V rámci druţiny mohli 

ţáci 1. ročníku navštěvovat krouţek angličtiny. Pro všechny zájemce byl k dispozici ještě 

přírodovědný krouţek a keramika, která je realizována v přízemí budovy MŠ, kde máme velmi 

dobře vybavenou keramickou dílnu s vypalovací pecí. 

K docházce do školní druţiny bylo přihlášeno 30 ţáků, nicméně i ţáci nepřihlášení mají 

moţnost vyuţívat sluţby ŠD při různých jednorázových akcích, nebo v důleţitých případech, 

např. kdy rodiče potřebují k lékaři, na úřad apod. 

Aktivity v rámci druţiny mají úzkou vazbu na proměny počasí, naše svátky a tradice i aktuální 

dění. Ne všechny činnosti jsou předem přesně plánované, snaţíme se vycházet vstříc i přáním 

dětí, jejich postřehům a aktuálním potřebám. Velkou část se snaţíme trávit venku téměř za 

kaţdého počasí, protoţe o to jsou pak naše objevy v přírodě zajímavější a rozmanitější. Pobyt 

venku děti motivuje ke spontánním aktivitám, rozvíjí jejich fantazii, tělesnou i duševní 

zdatnost, utuţuje kamarádství, podporuje zvídavost a má blahodárný vliv především na děti 
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s poruchami chování i učení. Venku řešíme mnohem méně problémů v rámci kolektivu a platí 

zde úplně jiná pravidla (např. běhání a hlasité projevy jsou obvykle povoleny).  

Prosociálnost a uvědomělé chování v dětech podporujeme mimo jiné i pořádáním tradičního 

říjnového „Blešáku“, jehoţ výtěţek putuje na dítě v našem okolí, jeţ potřebuje speciální péči 

a pomůcky pro zlepšení svého zdravotního stavu. Loňský příspěvek ve výši 2000 Kč putoval 

malé Julince, které velmi pomáhá hiporehabilitace. Kaţdý rok také podporujeme organizace 

Ţivot dětem a Fond Sidus, které nabízí drobné předměty k prodeji a výtěţek opět putuje 

potřebným dětem a jejich rodinám. 

Od února jsme v přírodovědném krouţku testovali tablety v rámci „šablon“. Děti si rychle 

osvojily pravidla pro jejich pouţívání, a i ti nejmenší se naučili mnoho nového. Hodně jsme 

vyuţívali např. hlasy ptáků, určování rostlin, stopy a zvuky zvěře.  

Máme-li moţnost, jezdíme s druţinou i na zajímavé akce, obvykle do Zábřehu. Dětem se velmi 

líbí kaţdoroční zářijové výlety do psího útulku, v době adventu na vánoční výstavy a obvykle na 

pololetní vysvědčení i do kina (letos Angry birds ve filmu 2). Na podzim se druţina účastnila 

sběru papíru, kdy jsme několik hodin třídili měkké papíry a obaly s kartony do zvláštních 

kontejnerů. Jiţ druhým rokem jsme měli moţnost celý týden testovat cestovní kufr plný knih 

s MAS Horní Pomoraví. Tentokrát byla většina knih určena pro začínající čtenáře, ale na své si 

přišli i zdatnější knihomolové. S knihami se děti blíţe seznamovaly i v hodinách čtení, více času 

pak měly kaţdé odpoledne. Několik knih jsme si přečetli společně v klidové části po obědě, 

většina dětí pak zvládla sama přečíst i další tituly, nebo znovu ty, které se jim líbily. Nakonec 

knihy sami ocenily krásnými popisky a malebnými obrázky.  

Den před vyhlášením karantény se nám ještě podařilo vypravit se do muzea v Zábřehu na 

zajímavou interaktivní výstavu Hrátky s penězi. Děti zde mohly strávit odpoledne hrami, kvízy, 

spojovačkami, záludnými i úsměvnými úkoly, prodáváním a nakupováním v krásně vybaveném 

obchůdku, otevíráním sejfu se zlatými cihlami, … 
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 Tabulka č. 7: Akce ŠD ve školním roce 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Veronika Hegarová, vychovatelka ŠD 

 

ZÁŘÍ 

Pravidla ŠD 

Hry na zahradě, u vody, na hřišti a louce, výpravy do lesa 

Jedlé a jedovaté lesní plody 

Poznávání jedlých a nejedlých hub, chování v lese  

Sběr ořechů a hub 
Příprava ţivočichů na zimu 

Psí útulek Zábřeh 

ŘÍJEN 

Vyrábění z kaštanů, papíroví jeţci, levandulové pytlíčky 
Relaxační omalovánky, zaţehlovací korálky 

„Superhumans“ – ţivot s handicapem, kreslení ústy  

a nohama 

Just dance – písničky s pohybem 

„Blešák“v přízemí ZŠ – v rámci projektu „72 hodin!“ 

Hry na hřišti a v tělocvičně 
Podzimní a halloweenské dekorace, trvanlivé dýně 

Přírodní batika s otisky listů 

LISTOPAD 

Zajímavosti ze světa zvířat, pobytové stopy bobrů 

Hry v tělocvičně a zlepšování osobních výkonů 
Listy stromů a jejich vyuţití k frotáţi 

Deskové a karetní hry 

Sběr papíru v obci 

Vánoční výstava centra denních sluţeb Oáza Zábřeh 

PROSINEC 

3D stromečky – venkovní dekorace 

Práce se dřevem, pilkou a noţem – výroba zvířátek 

Vánoční zvyky a tradice, původ vánoc  

Vánoční dekorace z přírodnin 

Betlémský příběh v angličtině 
Roznášení pozvánek na vánoční koncert 

LEDEN 

„Ptačí hodinka“ a péče o zpěvné ptactvo 

Velké lego projekty 
„Ferda a jeho mouchy“ 

Cestovní kufřík s knihami z MAS 

Postřehové a skupinové hry 

Hry v zimní krajině, bobří ohryzy 

„Angry birds ve filmu 2“ – kino Retro 

ÚNOR 

Přikrmování ptactva 

Práce s elektronickou tuţkou a chytrou kníţkou 

Zaţehlovací korálky 
„Zdravé zuby“ - projektový den 

BŘEZEN 

Pozorování nových bobřích ohryzů 

Dárečky k MDŢ 

Hry v tělocvičně a venku 
„Hrátky s penězi“ – muzeum Zábřeh 
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5.3 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole 
 
K 1.9.2019 bylo do mateřské školy zapsáno 15 dětí, v průběhu školního roku se jejich počet 

zvýšil na 17. Nejstarší děti ve věku 5-6 let byly tentokrát jen 4, další 4 děti byly ve věku 4-5 let, 

4 děti 3-4 leté a 3 děti 2-3 leté. Další 2 děti nejmladší věkové skupiny nastoupily ještě 

v průběhu školního roku. 

Mezi naše hlavní úkoly pro tento školní rok patřilo zapojení nových dětí do kolektivu, jejich 

přizpůsobení se dennímu reţimu v MŠ, rozvoj prosociálních vztahů mezi dětmi, upevňování 

jejich hygienických a kulturních návyků, zajištění dostatečného mnoţství pohybových aktivit, 

vzdělávacích a kulturních akcí, vyuţívání metody NTC Learning a prvků matematiky prof. 

Hejného pro předškolní děti, kvalitní spolupráce s rodiči všech dětí a příprava dětí nejstarší 

věkové skupiny na školní docházku včetně pravidelné logopedické péče. Vzhledem k vyššímu 

počtu mladších dětí muselo být vzdělávání přizpůsobeno jejich věku, čemuţ byl přizpůsoben 

i námi vytvořený Roční plán a Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Většina 

kulturních i vzdělávacích akcí tak probíhala v Hoštejně a jeho okolí. I nadále jsme pracovali 

podle stávajícího ŠVP PV Toníkovo vesmírné dobrodruţství, ke změnám došlo pouze 

v jednotlivých tématech. Některá probíhala v delším časovém úseku, jiná byla částečně 

omezena nebo vynechána s tím, ţe se jim budeme podrobněji věnovat v příštím školním roce. 

Důleţitou úlohu hrála přítomnost školní asistentky, která pomáhala při zajišťování sociálních 

a hygienických potřeb u nejmladších dětí. Kaţdodenními činnostmi prolínaly prvky výchovy ke 

zdravému ţivotnímu stylu, dopravní a environmentální výchovy. 

Při ranním příchodu dětí probíhaly činnosti se zaměřením na všechny vzdělávací oblasti. Děti 

plnily úkoly na pracovních listech, probíhaly výtvarné i pracovní aktivity, činnosti na rozvoj 

čtenářské i matematické pregramotnosti, hry s dopravní tématikou, pohybové činnosti. Dbali 

jsme na to, aby vedle řízených aktivit měly děti dostatek prostoru i na činnosti spontánní – 

konstruktivní činnosti, kreslení, modelování, námětové hry v herních koutcích, deskové hry 

atd., při kterých se rozvíjely jejich vzájemné vztahy a kooperativní dovednosti. 

U pohybových činností jsme rozvíjeli radost dětí z pohybu, uvědomování si vlastního těla, 

koordinaci pohybů, zařazovali jsme zdravotní cviky, pohyb s hudbou, jednoduchý tanec, 

napodobování pohybu podle vzoru, cvičení s náčiním, hudebně pohybové činnosti, cvičení 

v překáţkové dráze, pohybové hry, snaţili jsme se odstraňovat strach dětí při cvičení na nářadí, 

zařazovali jsme i prvky metody NTC Learning-otáčení se okolo vlastní osy podporující stimulaci 

mozkových center. 

Další řízená činnost probíhala kaţdodenním rituálem v komunikačním kruhu. Začínali jsme 

společným pozdravem a pozdravem mezi dětmi sedícími v kruhu vedle sebe. Následovalo 

vyjmenování dnů v týdnu, určení aktuálního dne a vytleskání jména kaţdého z dětí. Tyto 

činnosti včetně vyjádření nálady kaţdého z nás pomocí obrázku a krátkého povídání vedly 

k rozvoji paměti, komunikačních dovedností, mluvního projevu a slovní zásoby dětí. Poté jsme 

se věnovali danému tématu dle ŠVP PV, jehoţ součástí byl i rozvoj čtenářské i matematické 

pregramotnosti, grafomotoriky, paměti, pozornosti, vnímání, pracovních a výtvarných 

schopností a dovedností. S ohledem na třídu věkově heterogenních dětí bylo vyuţíváno 

vhodných metod, forem, prostředků, pomůcek a způsobů organizace této řízené činnosti, např. 

práce ve skupinkách dle věku dětí a náročnosti úkolů s vyuţitím různých druhů pomůcek. 

Kaţdodenně probíhaly i hudební činnosti. Kromě zpěvu, hudebně pohybových her a poslechu 

jsme se věnovali i rytmizaci pomocí hry na tělo, na různé předměty i jednoduché rytmické 

nástroje. Výsledkem těchto činností byla i vánoční besídka, kterou jsme připravili pro rodinné 

příslušníky dětí.  

Pobyt venku byl zaměřen zejména na spontánní a pohybové aktivity. Na zahradě jsme 

vyuţívali herní centra zaměřená na pohybový rozvoj dětí - průlezka, trampolína, dětské 

dopravní prostředky (koloběţky, kola, odráţedla, tříkolky), houpačka, námětové hry - zahradní 
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altán, proutěné stavby, multifunkční plastový stoleček, konstruktivní činnosti - pískoviště, 

dřevěné odřezky v altánu. Vyuţívali jsme i pomůcky pro rozvoj dopravní výchovy - dětské 

dopravní prostředky, plastové dopravní značky a environmentálního vzdělávání – dětské 

mikroskopy, zahradní nářadí, dalekohledy. Všechny tyto oblasti byly rozvíjeny i při vycházkách 

do přírody v okolí Hoštejna. 

Součástí vzdělávání byly kulturní a vzdělávací akce, které probíhaly s ohledem na nejmladší 

děti většinou v prostorách naší základní a mateřské školy. Několikrát jsme však cestovali i do 

Zábřehu na filmová i divadelní představení nebo vánoční výstavu do MŠ Zahradní. V rámci 

tématu Dopravní prostředky jsme podnikli cestu vlakem do České Třebové a zpět. 

Předškolní příprava nejstarších dětí probíhala po jejich krátkém odpočinku od 13:00 do 14:00 

hodin-v době odpočinku mladších dětí. Jednalo se o úkoly na pracovních listech, 

grafomotorická cvičení, stolní a didaktické hry, činnosti s prvky metody NTC Learning 

i matematiky prof. Hejného pro předškolní děti atd.  Náprava řeči s logopedickou asistentkou 

Kateřinou Suchou probíhala v MŠ 2x týdně se zaměřením na předškolní děti, jednou měsíčně 

do MŠ dojíţděl klinický logoped PaedDr. Roman Pumprla. Při vzdělávání bylo vyuţíváno nejen 

zakoupených didaktických pomůcek, ale i her a pomůcek vyrobených pedagogickými 

pracovnicemi. 

I nadále pokračovala naše spolupráce s mateřskými školami Kosov a Nemile, která spočívala ve 

vzájemných návštěvách a pořádání společných akcí pro děti. Tyto akce přispívaly k uzavírání 

nových přátelství mezi dětmi a k předávání pedagogických zkušeností mezi učitelkami.  

Vzhledem ke státnímu nařízení z důvodu pandemie koronaviru byla mateřská škola uzavřena 

od 16.3.2020 do 24.5.2020. Nebylo tedy moţné věnovat se všem tématům dle ŠVP PV 

a uskutečnit všechny plánované akce. Uzavření MŠ vyuţily učitelky i školnice k celkovému 

úklidu budovy, práci na zahradě MŠ, třídění a výrobě didaktických pomůcek a přípravě 

pracovních listů pro nejstarší děti. Ty si je pak mohly vyzvedávat ve schránce u MŠ.  

I přes neplánované překáţky se všechny nové děti zapojily do kolektivu, pomocí individuálního 

přístupu jsme odstranili jejich strach z nového prostředí a odloučení od rodičů. Podařilo se 

nám v MŠ vytvořit příjemné prostředí, do kterého se děti rády vracely. Také spolupráce 

s většinou rodičů byla na dobré úrovni. Problémy nebyly ani při dodrţování preventivních 

a hygienických opatření po znovuotevření MŠ od 25.5 do 10.7.2020. Vzhledem k tomu, ţe 

všechny děti budou docházet do MŠ i v příštím školním roce, budeme moci věnovat více 

pozornosti tématům a činnostem, které se nám nepodařilo dokončit nebo uskutečnit.  

                                                                                 Vypracovala: Ivana Pumprlová Gáliková 

 

5.3.1 

Příprava předškoláků na vstup do školy 

V letošním školním roce 2019/2020 jsme měli ve třídě 4 děti předškolního věku. S dětmi jsme 

pracovali tři čtvrtě hodiny po odpoledním odpočinku, před svačinou. Menší děti spaly aţ do 

svačiny v loţnici, díky čemuţ jsme se mohli plně věnovat předškolním dětem. Jiţ od počátku 

bylo jasné, ţe kaţdé z těchto dětí má v některé nebo i v několika oblastech nedostatky, coţ se 

nakonec projevilo i na konci roku. Všichni rodiče dětí zaţádali o odklad školní docházky, který 

jim byl také doporučen z pedagogicko psychologické poradny. Dvě ze čtyř dětí se předškolní 

přípravy nezúčastňovaly. Hry a činnosti tudíţ tento rok měly hodně odlišný ráz neţ v roce 

předešlém. 

Vzhledem k potřebám dětí jsme se letos především zaměřili na rozvoj jemné motoriky, 

grafomotoriky a řečových dovedností. 

Rozvíjeli jsme i tyto oblasti: 



   

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020 – str. 23 

 

Zrakové vnímání – stavěly ze stavebnic podle předlohy, hledaly rozdíly ve dvou shodných 

obrázcích, procvičovaly zrakovou paměť při Kimově hře, vyprávěním o viděném obrázku, 

řazením obrázků v daném pořadí, procvičovaly si poznávání barev, odlišovaly dva překrývající 

se obrázky, dělaly různá bludiště, přiřazovaly objekt ke stínu, hledaly dva shodné tvary. Tyto 

činnosti si procvičovaly pomocí pracovních listů, knih, dětských časopisů, didaktických 

pomůcek Logico, obrázků, lota, domina, pexesa, puzzle, atd. 

Čich, hmat, chuť a sluch jsme rozvíjeli oblíbenými hrami se zakrytýma očima. Děti ochutnávaly 

ovoce, zeleninu, ořechy. Hmatem poznávaly různé předměty, také rády hrály hru Zajíc v pytli, 

poznávaly po hmatu svého kamaráda. Sluch jsme procvičovali pomocí her Najdi budík, Pepíčku 

pípni, Jaký zvuk? Často jsme zařazovali rytmické hry – opakování vytleskaného rytmu, 

vytleskávání slov na slabiky. Děti určovaly počáteční hlásku. Učili jsme se básničky, písničky, 

říkadla. Vyuţívali jsme didaktickou pomůcku Pexeso pro uši a hráli jsme hry na procvičení 

sluchové paměti: Babička šla na nákup a koupila tam, .... Byli jsme v Zoo a viděli jsme tam.... 

V předškolním věku děti začínají lépe chápat časové pojmy. Procvičovali jsme pomocí obrázků 

i pracovních listů, činnosti v určitou denní dobu – ráno, poledne, večer. Pomocí obrázků 

a pracovních listů jsme si charakterizovali jednotlivá roční období a slavnosti, které v nich 

slavíme. S pomocí obrázků, které měly děti seřadit, určovaly posloupnost děje. 

Orientaci v prostoru a na těle si děti procvičovaly při hrách Honzo, vstávej, Myšky, Hlava 

ramena a při různých příleţitostech jsme děti vedli k určování pravé a levé ruky. Také jsme 

procvičovali pojmy nad, pod, vedle, mezi, za, ..., které některým dětem dělaly velké problémy. 

V oblasti matematických představ jsme často vyuţívali hry a způsoby práce z Hejného metody, 

díky které byly činnosti pro děti zábavnější. Při hře Krokování děti rozvíjely rytmus a představu 

o čísle, krátkodobou paměť. Učily se zde synchronizovat pohyby. Hrou Veverčiny oříšky děti 

opět rozvíjely představu o čísle, počtu, aditivní triádě s pomocí různých modelů (audiálních, 

vizuálních), cvičily soustředěnou pozornost, počítání na prstech i v duchu. V pracovních listech 

a různých didaktických hrách děti určovaly počet prvků, řadové číslovky (vlak – vagónky), 

číselné operace – kolik přibylo, kolik ubylo, malý – velký, krátký – dlouhý, ... Řadily podle 

velikosti, procvičovaly geometrické tvary, hrály domino, Člověče nezlob se. 

Řeč rozvíjely děti vyprávěním záţitků z víkendů a prázdnin. Dramatizovali jsme s dětmi některé 

jednoduché dětské pohádky (Boudo Budko, O Koblíţkovi, O veliké řepě) a dále s nimi pracovali. 

Děti samy hrály, potom si vytvářely loutky a hrály pohádku s nimi, určovaly na pohádce řadové 

číslovky atd. Formou hry děti určovaly nesprávně utvořenou větu, popisovaly, co vidí na 

obrázku. S pomocí knih a obrázků děti popisovaly, co dělají lidé v určitých profesích, 

přiřazovaly, co k sobě logicky patří a vysvětlovaly proč. Hledaly nesmysly v obrázcích 

a pojmenovávaly je. Posuzovaly pravdivost či nepravdivost tvrzení, zkoušely vyprávět pohádku 

vlastními slovy pomocí obrázků. Učily se znát svoji adresu, vyjmenovat jména rodinných 

příslušníků a kamarádů.  

Hrubou motoriku rozvíjely pomocí pohybových her, házení míčem, hodem na terč, prolézáním 

„opičí dráhou“, přeskakováním, podlézáním, plazením se, chůzí po kladince atd. 

Jemnou motoriku rozvíjely při praktických činnostech. Tvořily obrázky k zajímavým událostem, 

které zaţily (výlov rybníka). Učily se trhat papír a kousky lepit k sobě na šablonu. Učily se 

pracovat se štětcem při malování obrázků. Stříhaly, lepily, kreslily, skládaly z papíru. S pomocí 

didaktických pomůcek se učily zavazovat tkaničky, zapínat knoflíky, provlékat děrované 

obrázky. 

Grafomotoriku jsme procvičovali na pracovních listech. Také se děti učily cvičení na protaţení 

prstů s říkankou. Dbali jsme na správné drţení tuţky a lehký úchop. 

V dopravní výchově jsme vyuţívali pracovní listy, ale děti si zkoušely vytvářet i modelové 

situace, bezpečného pohybu na silnici. Poznávaly význam ochranných (helma, autosedačka) 

a reflexních prvků. Hravou formou se seznamovaly se základními dopravními značkami a na 

pracovních listech řešily, jak se správně zachovat v různých dopravních situacích. 
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V jednotlivých ročních obdobích jsme s dětmi pozorovali změny v přírodě, vyuţívali přírodniny 

k tvoření obrázků. Na začátku školního roku jsme si s dětmi povídali, jaké houby sbíráme, co 

nám dozrává. Na podzim jsme zjišťovali, co dozrává na stromech a keřích a co sklízíme na 

polích. Zábavnou hudebně pohybovou hrou k tomuto tématu byly Myšky. Opakovali jsme si 

ovoce a zeleninu místní a z cizích krajů, děti rozlišovaly, co je ovoce a co zelenina. Malovali 

jsme, jak se zvířátka chystají na zimu. V zimě jsme si povídali o tom, co pro nás znamená 

svátek Vánoce a jak se na ně chystáme. Děti tvořily papírový řetěz. Opakovali jsme si, která 

zvířátka v zimě spí a která jsou vzhůru. V předjaří si děti opakovaly, jaká mláďátka se rodí 

a učily se je pojmenovat pomocí obrázků. Vzhledem k uzavření MŠ v březnu kvůli pandemii 

covid-19 jsme s dětmi nemohli proţít Velikonoce a s tím spojené činnosti a hry. Vzhledem 

k tomu, ţe mateřská škola byla uzavřena přes dva měsíce, uznali jsme za vhodné, aby 

předškolní děti procvičovaly alespoň některé oblasti doma s rodiči na pracovních listech. 

Rodiče dětí nám je po částech vraceli, abychom měli představu, jak se dětem práce daří. 

Všechny děti doma pracovaly a ze zpráv od rodičů jsme věděli, ţe je to většinou baví. Vzhledem 

k tomu, ţe všichni rodiče předškolních dětí nakonec vyuţili moţnost odkladu, jsme se letos 

s nikým neloučili. 

V průběhu celého školního roku děti vyuţívaly didaktické hry: Logico, domino s obrázky 

i s čísly, stíny – dřevěná hra s obrázky, Pexeso pro uši, Školička – elektrická kombinační hra, 

Kostka – pohádky, molitanové kostky s puntíky, Pexetrio, Krtečkovy příběhy, Zábavné učení – 

zvířátka kolem nás, obrázky s tématy – první slova, zvířátka, dobré zvyky, Abeceda s obrázky, 

Roční období, obrázky vlajek, značek aut, puzzle dopravní značky, hry Tučňáci, Povolání, 

Quack, Quack, Lotto, Dobble atd.  

V průběhu celého školního roku jsme děti vedli k dodrţování nastavených pravidel. Občas bylo 

potřeba si společně připomenout, ţe je důleţité, abychom si vzájemně pomáhali, ţe neshody 

řešíme domluvou a hračky uklízíme na své místo. Starší děti se učily brát ohled k mladším 

v čase odpoledního odpočinku, kdy bylo potřeba se chovat tišeji a nerušit jejich spánek. 

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

5.3.2 

EVVO v MŠ 

V letošním školním roce jsme činnosti a hry přizpůsobovali nízkému věk dětí, kterých bylo ve 

třídě nejvíce. 

Nejčastější metodou bylo pozorování vlastní i řízené a vlastní experimenty dětí. 

Díky velké a pěkné zahradě měly děti moţnost na jaře pozorovat hemţení ruměnice ploštice, 

škvory, mravence a další hmyz. Sledovaly sýkorky, které sháněly potravu pro své mladé. Na 

jaře jsme sledovali rašící pupeny na našich vrbových stavbách i stromech v zahradě. Děti 

k pozorování drobných ţivočichů, přírodnin a květin pouţívaly malé mikroskopy. Na vycházce 

ale i ze třídy děti s pomocí dalekohledu pozorovaly ptáky i jiná zvířata a krajinu. Děti rády 

pozorovaly a krmily africké šneky, které mají ve třídě v teráriu. S dětmi jsme chodili sledovat, 

kdo se nám zabydlel v hmyzím domečku instalovaném na zahradě. Pozorovali jsme líhnutí 

malých pavoučků. Na podzim si děti všímaly, jak mění příroda stromy na zahradě a jak 

dozrávají jablíčka. Byly se podívat na výlov rybníka, kde měly moţnost si prohlédnout různé 

druhy ryb, a dokonce i raky. 

Smysly děti zlepšovaly ochutnáváním ovoce a zeleniny a podle chuti zkoušely poznávat, co to 

je. Díky bylinkám vypěstovaným na naší bylinkové spirále děti ochutnaly čaje z různých 

bylinek (máta, meduňka, mateřídouška, dobromysl), seznamovaly se s nimi také pomocí jejich 

typické vůně. Jedly paţitku a hledaly lesní jahody, které nám tam vyrostly. Hrály různé 

didaktické hry na rozvoj zrakové paměti, hmatu, sluchu (Kimova hra, Zajíc v pytli, Kde je 

budík?, Zvukové pexeso, Pepíčku pípni). Zrakové vnímání děti procvičovaly v pracovních listech 
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– hledání pěti rozdílů, dokreslování obrázků, hledání nesmyslů, skládání puzzle. Jakmile se 

oteplilo, otuţovaly se děti na zahradě při hrách s vodou a chůzí na boso. 

Děti si často hrály se stolkem pod smrkem, kde si tvořily z hlíny a různých přírodních 

materiálů s pouţitím vody. Měly moţnost sledovat pokus s vodou a ledem, kdy jsme se snaţili 

nasimulovat, jak vzniká déšť. Některé pokusy a činnosti spojené s jarem jsme nemohli 

realizovat vzhledem k uzavření MŠ v době největší pandemie covid-19. 

I pomocí knih se děti seznamovaly s přírodou, koloběhem vody a potravním řetězcem. Pro děti 

byly lákavé encyklopedie, práce s elektronickou tuţkou v knihách o přírodě a světě kolem nás. 

Svojí prací děti přispívaly k péči o školku a zahradu. Na podzim spolu s rodiči pomáhaly 

chystat zahradu na zimu. Do krmítek sypaly semínka pro ptáčky. S naší pomocí pečovaly 

o bylinkovou spirálu (stříhání bylin, pletí, zalévání). Staraly se o vrbové stavby. Zalévaly je, 

plely okolo, sbíraly broučky, kteří jim škodili, pomáhaly při zaplétání nových výhonků, aby 

stavby byly husté a poskytovaly stín. Z jablek, která dozrála na zahradě, sušily kříţaly. Ve 

školce se učily starat se o hračky (uklízet je, hrát si s nimi pěkně, aby je nepoškodily), uklízet 

po sobě nepořádek po jídle, zamést po sobě nepořádek na zemi. Pomůcky k tomu určené (hadr, 

smetáček a lopatka) měly děti na určeném místě, kde si je samy mohly brát a učit se tak 

samostatnému řešení situací. Po celý školní rok se děti učily, jak správně třídit odpad (papír, 

plast, kov, sklo) do košů k tomu určených a označených obrázky, umístěných ve třídě MŠ. Koš 

na bio odpad jsme dali na balkón a společně s dětmi jsme ho pravidelně vynášeli do nového 

kompostéru, umístěného v zadním roku zahrady. Při podzimní dílně s rodiči, děti tvořily 

z přírodních materiálů podzimní a vánoční dekorace. 

Díky vycházkám do lesa a na louku, které byly pravidelnou součástí při pobytech venku, mohly 

děti poznávat svět na základě své vlastní zkušenosti. Chodily na místní zříceninu hradu, 

sbíraly ţaludy, bukvice, kaštany a šišky. Poznávaly je po hmatu a snaţily se je přiřadit 

k jednotlivým stromům. Na jaře se na hradě chodily dívat na ovečky a jehňátka. Při návštěvě 

hospodářství u Kovaříků děti pozorovaly mláďátka, která mohly pohladit i nakrmit. Na podzim 

se děti šly podívat na výlov rybníka, kde měly moţnost si rybu podrţet a zblízka prohlédnout. 

Některé plánované akce (vynášení Moreny nebo výlet do Archeoskanzenu na Velehradě a do 

botanické a sladkovodní expozice Ţivá voda) byly vzhledem k pandemii covid-19 zrušeny.  

Při dramatické výchově a námětových hrách se děti vracely k těm záţitkům, které je nejvíce 

oslovily. Především si hrály na zvířátka a mláďátka, často také na různé profese. 

Při uskutečňování environmentální výchovy jsme se snaţili, aby děti měly příleţitosti získat 

kladný vztah ke všemu ţivému i neţivému, co je obklopuje. Děti měly příleţitost učit se 

samostatně, aktivně a tvořivě myslet a jednat. Získávaly základní informace o ţivotním 

prostředí a světě kolem nás. 

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

                                                                                                                                                                                                               

5.3.3 

Dopravní výchova v MŠ 

Dopravní výchova byla v letošním školním roce 2019/2020 nedílnou součástí vzdělávacího 

procesu v mateřské škole, stejně jako v roce minulém. Prolínala se do různých činností 

v průběhu celého dne.  

Ranní činnosti – námětové hry s dopravní tématikou; stolní a didaktické hry jako pexeso, 

puzzle, společenské hry; prohlíţení obrázkových knih; kreslení a vymalovávání dopravních 

prostředků; s pomocí různých her a didaktických her poznávání barev a geometrických tvarů 

Ranní cvičení – pohybové hry s dopravní tématikou (Na auta, Na vlak, Na semafor, V metru); 

různá cvičení bez hudby i s hudbou (písničky o dopravních prostředcích) 
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Činnosti v komunitním kruhu – děti zpívaly a učily se písničky a básničky s dopravní 

tématikou; prohlíţely si obrázky s různými dopravními situacemi a hovořily o nich; vyprávěly 

své zkušenosti s různými dopravními prostředky nebo situacemi z větších měst; popisovaly 

podle obrázku, jaké bezpečnostní prvky máme na kole a co je potřeba pouţívat pro naši 

bezpečnost; hraní různých modelových situací; pracovní listy s dopravní tématikou; hry 

a činnosti zaměřené na poznávání barev a geometrických tvarů; opakování pravidel bezpečného 

chování na ulici; prohlíţení obrázků a modelů dopravních prostředků, jejich popis, rozdělení 

dle místa pohybu; kresba, malba a vyuţití různých výtvarných technik při tvoření dopravních 

prostředků; vyuţívání metody NTC Learning při pojmenovávání a určování dopravních značek; 

stolní didaktické hry; poznávání dopravních prostředků podle jejich zvuku 

Pobyt venku – praktické procvičování správné chůze po chodníku, bezpečného přecházení 

vozovky, bezpečné chůze po silnici; pozorování provozu a dopravních situací při vycházkách po 

Hoštejně i návštěvách Zábřeha; pojmenovávání dopravního značení a značek dopravních 

prostředků (metoda NTC Learning); bezpečné nastupování a vystupování z vlaku (při výletu do 

České Třebové); procvičení bezpečného pohybu v lese nebo na poli – moţnost výskytu 

hospodářských vozidel; hry a modelové situace na zahradě mateřské školy; vyuţití dopravních 

značek a dětských dopravních prostředků, vyuţití cyklistické helmy 

V zimě mateřskou školu navštívili stráţníci městské policie Zábřeh. Hovořili s dětmi 

o bezpečném pohybu v silničním provozu a nezbytné výbavě při jízdě na kole, jako je třeba 

helma. 

Před kaţdým pobytem venku byly děti upozorněny na moţná rizika a společně jsme si 

zopakovali pravidla bezpečného chování. Děti v průběhu roku poznávaly, ţe svým chováním 

v silničním provozu mohou ovlivnit bezpečnost svoji i ostatních. Učily se přiměřeně svému věku 

zvládat běţné dopravní situace. 

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

5.3.4 

Metoda NTC - činnosti MŠ spolupracující s Mensou ČR  

I v tomto školním roce jsme pracovali s prvky této metody, některých jsme se však s ohledem 

na věk dětí dotkli pouze okrajově. Začínali jsme činnostmi, které jsou pro děti přirozené – 

jednoduchá balanční a rovnováţná cvičení (chůze po lavičce, po laně nataţeném na zemi), 

rovnováţné cvičení na balančním kruhu a míčích, chůze po kladinách různého tvaru a na 

balančních kyblíčcích, udrţování rovnováhy ve stoji se zavřenýma očima, rotační cvičení – 

opakované otáčení okolo vlastní osy po dobu 10-15 sekund s udrţením rovnováhy. Pro cvičení 

na akomodaci oka jsme vyuţívali míče – podávání míče v zástupu dopředu i dozadu, podávání 

v kruhu při hře Na Palečka a obra, kutálení míčem v kruhu i ve dvojicích, házení míčem při hře 

Vyvolávaná nebo házení menšími míčky na cíl. Tyto činnosti bylo moţné provádět i při pobytu 

venku s vyuţitím různých venkovních a přírodních prvků – chůze po nízkých obrubnících, 

zdolávání různých přírodních překáţek, chůze a běh po nerovném terénu, lezení po nízkých 

stromech atd. Vţdy jsme však důsledně dbali na bezpečnost dětí. 

Dalším prostředkem této metody je hudba, se kterou se děti setkávaly kaţdodenně. Základem 

byl přirozený projev dětí při pohybové i hudební improvizaci, vyuţívali jsme taneční pomůcky – 

stuhy, šátky, při seznámení s novými písněmi jsme rytmizovali pomocí hudebních rytmických 

nástrojů, různých předmětů nebo hry na tělo. Při poslechu hudby děti rozeznávaly její tempo 

(pomalé, rychlé) i náladu (veselá, smutná), seznámily se s nejznámějšími hudebními nástroji 

a jejich zvukem. 

Pro rozvoj paměti a logického myšlení jsme vyuţívali kartiček se symboly dopravních značek 

a značek aut, kdy děti jednotlivé symboly pojmenovávaly, určovaly, která značka chybí, 

porovnávaly je s různými geometrickými tvary, určovaly jejich barvu, podobnost atd. U starších 

dětí jsme se okrajově dotkli i seznamování s písmeny, kdy jsme vyuţili naše nové didaktické 

pomůcky. I přes naši snahu se nám s ohledem na věk, schopnosti dětí i nečekané zkrácení 
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školního roku nepodařilo vyuţít dalších prostředků této metody tak jako v minulých letech. 

S jednotlivými prvky metody NTC Learning budeme však pracovat i nadále a s ohledem na větší 

počet starších dětí se budeme věnovat i náročnějším činnostem. 

                                                                  Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ                                                                                                                                                                                                       

 

6. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 6.1  

Vymezení zdrojů k primární prevenci 

Prevence rizikového chování byla v ZŠ realizována během celého školního roku podle 

zpracovaného dokumentu s názvem Preventivní program prevence rizikového chování (PP). PP 

navazuje na tyto školní dokumenty a směrnice: Školní řád, Školní preventivní strategie 

prevence rizikového chování, Prevence šikany – program proti šikanování, Směrnice k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků školy. 

Prevence sociálně-patologických jevů ve školním prostředí je především prevencí rizikového 

chování, jako jsou nadávky, fyzické ubliţování, pomluvy, šikana, poškozování cizího majetku, 

„skryté“ záškoláctví s předstíráním zdravotních obtíţí. Důleţitým prostředkem primární 

prevence je přístup pedagogů k ţákům a spolupráce s rodiči. V naší škole máme stanoveny 

výchovné strategie, díky nimţ se nám daří ve škole budovat příznivé sociální klima, kde se výše 

uvedené rizikové chování objevuje velmi zřídka. Drobné odchylky od ţádoucího chování je 

nutno vţdy včas monitorovat a vhodně usměrnit, aby nepřerostly v závaţnější neţádoucí formy 

chování. Pokud je rizikové chování ţáků běţnými pedagogickými postupy obtíţně řešitelné, je 

nutné intenzivně řešit tyto situace s rodiči a odborníky. Na začátku školního roku je vţdy 

důleţité nejen seznámit ţáky se školním řádem, ale stanovit si společně s ţáky jasná pravidla 

souţití ve škole, která budou ţáky přijímána jako prostředek k vytváření příznivé atmosféry, 

jistoty a bezpečí. V průběhu roku se mohou vyskytnout nové situace a potřeby, takţe 

stanovená pravidla je dobré průběţně monitorovat a dle potřeb po dohodě s ţáky přizpůsobit 

tak, aby odpovídala aktuálním situacím. 

 

6.2 

Preventivní program prevence rizikového chování (PP) 
 

Preventivní program je dokument školy zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání ţáků 

ke zdravému ţivotnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační 

dovednosti. Preventivní program je zaloţen na podpoře vlastní aktivity ţáků, pestrosti forem 

preventivní práce s ţáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými 

zástupci nezletilých ţáků školy. Preventivní program vychází z preventivní strategie školy, je 

zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence a projednán na pedagogické 

radě, podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován průběţně a na závěr školního 

roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. PP je obsáhlejší 

dokument dostupný na webu školy, na kaţdý školní rok je zpracovávána Příloha PP 

s vyhodnocením předešlého školního roku, konkrétními aktivitami a plány na aktuální školní 

rok. Součástí PP jsou dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle.  
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6.3 

Přehled spolupracujících organizací a institucí poskytujících v případě 

potřeby odbornou pomoc 

PPP a SPC Šumperk  

SPC logopedické Olomouc 

OSPOD Zábřeh 

Ordinace duševního zdraví – MUDr. P. Zechová 

Psychologická ambulance Mgr. Veronika Jarmarová  

Pontis Šumperk 

Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka Šumperk 

 

 

6.4 

Hodnocení MPP za školní rok 2019/2020 

I ve školním roce 2019/2020 vycházel náš program minimální prevence především ze dvou 

důleţitých projektů a oborů - Etická výchova a Škola podporující zdraví. Pokračovali jsme 
v dobré spolupráci s vnějšími subjekty, např. PPP a SPC Šumperk, Poradnou zdraví Šumperk, 

městskou knihovnou v Zábřehu a místní knihovnou v Hoštejně, městským úřadem v Zábřehu, 

DDM Magnet Mohelnice, Základní školou a Domem dětí a mládeţe Krasohled Zábřeh 

a Dětským dopravním hřištěm, městskou policií v Zábřehu, muzeem v Zábřehu, … 

Po vyučování měli ţáci moţnost vyuţívat širokou nabídku volnočasových aktivit, ať jiţ ve školní 

druţině, či v zájmových útvarech naší školy. Byly to: přírodovědný krouţek, sportovní krouţek, 

angličtina hrou pro 1. ročník, keramika, hra na hudební nástroje: flétnu, pianino a keyboard, 

náboţenství a čtenářský klub. 

Novinkou bylo zařazení nového ţáka do 4. ročníku, který byl do té doby v domácím vzdělávání 

a přijetí ţáka 1. ročníku, který byl vzděláván formou individuálního vzdělávání. Mladší ţák měl 

moţnost se účastnit rozličných akcí a besed zároveň se svými vrstevníky a často toho rád 

vyuţíval. Oba noví ţáci se velmi rychle začlenili do kolektivu, zvykli si dobře na školní reţim 

a vyuţívali i nabídku volnočasových aktivit. 

Aţ do poloviny března 2020 se nám dařilo pořádat či se účastnit většiny plánovaných akcí – viz 

roční plán MP 2019/2020. Po návratu přihlášených ţáků do školy od konce května jsme se 

všichni zaměřili na eliminaci neţádoucího dopadu karantény a izolace dětí i dospělých na jejich 

zdravý vývoj především po psychické stránce. Nově nastavená pravidla a omezení zvládala 
naprostá většina ţáků na výbornou, drobné problémy s respektováním a dodrţováním měli ti 

ţáci, kteří se ke školní docházce přihlásili později a hůře se všemu přizpůsobovali. Nicméně 

i tak vládla mezi ţáky značná shoda, tolerance a vzájemná ohleduplnost. 

                                                

Bc. Veronika Hegarová, metodik prevence  
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Tabulka č. 8: Výchovná opatření školy a klasifikace chování žáků ve školním roce 2019/2020 

Hodnocení chování  

a výchovná opatření 

 

1 2 3 NTU DTU DŘŠ 

 

1. ročník 

1. pololetí 9 0 0 0 0 0 

2. pololetí 9 0 0 0 0 0 

 

2. ročník 

1. pololetí 4 0 0 0 0 0 

2. pololetí 4 0 0 0 0 0 

 

3. ročník 

1. pololetí 6 0 0 0 0 0 

2. pololetí 5 0 0 0 0 0 

 

4. ročník 

1. pololetí 9 0 0 0 0 0 

2. pololetí 9 0 0 0 0 0 

 

5. ročník 

1. pololetí 7 0 0 0 0 0 

2. pololetí 7 0 0 0 0 0 

Celkem 1. pololetí 35 0 0 0 0 0 

Celkem 2. pololetí 34 0 0 0 0 0 

 

Pouţité zkratky:  

NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitele školy 

 

6.5 

Výchovné preventivní strategie, které vyplývají především  

z doplňujícího vzdělávacího oboru ETICKÁ VÝCHOVA 

 

 Vytváříme ve vyučování radostnou atmosféru, která je nezbytnou podmínkou efektivity  

v procesu učení.  Stále si uvědomujeme, ţe naše chování a postoje jsou dětem vzorem. 

 Stanovujeme si s dětmi jasná pravidla chování a jsme důslední při vyţadování jejich 

dodrţování. Zdůrazňujeme důleţitost kázně a sebeovládání pro pocit pohody a bezpečí 

všech, zdůrazňujeme osobní odpovědnost kaţdého ţáka za příznivé klima ve třídě a ve 

škole.  

 Přijímáme dítě takové, jaké je a projevujeme vůči němu přátelské city. 

 Zařazujeme do vyučování nejen diskusní, ale i komunitní kruhy a brainstorming, kdy se 

podle předem daných pravidel přijímá kaţdý názor (výchova k toleranci odlišných názorů).   

 Podporujeme spolupráci ţáků více neţ soutěţivost, zařazujeme skupinovou práci 

s kooperací. Dbáme na rovnoměrné schopnosti jednotlivých skupin, dbáme na aktivitu 

všech členů skupiny, zařazujeme nejen prezentaci výsledků skupinové práce, ale i reflexi 

samotné práce.   
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 Zařazujeme sebehodnocení výsledků ţáků po jednotlivých činnostech ve vyučovací hodině 

a sebehodnocení ţáků na konci vyučovací hodiny, případně na konci tematického celku. 

Zařazujeme i sebehodnocení chování a postojů ţáků. 

 Připisujeme dětem předem pozitivní vlastnosti, vyjadřujme pozitivní očekávání. 

 Reagujeme na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky. Vzniklé konflikty se 

snaţíme hned vyřešit – nehledat viníka na jedné straně, ale rozebrat příčiny konfliktu 

z obou stran. Řešení případných problémů hledat v knize Respektovat a být respektován. 

Nepouţívat netaktní kritiku a poniţující nálepkování. 

 Jsme jednotní v poţadavcích na chování ţáků, důsledně a jednotně postihujeme kázeňské 

přestupky. Při kázeňských problémech vyuţíváme kromě opatření k upevnění kázně 

a hodnocení chování na vysvědčení více spolupráci s rodiči, školským poradenským 

zařízením, odborem sociální péče, apod. 

 Zařazujeme častěji pozitivní hodnocení (pro posílení sebedůvěry). Nepouţíváme netaktní 

hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. Nesrovnáváme ţáky navzájem, srovnáváme jen 

vlastní pokroky ţáků. Místo pochvaly pouţíváme popisné ocenění výsledku. Při plnění 

úkolů třídní samosprávy udělujeme pochvaly za vzorné plnění těchto úkolů (pozitivní 

motivace k pracovní aktivitě a péči o třídu).   

 Mapujeme socioekonomické poměry rodin, specificky postupujeme při práci s ţáky se 

sociálním znevýhodněním.   

 Organizujeme mimoškolní akce a podporujeme ţáky v setkávání při mimoškolních 

činnostech, i zde uplatňujeme tyto výchovně strategie.  

 Nesmíme svým jednáním s některými problémovými ţáky a chováním vůči nim podněcovat 

zhoršování vztahů směřující k nenávisti a šikanování těchto ţáků jejich spoluţáky.  

 Vytváříme podmínky k rozvoji prosociálnosti ţáků (prosociální chování je pomoc, která 

nevyplývá z povinností a není vykonávána za účelem získání odměny či protisluţby). 

 Vytváříme ve vyučování radostnou pracovní atmosféru, která je nezbytnou podmínkou 

efektivity v procesu učení.   

 

6.6 

Preventivní aktivity v mateřské škole 

Součástí kaţdodenních činností v mateřské škole jsou i preventivní aktivity, které jsou 

zaměřené na předcházení úrazů a nemocem dětí, nebezpečným situacím v MŠ i jejím okolí, ale 

i sociálně-patologickým jevům mezi dětmi. 

Ještě před zahájením školního roku byly zkontrolovány všechny místnosti MŠ přístupné dětem 

a odstraněny nebo opraveny všechny nebezpečné, nebo poškozené předměty. Ostré rohy 

nábytku byly opatřeny plastovými chrániči, učitelky i školnice provedly kontrolu tělocvičného 

nářadí a náčiní. S ohledem na děti 2-3 leté byly drobnější stavebnice a mozaiky odstraněny 

z jejich dosahu a pouţívány nejmladšími dětmi jen pod dohledem učitelky nebo asistentky. 

Byla provedena i kontrola zahrady, odstraněny, nebo opraveny poškozené hračky, zahradní 

nábytek i dětské dopravní prostředky. 

Jedním z prvních témat našeho ŠVP PV byla i pravidla bezpečného chování v mateřské škole, 

která jsme si připomínali jak při činnostech v komunikačním kruhu, tak i při ostatních 

činnostech v průběhu celého dne. Procvičovali jsme bezpečnou chůzi po schodech, správné 

přenášení různých předmětů, bezpečné pouţívání tělocvičného nářadí i náčiní při spontánních 

i řízených aktivitách. Před kaţdým pobytem venku jsme si povídali nejen o vhodném oblečení 

s ohledem na aktuální počasí a roční období, ale i o chování v šatně, na zahradě mateřské 

školy i při vycházce po okolí. Při pouţívání dětských dopravních prostředků na zahradě bylo 
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samozřejmostí pouţívání helmy, děti byly vedeny k jízdě jedním směrem, coţ si brzy osvojily. 

Pouţívání trampolíny bylo moţné jen pod dohledem učitelky, děti se střídaly po jednom 

v kratších časových intervalech. Při vycházkách po okolí jsme si procvičili pravidla dopravní 

výchovy jak při správné chůzi po chodníku, tak i při bezpečném přecházení vozovky. Děti si 

brzy zvykly i na reflexní vesty a terčík pouţívané nejen při cestách do Zábřehu, ale 

i vycházkách po Hoštejně. 

Nedílnou součástí preventivních aktivit je i utváření prosociálních vztahů mezi dětmi 

a zamezení sociálně-patologickým jevům ve vztazích mezi nimi. Hlavním úkolem všech 

zaměstnankyň bylo jít dětem vlastním příkladem. Snaţili jsme se předcházet sporům mezi 

dětmi, při jejich vzniku jsme vţdy danou situaci společně řešili klidným způsobem. Vedli jsme 

děti k uzavírání kompromisů, coţ se nám ve většině případů dařilo. I kdyţ v těchto oblastech 

u ţádného z dětí nenastal ţádný problém, vedli jsme je k toleranci k lidem postiţeným, 

občanům jiných národností a kultur i k lidem z jiného sociálního prostředí. 

Velkým přínosem byla beseda se stráţníky městské policie Zábřeh, při které byly děti 

seznámeny s moţným nebezpečím v různých situacích i s jejich řešením s ohledem na jejich 

věk. 

Nezapomínali jsme ani na zdravý ţivotní styl a upevňování hygienických návyků. Při 

projektovém dni Zdravé zuby si děti pod vedením zkušených lektorek procvičily správné čištění 

zubů a zábavnou formou strávily celý den věnovaný tomuto tématu. Kaţdodenní samozřejmostí 

pro děti bylo i pravidelné větrání místností, zdravé stravování, dostatek pohybových činností 

a pobytu venku. Nečekaně jsme se museli vyrovnat i se situací po znovuotevření MŠ v období 

pandemie koronaviru. Děti i dospělí bez problémů zvládli všechna preventivní opatření, děti si 

brzy zvykly na častější umývání rukou i utírání do papírových ručníků. 

 Aktivity vedoucí k prevenci ve všech těchto oblastech nebyly dětem vštěpovány formou hrozby, 

ale pomocí her, rozhovorů, pohádek, písniček, navozování modelových situací, divadelních 

představení a besed. Měly je vést k pochopení různých situací a k vědomí, ţe tyto mohou 

nastat. Děti si tak s ohledem na svůj věk osvojily základy bezpečného a zdravého chování 

a prosociálních vztahů, coţ bude naší snahou i v dalších letech. 

                                                                               Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ 
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7. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Pedagogové se účastní různých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a získané 

poznatky aplikují v pedagogickém procesu. 

 

Tabulka č. 9: Přehled akcí DVPP pedagogů ZŠ ve školním roce 2019/2020 

Jméno a 

příjmení 
Druh akce 

Časová 

dotace 

Organizátor a 

místo konání 
 

Mgr. Lenka 

Pchálková, 

ředitelka  
školy 

 

Novely právních předpisů od 1.1.2020 4 hodiny 
Pavel Zeman, 
Šumperk 

Inspirativní výjezd do SCIO školy v Olomouci 6 hodin 
SCIO ŠKOLA 

OLOMOUC 

Smysl recitace a recitačních přehlídek 4 hodiny 
MAS Horní 
Pomoraví, Zábřeh 

Regionální konference Olomouc 4 hodiny ČŠI, Olomouc 

Právní rámec řízení školy a školského zařízení 6 hodin AVDO, Olomouc 

Seminář k ŠABLONÁM III  

 
2 hodiny 

MAS Horní 
Pomoraví, Zábřeh 

Obec jako zřizovatel školy: aktuální výzvy a problémy 2 hodiny SMS ČR, webinář 

Roadshow pro školy 2019, ICT ve vzdělávání 8 hodin 
Microsoft, 
Olomouc 

Realizace školních skupin v praxi  2 hodiny 
MAS Horní 
Pomoraví, 
webinář 

Pracovní skupina čtenářská gramotnost  10 hodin 
MAS Horní 
Pomoraví, 

 

Mgr. Alena 

Burešová, 

učitelka ZŠ 

 

Slyšet jinak: Výroba netradičních hudebních nástrojů 4 hodiny 
UP Olomouc, 
Olomouc 

Klima třídy, školy  6 hodin 
MAS Horní 
Pomoraví, Zábřeh 

Smysl recitace a recitačních přehlídek  4 hodiny 
MAS Horní 
Pomoraví, Zábřeh 

Inspiring learners 3 hodiny 
MAS Horní 
Pomoraví, Zábřeh 

Problémový ţák 4 hodiny 
MAS Horní 
Pomoraví, Zábřeh 

Do you understand? PRONUNCIATION 3 hodiny 
MAS Horní 

Pomoraví, Zábřeh 
Psychologie šikany, včasná a krizová intervence ve 

škole 
8 hodin KVIC, Nový Jičín 

 
Mgr. Michaela 
Paclíková, 
učitelka ZŠ, 
školní 
asistentka 

Skutečně zdravá škola – praktické školení 8 hodin 
Skutečně zdravá 
škola, Hoštejn 

Krajská konference Olomouckého kraje rozvíjejících 

ekologickou výchovu v roce 2019 
6 hodin 

Sluňákov – CEA 
města Olomouce, 
Horka nad Moravou 

 

Mgr. 

Kateřina 

Suchá,  
učitelka ZŠ 

Intenzivní konverzační kurz angličtiny s rodilým 

mluvčím 
10 hodin 

MAS Horní 

Pomoraví, Zábřeh 

Smysl recitace a recitačních přehlídek 4 hodiny 
MAS Horní 
Pomoraví, Zábřeh 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom 

vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů 
8 hodin ZŔETEL Brno 

Psychologie šikany, včasná krizová intervence ve 

škole 
8 hodin KVIC, Nový Jičín 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb 

matematika v praxi 
8 hodin INFRA, Stařeč 

 
 

https://youtu.be/4KX2wfnjZ2M
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Tabulka č. 10: přehled akcí DVPP pedagogů ŠD ve školním roce 2019/2020 
 

Jméno a 

příjmení 
Druh akce 

Časová 

dotace 

Organizátor a 

místo konání 
 

Bc. Veronika 

Hegarová, 

DiS.,  
asistentka 

pedagoga, 

vychovatelk

a ŠD 

VISK 2 – práce s tablety 4 hodiny 
Vědecká knihovna 

Olomouc, Olomouc 

Metodický seminář Dopravní výchova 5 hodin 
Bezpečně na silnicích 
o.p.s., Olomouc 

Intenzivní konverzační kurz angličtiny s rodilým 

mluvčím 
10 hodin 

MAS Horní Pomoraví, 
Zábřeh 

Jak zaloţit školní čtenářský klub 8 hodin Nová škola o.p.s., Brno 

Učíme se venku 10 hodin  
Ucimesevenku.cz online 
kurz 

Webinář Google Classroom na maximum 6 hodin 
MAS Horní Pomoraví, 
webinář 

Setkání asistentů pedagoga 2 hodiny PPP Šumperk 

 

 

Tabulka č. 11: Přehled akcí DVPP pedagogů MŠ ve školním roce 2019/2020 

Jméno a příjmení Druh akce 
Časová 

dotace 

Organizátor a 

místo konání 

Ivana Pumprlová 

Gáliková,  

učitelka MŠ 

Inkluze – společné vzdělávání 8 hodin 
UP Olomouc, 

Přerov 

Flétnička v mateřské škole - Flautoškola 5 hodin 
Markéta 
Macháčková, DiS., 
Olomouc 

Lenka Kristková, 

učitelka MŠ 

Kritéria školní zralosti – odklad školní 

docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů 

pohledu 

8 hodin 
UP Olomouc, 
Gymnázium Hejčín 
Olomouc 

Polytechnická výchova v MŠ – rozvoj 

prostorové představivosti 
8 hodin 

UP Olomouc, 
Gymnázium Hejčín 

Olomouc 
Polytechnické vzdělávání – všestranná 

příprava dítěte na vstup do ZŠ 
8 hodin INFRA o.p.s. 

 

Tabulka č. 12: Přehled akcí dalšího vzdělávání pracovníků ŠJ ve školním roce  2019/2020 

Dana Diblíková, 

provozářka ŠJ, 

pracovnice 

provozu ŠJ 

Hygienické minimum, novinky ve školním 

stravování 
3 hodiny EKONA, Šumperk 

Skutečně zdravá škola – praktické školení 8 hodin Skutečně zdravá 

škola, Hoštejn 

Alena Fuglíčková, 

kuchařka 
Hygienické minimum, novinky ve školním 

stravování 
3 hodiny EKONA, Šumperk 

Skutečně zdravá škola – praktické školení 8 hodin Skutečně zdravá 
škola, Hoštejn 
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8. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Činnost školy je výrazně spjata s kulturním ţivotem v obci, ale naše aktivity občas sahají i za 

hranice obce. Ţáci ZŠ se společně s dětmi MŠ v naší obci prezentovali na veřejnosti 

vystoupením na vítání nových občánků a na adventním koncertě v místním kostele, další 

kulturní akce nám jiţ uzavření škol od 16.3.2020 nedovolilo připravit a uspořádat. 

Zaměstnanci školy se spolupodíleli na organizování obecního plesu.  

Do zábřeţského kulturního domu obvykle jezdíme na oblíbené výchovné koncerty ţáků ZUŠ 

a mladší školáci na divadelní představení, navštěvujeme kino Retro v Zábřehu.   

Celý rok jsme plnili úkoly několika celostátních projektů s environmentálním zaměřením 

(EKOŠKOLA, Les ve škole, Recyklohraní, M.R.K.E.V.), zaměřené na čtenářskou gramotnost 

(Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá), podporující zdravý ţivotní styl (Skutečně zdravá škola, 

Ovoce, zelenina a mléko do škol, Zdravé zuby, …), do kterých je škola zapojena.  

Škola se prezentuje rodičům na třídních schůzkách, které obvykle probíhají na konci kaţdého 

čtvrtletí. Tentokrát nám bylo dovoleno uspořádat pouze dvoje třídní schůzky, další komunikace 

s rodiči probíhala bez osobního kontaktu.  

Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s ţáky 5. ročníku proběhlo za přítomnosti 

starosty obce Jana Kunčara v tělocvičně školy. Absolventům byly předány kniţní odměny, 

pamětní listy a drobné dárky.  

Rodiče a veřejnost byli o činnosti a akcích školy informováni především prostřednictvím 

webových stránek školy www.zsamshostejn.cz, rodiče i prostřednictvím ŠKOLNÍCH DIÁŘŮ, 

které mají ţáci zavedeny. Rodiče znají e-mailovou adresu školy a jednotlivých vyučujících 

a vyuţívají moţnosti komunikovat se školou i tímto způsobem.  

 

Tabulka č. 13: Přehled akcí ZŠ ve školním roce 2019/2020 

 

ZÁŘÍ „Úraz není náhoda“ – projektový den zaměřený na prevenci úrazů 

„Vesmírná show“ – záţitkový stan o vesmíru v tělocvičně školy 

ŘÍJEN 

Dopravní výchova na DH Mohelnice  

Oslava lesů na Flóře Olomouc – program lesníků olomouckého 

kraje  
„Mořský svět“ – 3D kino ve škole o podmořském světě 

„Den stromů“ - projektový den  

“Máša a medvěd“ – divadelní představení v MŠ (1.-3. roč.) 

„Josífek Sedmilhář“ –  beseda v městské knihovně Zábřeh (1. roč.) 

„ Pojďte s námi do Rychlebek“ (říjen-leden) – projekt zaměřený na 
podporu čtenářské gramotnosti 

LISTOPAD 

„ Poklad kapitána Baltazara“ – divadelní představení  

„Detektivky pro děti“ – beseda v městské knihovně Zábřeh (4.,5. 

roč.) 
Vystoupení ţáků na vítání občánků obce Hoštejn (1.-4. roč.) 

Příprava rybníka na výlov v Hoštejně - práce rybářů (1.-3. roč.) 

„Adventní dílna“ – odpolední tvoření vánočních a adventních 

dekorací s ţáky a rodiči 

„ Městská policie Zábřeh“ – beseda se stráţníky (4.,5. roč.) 
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PROSINEC 

Adventní zpívání před vyučováním (celý prosinec) 

„Škola v pohybu“ – hodina s lektorem TV zaměřená na netradiční 
sporty a aktivity 

Mikuláš ve škole – setkání, vánoční zvyky a obyčeje 

Výchovný koncert ţáků ZUŠ Zábřeh (KD Zábřeh) 

Vystoupení ţáků školy na adventním koncertě v kostele sv. Anny 

v Hoštejně 
Vánoční nadílka ve škole 

LEDEN „ Městská policie Zábřeh“ – beseda se stráţníky (1.-3. roč.) 

„Zábavná matematika“ - projektový den 

ÚNOR 

Beseda se spisovatelem Karlem Jedonkem 

„Masopust“ – masopustní průvod vesnicí – zvyky a tradice (1.-
4.roč.)  

Zahájení plaveckého výcviku pro ţáky 1.-3.roč. (pouze 3 lekce)  

„Zdravé zuby“  - projektový den 

BŘEZEN 

Recitační soutěţ – školní kolo 

„Bold rabbit“ – divadelní představení v anglickém jazyce (4.,5. roč.) 

„Sněţný kluk“ – filmové představení v kinu Retro Zábřeh (1.-3.roč.) 

Moravský zvoneček – okrskové kolo pěvecké soutěţe 

DUBEN „Ekosystém rybník“ – dvoutýdenní projekt (4. roč.) 

„Čarodějnice“ –projektový den zaměřený na zvyky a tradice (1.roč.) 

 

Tabulka č. 14: Přehled akcí MŠ ve školním roce 2019/2020 

ZÁŘÍ 

 

Návštěva dětí z MŠ Nemile 

Vesmírná show – program o vesmíru v ZŠ 

 

ŘÍJEN 

Kino Retro Zábřeh – filmové představení Mrňouskové 

Návštěva v MŠ Nemile 
Divadélko Jojo v MŠ – pohádka Máša a medvěd 

KD Zábřeh – divadelní představení Čarodějná krčma 

 

LISTOPAD 

Divadelní představení v ZŠ – Poklad kapitána Baltazara 
Bramboriáda – akce na zahradě MŠ s MŠ Nemile 

Ukázka výlovu rybníka 

Návštěva z MŠ Nemile 

Polodenní výlet vlakem do České Třebové 

Vánoční dílna pro děti a rodiče 
Návštěva vánoční výstavy v MŠ Zahradní 

Návštěva hospodářství u Kovaříků 

 

PROSINEC 

Mikuláš v MŠ – návštěva dětí z MŠ Kosov 
Vánoční besídka v MŠ pro rodiče a veřejnost 

Vánoční nadílka v MŠ 
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LEDEN 

Návštěva dětí z MŠ Nemile 

Beseda se stráţníky Městské policie Zábřeh 
 

ÚNOR 

Projektový den Zdravé zuby 
Fotografování dětí 

 

BŘEZEN 

Divadélko Jojo v MŠ – pohádka Hrnečku, Vař! 

Návštěva dětí z MŠ Nemile 

Kino Retro – animovaná pohádka Sněţný kluk 

 

 

 

 

9. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  

Českou školní inspekcí (ČŠI) 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. 

Poslední inspekční činnost České školní inspekce se uskutečnila v předcházejícím školním 

roce. 

 

 

 

 

10. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

Tabulka č. 15: Čerpání státního rozpočtu 

 

STÁTNÍ ROZPOČET- čerpání v Kč ZŠ MŠ ŠJ ŠD Celkem Kč 

ONIV (UČEBNICE, UČEBNÍ POMŮCKY, 
ŠKOLENÍ, PLAVÁNÍ)  

65 428 965 1 934 2 163 70 490 

DPN (PRACOVNÍ NESCHOPNOST) 0 0 0 0 0 

PLATY  2 182 059  756 341 366 864 236 536 3 541 800 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 36 670 0  0 2 730 39 400 

ODVODY  781 178 270 771 131 338 92 713 1 276 000 

CELKEM      4 927 690 
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Tabulka č. 16: Čerpání dotace Šablony pro ZŠ a MŠ Hoštejn 

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ HOŠTEJN MŠ ZŠ ŠD 

PLATY 42 746 41 768 12 212 

ODVODY 15 302 17 186 2 139 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 
0 36 350 0 

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY 58 048 95 304 14 351 

DVPP, SDÍLENÍ PEDAGOGŮ  3 700  

POMŮCKY, VYBAVENÍ, SLUŢBY  41 542 2420 

CESTOVNÉ    

CELKEM 58 048 140 546 16 771 

 

Tabulka č. 17: Čerpání rozpočtu v doplňkové činnosti 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST – čerpání v Kč 
ŠJ 

PLATY 73 863 

ODVODY 26 511 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 
3 920 

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY 104 294 

POTRAVINY 148 992,35 

VĚCNÉ NÁKLADY 21 417,6 

CELKEM 274 703,95 
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Tabulka č. 18: Čerpání provozního rozpočtu  

 

DOTACE ZŘIZOVATELE  

- čerpání v Kč 
ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 

EL. ENERGIE                           
110 016,48 

PALIVO            
104 189,48 

VODNÉ, STOČNÉ 
9 252,71 

OPRAVY, ÚDRŢBA 
26 435,87 

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
15 924 

POJIŠTĚNÍ ŢÁKŮ, MAJETKU 
14 747 

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 
36 000 

ZPRACOVÁNÍ MEZD 
26 780 

BOZP, PO, REVIZE                           
24 520 

GORDIC – ÚČETNÍ PROGRAM 
6 671,94 

ODPISY  
0 

PLATY 
14 308 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 
48 210 

ODVODY 
7 055 

UČEBNÍ POMŮCKY, ŠKOLNÍ POTŘEBY 
17 317 

STUDIJNÍ MATERIÁL  
7 284 

VYBAVENÍ, NÁBYTEK, DDHM 
21 862 

BANKOVNÍ POPLATKY 
6 369 

SOFTWARE, ICT SLUŢBY 
44 953,66 

PLAVÁNÍ 
11 840 

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE  
(ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, TELEFONY, 

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, ČISTICÍ 
PROSTŘEDKY, DROBNÝ MATERIÁL) 

122 813,66 

CELKEM  
676 549,76 
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Na ţádost zřizovatele byl proveden pravidelný audit hospodaření školy jako příspěvkové 

organizace obce. Audit byl proveden nezávislým auditorem 30.4.2020, auditor neshledal ţádné 

nedostatky při vynakládání finančních prostředků a potvrdil soulad hospodaření školy 

s poţadavky platných právních předpisů. 

 

 

11. 

Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

 

Škola nebyla v roce 2018 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.  

 

12. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoţivotního učení 

 
Škola další vzdělávání v rámci celoţivotního učení nezajišťuje. 

 

13.  

Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

V srpnu 2018 jsme na MŠMT podali ţádost o dotaci na projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Hoštejn, 

dotace byla naší škole přidělena ve výši 900 629 Kč a je určena pro MŠ, ZŠ a ŠD. Největší část 

dotace je pouţita na působení školních asistentů v MŠ a v ZŠ, nyní také nově v ŠD. Dále je 

dotace vyuţita na financování školení pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD, na sdílení 

zkušeností mezí pedagogy různých škol, na pořádání osvětově komunitních setkávání pro 

rodiče, na činnost čtenářského klubu, na projektové dny organizované ve škole nebo mimo 

školu. Z dotace bylo začátkem roku 2020 zakoupeno 10 tabletů pro vyuţití ve vyučování a ve 

školní druţině. Dotaci je moţné v malé míře pouţít i na nákup učebních pomůcek. Projekt měl 

být realizován do konce roku 2020, vzhledem k uzavření škol jsme poţádali o prodlouţení do 

konce března 2021.  

V únoru 2019 jsme podali ţádost o dotaci na rekonstrukci původního školního bytu na dvě 

odborné učebny, součástí projektu je dále rekonstrukce jedné ze stávajících učeben 

a vybudování venkovní učebny. Z  IROP nám byla přiznána částka 1 610 994,80 Kč, coţ bude 

podle předpokladů asi 75 % z celkových výdajů na projekt. Zbývající výdaje uhradí zřizovatel. 

Projekt bude dokončen v průběhu roku 2021. 

 

V květnu 2019 jsme podali ţádost o dotaci na realizaci projektu Příroda všemi smysly na 

malotřídní škole v Hoštejně. Projekt se týká revitalizace školní zahrady. Ze Státního fondu 

ţivotního prostředí jsme obdrţeli částku 109 106 Kč, projekt bude realizován v letech 2020 – 

2022. Při realizaci projektu se počítá se zapojením ţáků a veřejnosti.  
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14.  

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

V naší škole není zřízena odborová organizace. 

Úzce spolupracujeme se zřizovatelem školy - obcí Hoštejn. Zřizovatel školy nám vytváří velmi 

dobré zázemí pro to, aby škola mohla kvalitně vykonávat svoje poslání. 

Dne 1. 9. 2005 byla zřízena školská rada, která na pravidelných schůzkách (nejméně 

3 x ročně) hodnotí činnost a naplňování záměrů školy, schvaluje školní řád, případnou 

aktualizaci ŠVP, projednává rozpočet školy a výroční zprávu o činnosti školy.   

Při péči o ţáky s výukovými obtíţemi spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Šumperku, se Speciálně pedagogickým centrem v Mohelnici, se Střediskem výchovné péče 

Dobrá vyhlídka v Šumperku a s dětským psychologem a psychiatrem.  

Při realizaci etické výchovy do vzdělávacího procesu spolupracujeme s organizací Etická 

výchova o.p.s., která školám poskytuje metodickou pomoc.   

Spolupracujeme s místní knihovnou a městskou knihovnou v Zábřehu, kde se zúčastňujeme 

tematických besed a knihovnických lekcí.  

Navštěvujeme muzeum v Zábřehu, pokud tamní akce doplňují náš vzdělávací program. 

S ţáky se účastníme kurzů dopravní výchovy, které zabezpečuje organizace BESIP ve 

spolupráci s DDM Mohelnice na dopravním hřišti v Mohelnici. V budoucnu budeme vyuţívat 

nově vybudované dopravní hřiště v Zábřehu. 

Spolupracujeme s Lesy ČR na realizaci projektu Škola v lese. 

Naším významným partnerem při realizaci vzdělávacího programu a při zajišťování chodu školy 

je zřizovatel školy obec Hoštejn.  

Jsme v kontaktu se spádovými školami, kam ţáci přecházejí do 6. ročníku. Spolupráce je 

zaměřena na konzultování obsahu učiva jednotlivých předmětů, sjednocování očekávaných 

výstupů v jednotlivých předmětech 5. ročníku, na zjišťování úspěšnosti ţáků při přechodu na 

2. stupeň ZŠ. Podle moţností se s ţáky zúčastňujeme některých akcí, které spádové školy 

pořádají pro školy a veřejnost.  

Ředitelka školy se zapojila do projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh 

v pracovní skupině Čtenářská a jazyková gramotnost a v pracovní skupině Management škol. 

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání v místních mateřských a základních školách 

vytvořením společného plánu rozvoje  prostřednictvím partnerské spolupráce škol, zřizovatelů, 

neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání s cílem společného plánování aktivit pro 

řešení místně specifických problémů a potřeb. Cílem je v našich školách rozvíjet motivující 

kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro kaţdého ţáka, nejlepší dostupný servis pro 

kaţdého učitele a podmínky pro trvalý rozvoj kaţdé školy. 

Za způsob komunikace se zákonnými zástupci ţáků jsme splnili kriteria certifikátu Rodiče 

vítáni. Rodiče ţáků se snaţíme všemoţně zapojovat do ţivota školy. Kromě účasti na třídních 

schůzkách, kde je seznamujeme nejen s prospěchem a chováním ţáků, ale i s akcemi 

a strategickými plány školy, zveme rodiče i k spoluúčasti na organizování různých akcí. 

Oblíbenou se stala kavárnička pro rodiče v den konání třídních schůzek, kde si rodiče mohou 

zpříjemnit čekání na jednotlivé konzultace ve třídách. Zapojování rodičů do činnosti školy je 

cestou k přeměně školy od pouhé instituce k místu komunitního setkávání, aby na prosperitě 

školy záleţelo učitelům, ţákům i rodičům společně. Velmi významnou roli sehráli rodiče při 

vzdělávání dětí v období uzavření škol ve 2. pololetí školního roku z důvodu prevence šíření 
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koronaviru. Díky jejich aktivní součinnosti s pedagogy školy získali ţáci při vzdělávání na dálku 

během 2. pololetí obstojnou úroveň vědomostí a dovedností.  

 

 

 

 

V Hoštejně dne 15. 10. 2020                Mgr. Lenka Pchálková         
                                                                 ředitelka školy 

 

 

Výroční zpráva byla předána Školské radě k projednání dne 15.10.2020. 

Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne 30.10.2020. 

 


