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1. 

Základní údaje o škole  

 

(název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, 

adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)  

 

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 družina          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 

Web: www.zsamshostejn.cz 
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1.1 

Charakteristika školy 

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

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

Hynčina, Kosov a Hněvkov. Dopravní obslužnost 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 2017/2018 navštěvovalo základní školu 40 žáků. Žáci byli 

zapsáni ve dvou třídách, ale výuka probíhala ve třech učebnách, které má škola k dispozici. Do 

I. třídy byl zařazen 1. a 2. ročník (15 žáků), do II. třídy byl zařazen 3., 4. a 5. ročník (25 žáků). 

Třída se třemi ročníky (3., 4., 5. ročník) byla na většinu předmětů (kromě výchov) dále dělena 

podle ročníků na 2 skupiny a každá skupina byla vyučována odděleně ve dvou učebnách.  

Do školní družiny bylo zapsáno 30 žáků.  

Mateřská škola je jednotřídní. V mateřské škole bylo ve školním roce 2017/2018 zapsáno 23 

dětí. 

 

Tabulka č. 2: Počty žáků ZŠ Hoštejn ve školním roce 2017/2018 a jejich rozdělení do tříd  

 

 

1.2 

Prostorové a materiální podmínky 

 

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

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

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

 

 

Třída ročník počet žáků hoši dívky Žáci se spec. 

vzděl. potř. 

I. třída 1. ročník 8 4 4 0 

 2. ročník 7 4 3 1 

Celkem I. třída  15 8 7 1 

II. třída 3. ročník 6 4 2 1 

 4. ročník 5 2 3 1 

 5. ročník 14 7 7 4 

Celkem II. třída  25 13 12 6 

Celkem ZŠ  40 21 19 7 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

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

zároveň jako školní družina. Učebny jsou vybaveny jednomístnými výškově nastavitelnými 

lavicemi a výškově nastavitelnými židličkami. Každý žák má výšku lavice a židličky 

přizpůsobenou výšce postavy. Součástí každé učebny je hrací koutek s kobercem. V každé třídě 

je 8 počítačů pro žáky s připojením na internet, na počítačích jsou nainstalovány výukové 

programy na procvičování a prohlubování 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 novým počítačem a dataprojektorem s připojením k internetu. Tato 

technika je využívána ve vyučování jak k prezentaci nového učiva, tak následně k jeho 

procvičování. Některé používané učebnice a pracovní sešity máme také v elektronické podobě, 

pro názornost a přehlednost výuky se používají na interaktivních tabulích. Další počítač 

využívá v ředitelně ředitelka školy, počítače jsou připojeny k multifunkčnímu zařízení, které 

slouží jako tiskárna a kopírka. Žákům i pedagogům je k dispozici nadstandardně vybavená 

knihovna, která je průběžně doplňována dalšími knihami. V jedné ze tříd je pianino, druhá 

třída je vybavena elektrickým keyboardem. Každá třída je vybavena CD přehrávačem. Ve 

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

využívat i během přestávek, ale především je využívá školní družina. Pro názornost výuky 

jednotlivých předmětů využívají učitelky také nejrůznější učební pomůcky. Učební pomůcky, 

jak kupované, tak vlastnoručně vyráběné, jsou nedílnou součástí vyučování, stále se doplňují, 

aby maximálně zefektivňovaly vyučovací proces.  

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

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

žebřiny, gymnastická koza, žíněnky, trampolína, branky a hole na florbal, překážková dráha) 

a dalším drobným sportovním náčiním, které využívá také školní družina při pobytu venku.  

Na estetickém vzhledu vnitřních prostor školy se podílejí nejen učitelky, ale i žáci 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 životního prostředí. Na udržování školní zahrady se podílejí i žáci.  

 

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 žáci a zaměstnanci ZŠ. Školní kuchyně je 

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

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

i veřejnost při dílnách pro veřejnost. 

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

místnosti. Třída slouží 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 množství hraček. Hračky a učební pomůcky jsou v rámci možností 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 ložnice 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.  
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K budově MŠ přísluší rozlehlá zahrada, která je využívána hlavně k projížďkám na kolech, 

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

a dřevěné průlezky.  

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

s mnoha herními prvky. V tomto školním roce bylo na zahradě MŠ vybudováno několik 

vrbových staveb a bylinkový záhon, autorkou a realizátorkou byla především školní asistentka, 

která u nás v tomto školním roce působila a která má s budováním přírodních zahrad 

zkušenosti.  

 

Opravy a rekonstrukce v budově ZŠ  

V tomto školním roce proběhly jen drobné opravy. 

 

Opravy a rekonstrukce v budově MŠ a ŠJ 

Během letních prázdnin probíhala v prostorách mateřské školy a školní jídelny další etapa 

renovace vnitřních prostor. Na renovaci přispěl částkou 195 000 Kč Olomoucký kraj 

z Programu obnovy venkova, stejnou částku uhradila obec Hoštejn. Finanční prostředky byly 

použity na renovaci sociálního zařízení pro děti a pro zaměstnance MŠ, renovaci prostor 

přípravny a výdejny jídel ve ŠJ. Jednalo se o drobné stavební úpravy, výměnu dlažby, obkladů 

a sanitární keramiky, výměnu elektroinstalace, vodovodních a kanalizačních rozvodů 

a následnou výmalbu opravovaných prostor. 

Nákup školních pomůcek v ZŠ a MŠ 

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

přidělen podle počtu dětí v daném školním roce. Některé pomůcky byly pořízeny z dotace 

Šablony II pro ZŠ a MŠ Hoštejn. V tomto školním roce jsme pořídili některé nové učebnice; byly 

zakoupeny nové knihy do školní knihovny, různé názorné pomůcky do výuky a výukové 

programy pro práci na počítačích. Učitelky si také na základě aktuálních vzdělávacích potřeb 

dětí a žáků vyrábějí vlastní učební pomůcky a pracovní listy a při jejich výrobě hojně využívají 

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

dětmi využívány především ve školní družině nebo během přestávek. Deskové hry nejenže 

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

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

pomůcky pro přípravu předškoláků na školu.  

  

1.3 

Hygienické podmínky v ZŠ 

Zásady dodržování hygienických podmínek jsou součástí Provozních řádů MŠ a ZŠ 

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

školy.  

Během přestávek využívají žáci ZŠ k relaxaci a odpočinku nejen hrací koutek s kobercem 

v každé ze tříd, ale i relaxační koutek v mezipatře. První přestávka byla před lety prodloužena 

z 10 na 15 minut, aby především dojíždějící žáci měli čas na případnou svačinu.  

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

dozoru učitelek v tělocvičně. 

Dbáme na dodržování pitného režimu. Žáci si nosí vlastní nápoje. Pití je jim dovoleno i během 

vyučování.   

Většina žáků využívá možnost odebírat ve škole dotované mléko v rámci projektu Školní mléko.  
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Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti dostávají zdarma 2 x měsíčně 

ovocný nebo zeleninový balíček.    

Vzhledem k tomu, že naprostá většina dětí má doma přístup k počítači, nevyužívají žáci školní 

počítače během přestávek. Pod dozorem učitelky mohou využívat jen interaktivní tabuli 

s výukovými programy. 

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

elektrické osoušeče rukou. Všechna umývadla v budově jsou opatřena ohřívači teplé vody.  

Učitelky dbají na to, aby třídy byly dostatečně větrány, aby žáci při výuce nebyli přetěžováni 

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

Do výuky jsou zařazovány tělovýchovné chvilky.  

 

1.4 

Školská rada 

Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. Ve školním roce 2017/2018 pracovala v tomto složení: 

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

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

                       Mgr. Luděk Diblík (zástupce za zřizovatele) 

 

 

2. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a které jsou 

zařazeny 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 2017/2018 

       

Ředitelka školy                                    Mgr. Lenka Pchálková  

Učitelky ZŠ 

Mgr. Alena Burešová 

Mgr. Kateřina Suchá 

Mgr. Lenka Weichslová  

Asistentky pedagoga v ZŠ 
Bc. Veronika Hegarová  

Lenka Kristková 

Školní asistent v ZŠ Mgr. Jindra Báťková 

Vychovatelka ŠD Bc. Veronika Hegarová     

Učitelky MŠ 
Ivana Gáliková 

Lenka Kristková 

Školní asistent v MŠ Mgr. Jindra Báťková 

Školnice ZŠ Vlasta Moravcová 

Topič MŠ, ZŠ                                            Anežka Blaháčková 

Školnice MŠ Anežka Blaháčková 

Provozářka ŠJ Dana Diblíková 

Pracovnice provozu ŠJ                      Dana Diblíková 

Kuchařka Alena Fuglíčková 

Účetní školy                                  Lenka Kunčarová 

                                                   

Všichni zaměstnanci obdrželi náplně práce, kde jsou vymezeny jejich povinnosti a pravomoci. 

Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi, 

prostřednictvím nichž 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 příležitost 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. Kontrolní činnost je 

efektivně realizována ve všech oblastech a úsecích a výsledky slouží k jejich zkvalitňování. 

Ředitelka školy hodnotí práci všech zaměstnanců a pozitivní motivací usiluje o jejich další 

osobní a profesní rozvoj. Zaměstnanci preferují týmovou práci, všichni se snaží spolupracovat 
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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. Významnou pomocí ve 

školním roce 2017/2018 byla v ZŠ práce asistentek pedagoga a v ZŠ a MŠ školní asistentky.                                                                                                                                                                    

4. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce  

a následném přijetí do školy 

V dubnu 2018 proběhl zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018. Zápis probíhal ve všech 

učebnách školy. Děti byly hravou formou prověřovány, zda jsou nejen rozumově, ale i sociálně 

a emocionálně zralé pro zahájení školní docházky. Postupně se seznámily nejen 

s pedagogickými pracovníky základní školy, ale i s prostory, kde probíhá výuka. Setkání 

s budoucími prvňáčky probíhalo v příjemné atmosféře, za plněné úkoly byly děti odměňovány, 

proto je počáteční obavy rychle opustily. Děti ztratily při takovém zápisu ostych a neměly 

zábrany se vyjadřovat a komunikovat s učitelkami. K tomu přispěla i skutečnost, že jsme opět 

při zápisu využili starší žáky, kteří předškoláky seznamovali s jednotlivými úkoly, pomáhali jim 

a prováděli je prostory, kde zápis probíhal.  

 

   Tabulka č. 4: Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2017/2018 

 

Počet dětí u zápisu 6 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku 5 

Počet žáků s odloženou školní docházkou 1 

Počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku  5 

 

 

5. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně 

vzdělání 

5.1 

Základní vzdělávání 

V 1. – 5. ročníku školního roku 2017/2018 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího 

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

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

Pro náš ŠVP jsme si zvolili motivační název „ÚSPĚŠNÝ START“, protože se jako málotřídní 

škola snažíme zajistit dětem úspěšný, klidný a pohodový start školního vzdělávání. Úkolem 

pedagogů je, aby úspěch pociťovali i méně nadaní žáci, aby neztratili motivaci a touhu dále se 

vzdělávat.     

Motto našeho ŠVP je: „Učit se učit, komunikovat, spolupracovat a hodnotit se“, což jsou 

nejdůležitější dovednosti vedoucí k úspěšnému vzdělávání. Naším cílem je zapojení každého 

žáka do školní práce s respektováním jeho osobních možností a schopností. Vedeme žáky 

k samostatnosti, aby vybírali a využívali pro efektivní učení vhodné způsoby, metody 
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a strategie, plánovali, organizovali a řídili vlastní učení. Usilujeme o to, abychom vychovali 

zdravě sebevědomého žáka, který přijímá zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí; 

vyjádří a zdůvodní své názory a respektuje názory ostatních; používá získané poznatky 

a dovednosti v životě; plánuje a organizuje svou práci; spolupracuje s ostatními, 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 snažíme 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. Podporujeme spoluúčast žáků na chodu školy, společně tvoříme pravidla 

chování, která někteří bez problémů respektují a někteří se to postupně učí. Žáci si osvojují 

znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, 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. Efektivní výukové metody 

motivují žáky k zájmu o vzdělávání, k tvořivosti, týmové práci, ke vzájemnému respektu 

a pomoci; učivo si žáci osvojují činnostně prostřednictvím nejrůznějších učebních pomůcek. Je 

využívána diferenciace učiva dle schopností žáků, aby každý žák zažíval 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 žáků, na komunikaci mezi žáky, na schopnosti formulovat a obhájit svůj 

názor. Metoda využívá specifické pomůcky a postupy, aby žák pochopil matematické 

zákonitosti spojováním souvislostí a ne mechanickým učením. Žáci se ve všech předmětech učí 

sami hodnotit výsledky své práce, prostřednictvím sebehodnotících listů se učí uvědomovat si 

vlastní pokroky během určitého časového období, učí se respektovat odlišnosti druhých, 

osvojují si zásady zdravého životního stylu. Vedeme žáky k uvědomování si odpovědnosti za své 

jednání a výsledky, k respektování jedinečnosti jednotlivce. Učitelky hodnotí žáky nejen 

známkou, ale i pomocí dalších motivačních činitelů, po prvním a třetím čtvrtletí dostávají žáci 

slovní hodnocení. Vytváříme co nejlepší podmínky pro žáky s výukovými, výchovnými nebo 

zdravotními obtížemi, ale i pro nadané žáky. Podporujeme žáky s různým druhem nadání, jako 

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

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

chceme také rozvíjet tvořivost a zájmy žáků a učit žáky účelně využívat volný čas; vedeme žáky 

k citlivému vztahu k přírodě a ke všemu živému, přístupem motivujeme žáky k celoživotní 

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

společnosti. Přínosem pro klima školy 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 využívány také ve školní družině. Žáci se již 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 v hodinách, kde je to vhodné a možné.  
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Tabulka č. 5: Celkové hodnocení  a průměr klasifikace žáků v 1. pololetí škol. roku 2017/2018 

 

 

Tabulka č. 6: Celkové hodnocení  a průměr klasifikace žáků ve 2. pololetí škol. roku 2017/2018 

 

 

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 žákům 3. – 5. ročníku na 

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

předepsané učebním plánem a jak jsou schopni osvojené učivo aplikovat. Z testů vyplývá, že 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Průměr 

prospěchu 

1. 8 8 0 0 0 1 

2. 7 7 0 0 0 1,04 

3. 6 5 1 0 0 1,23 

4. 5 3 1 0 1 1,3  

5. 14 10 3 1 0 1,48 

Celkem 40 33 5 1 1 1,21 

  

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Průměr 

prospěchu 

1. 8 8 0 0 1,05 

2. 7 7 0 0 1,11 

3. 6 5 1 0 1,27 

4. 5 3 2 0 1,38 

5. 14 10 4 0 1,42 

Celkem 39 29 10 0 1,25 
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výsledky žáků v naprosté většině odpovídají jejich studijním předpokladům, schopnostem, 

jejich hodnocení vyučujícími, klasifikaci na vysvědčení; studijní potenciál žáků je většinou 

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

rozvíjet úroveň čtenářských dovedností žáků 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 žáci 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 

umožňován odpočinek a podle jejich zájmu je jim nabídnuta větší časová dotace na 

vypracování testu. Některé testy bývají těmto žákům zkráceny.     

 

Zjišťování výsledků vzdělávání pomocí standardizovaných testů 

Ke zjištění výsledků vzdělávání používáme také standardizované testy. Použití různých 

zkušebních testů zlepšuje postupně u dětí dovednost dobře se orientovat v tomto způsobu 

ověřování výsledků vzdělávání a zvyšuje to jejich možnost uspět v budoucnu v oficiálním 

testování (např. testování ČŠI, srovnávací testy SCIO, přijímací zkoušky, maturita, soutěže 

apod.). V tomto školním roce proběhlo v naší škole v rámci vlastního hodnocení toto testování: 

 

Testy společnosti proskoly.cz 

Během celého školního roku měli žáci ZŠ i předškolní děti MŠ možnost doma nebo ve škole 

využívat testy z aplikace www.proskoly.cz. Testy se zaměřují na jednotlivé typy 

inteligence (verbální inteligence, numerická inteligence, logická inteligence, vnímání, 

geometrická logika, prostorová představivost) a na procvičování paměti a čtenářské 

gramotnosti. Kromě určení orientační hodnoty inteligence v jednotlivých oblastech umožňují 

především tyto testy její rozvoj. Musíme brát v úvahu, že výstupy z těchto testů nejsou vždy 

zcela objektivní. Pokud žák v těchto testech selhává, může to být zapříčiněno různými 

okolnostmi. Pravidelným opakování testů, které jsou generovány z velkého množství úloh, je 

možné jednotlivé typy inteligence i paměť a čtenářské dovednosti rozvíjet a prohlubovat. 

Výhodou je, že testy jsou vyhodnoceny hned po jejich vypracování a žák má tak okamžitou 

zpětnou vazbu.  

 

5.1.2 

Rozvoj zájmů a schopností žáků ZŠ 

Během školního roku jsme pro žáky organizovali dostatek aktivit, kde měli možnost uplatnit 

a rozvíjet svoje zájmy.  Žáci měli možnost ve škole navštěvovat každý týden různé zájmové 

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

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK, HRU NA KYTARU, FLÉTNU, PIANINO a KEYBOARD, KLUB 

ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER, ČTENÁŘSKÝ KLUB A NÁBOŽENSTVÍ. Hru na 

hudební nástroje vyučovala na naší škole učitelka ZUŠ Zábřeh.  

Provoz Klubu deskových her a zábavné logiky a Čtenářského klubu byl hrazen z dotace EU. 

 

 

 

 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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Tabulka č. 7: Seznam zájmových útvarů ve školním roce 2017/2018 

 

Název zájmového útvaru a jméno vedoucího Počet žáků 

Angličtina hrou pro 1. ročník                                                                         8 žáků 

Vedoucí J. Báťková  

Sportovní hry  28 žáků 

Vedoucí A. Burešová  

Hra na hudební nástroj (flétna, pianino, keyboard) 14 žáků 

Vedoucí L. Čermáková  

Hra na kytaru 6 žáků 

Vedoucí J. Báťková  

Přírodovědný kroužek                                                                                           13 žáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Keramika                                                                                                              10 žáků 

Vedoucí V. Hegarová   

Klub zábavné logiky a deskových her  (1. pololetí) 9 žáků 

Vedoucí J. Báťková  

Čtenářský klub (2. pololetí) 12 žáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Náboženství (nepovinný předmět)                                                                                15 žáků 

Vedoucí J. Přibyl  

 

5.1.3 

Rodilý mluvčí v naší škole 

 

Od 9. 4. 2018 do 20. 4. 2018 jsme na naší škole měli možnost a čest, díky projektu na podporu 

výuky anglického jazyka, strávit čas s panem M. C. Ramseym. Počáteční obavy vyučujících, jak 

se společně budeme domlouvat a jakým způsobem bude probíhat výuka, se po prvním dni 

rychle rozplynuly. Pan Ramsey se dle dohodnutého rozvrhu hodin postupně zapojil do výuky 

všech předmětů, kde hodiny obohatil konverzací a různými aktivitami v angličtině. Přestože 

žáci 1. a 2. ročníku zatím znají jen několik málo slovíček a pár frází (výuka angličtiny u nás 

probíhá od 2. ročníku, žáci 1. ročníku navštěvují kroužek), dokázal s nimi Mr. Ramsey 

komunikovat tak, aby mu žáci rozuměli a pochopili, co od nich očekává, motivoval je k co 

nejlepším komunikačním výkonům. Ty nejmladší naučil několik nových slovíček, hrál s nimi 

hry a zvládal s nimi zábavnou formou procvičovat i právě probírané učivo – samozřejmě 

v anglickém jazyce. Mr. Ramseyho si všichni velice oblíbili a žáci se velmi těšili na každou 

hodinu, kdy měl přijít do třídy. Děti s ním rády trávily také přestávky, kdy si s nimi na chodbě 

či ve třídě povídal a hrál.  

Se staršími dětmi i s dospělými trávil Mr. Ramsey také téměř každou volnou chvilku. Zajímal 

se o chod školy, všímal si nadání dětí i různých specifik, zdařile odhadoval možnosti 

a schopnosti každého žáka. O přestávkách, při přesunech na oběd do jídelny, ve školní družině 

i v zájmových kroužcích se ho děti neustále vyptávaly na jeho život, záliby, rodinu, práci 

a mnoho dalšího. Přitom si dokázal hrát, naučit nás nové hry a jejich různé variace, neměl 
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problém si ke každému najít cestu, aby jej nenásilně přivedl ke komunikaci. Dokázal obratně 

téma hovoru přizpůsobit na míru každému, s kým právě debatoval.  

Malé děti byly většinou při kontaktu s Mr. Ramseym spontánní, některé starší děti byly 

zpočátku trochu nejisté, měly z konverzace v angličtině obavy, během prvních dní však ostych 

zmizel a všichni se těšili na každý nový den. Během poučné a velmi zajímavé závěrečné besedy 

jsme se dozvěděli mnoho informací o Venezuele, o životě v tak vzdálené zemi, porovnávali jsme 

životní podmínky i geografické rozdíly s Českou republikou. Loučení s Mr. Ramseym bylo téměř 

nekonečné, děti z kytarového kroužku si na rozloučenou přichystaly anglickou písničku, 

závěrečné focení na památku nebralo konce a nakonec jsme velkým potleskem všichni ocenili 

přínos Mr. Ramseyho pro naši školu.  

Dvakrát navštívil Mr. Ramsey i naši mateřskou školu, jeho návštěva byla i zde pro děti 

nezapomenutelným zážitkem.  

I když byly dny s panem Ramseym pro pedagogický sbor časově náročnější, bylo jeho působení 

na naší škole i pro nás dospělé velkou výzvou a také motivací dále se v angličtině zdokonalovat. 

Ocenili jsme, jak Mr. Ramsey dokáže ve vyučování zábavným způsobem motivovat děti 

k aktivitě a pozornosti, jak si získal jejich sympatie. Ač je u zaměstnanců školy úroveň 

komunikačních schopností v anglickém jazyce různorodá, s každým si dokázal Mr. Ramsey 

najít téma, o kterém s ním mohl v angličtině komunikovat.  

Přítomnost pana Ramseyho byla v naší škole přínosem pro všechny, kteří se s ním setkali. Byla 

to naše první zkušenost s rodilým mluvčím ve výuce a byla to zkušenost velmi podnětná 

a obohacující. Svým upřímným zájmem, veselou povahou a otevřeností v každém zanechal 

nesmazatelnou vzpomínku. V dnešní době je také velmi ocenitelný a nezanedbatelný 

multikulturní přesah tohoto projektu, kdy člověk s odlišnou barvou pleti přiroste dětem 

i dospělým k srdci svojí přátelskou, vřelou a optimistickou povahou.  

Máme v plánu využít možnosti obohacení výuky rodilým mluvčím i v dalších letech.   

 

5.1.4 

Účast žáků na soutěžích 

Žáci měli v průběhu roku příležitosti porovnat svoje znalosti a dovednosti v různých školních 

i okrskových kolech soutěží. Pro soutěživé děti je to příležitost získat cenné zkušenosti 

a pokusit se uplatnit a zúročit svoje schopnosti. Tento školní rok byl zcela mimořádný, neboť 

žáci dosahovali v mnoha soutěžích velké úspěchy nejen na regionální, ale i na okresní, krajské 

a celostátní úrovni.  

 

Soutěže organizované naší školou 

Školní kolo recitační soutěže 

Školní atletická olympiáda 

Menší soutěže a turnaje v rámci jiných akcí a v rámci školní družiny (pexeso, piškvorky,…) 

 

Soutěže pořádané jinými organizacemi 

Logická olympiáda (pořádá Dětská Mensa ČR) - školní kolo (zúčastnila se asi polovina žáků 

školy)- Pavel Suchý, Markéta Suchá a Jan Suchomel – všichni tři postoupili do krajského 

kola 

Matematický klokan – školní kolo (žáci 2. – 5. ročníku) – Anna Hamplová 1. místo 

v celostátním kole 

Recitační soutěž - okrskové kolo v Zábřehu - Martin Šmehlík a Lada Kovaříková - postup do 

okresního kola 
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Recitační soutěž - okresní kolo v Šumperku – Martin Šmehlík - 1. místo a postup do 

krajského kola  
Recitační soutěž - krajské kolo v Olomouci - Martin Šmehlík - 1. místo a postup do národní 

přehlídky ve Svitavách 
Recitační soutěž – národní kolo (nesoutěžní) - Martin Šmehlík  

Pěvecká soutěž Moravský zvoneček - okrskové kolo v Zábřehu – Martin Šmehlík, Františka 

Hrabálková a Lukáš Adámek  - ocenění s  postupem do okresního kola 

Pěvecká soutěž Moravský zvoneček – okresní kolo v Šumperku - Františka Hrabálková 1. 

místo, Martin Šmehlík 1. místo a postup do krajského kola 
Pěvecká soutěž Moravský zvoneček – krajské kolo v Prostějově - Martin Šmehlík 2. místo v 

kategorii 5.-9. ročník 

Zlatý list – přírodovědná soutěž pro 4. – 6. ročník, okrskové kolo v Mohelnici  - 2. místo 

družstvo ve složení Anna Hamplová, Pavel Suchý, Markéta Suchá, Jan Suchomel, Tereza 

Suchomelová, Martin Šmehlík 

O poklad paní Magdaleny – vlastivědná soutěž v Muzeu Zábřeh pro 5. ročník (2 družstva) – 

družstvo Pavel Suchý, Martin Šmehlík, Jan Suchomel 4. místo z 10 družstev 

Pythagoriáda v Šumperku – Markéta Suchá 3. místo 
Matematická olympiáda – Markéta Suchá „Úspěšný řešitel“ 
Turnaj ve vybíjené – okrskové kol v Zábřehu (družstvo z žáků 4. a 5. ročníku) 

Atletický čtyřboj – okresní kolo v Šumperku – družstvo ve složení Adam Druga, Václav Himl, 

Martin Kristek, Jan Suchomel – 6. místo ze 14 družstev 
 

Všem účastníkům soutěží patří veliký dík za skvělé výsledky, odvahu, houževnatost a za 

vzornou reprezentaci školy.  

 

5.1.5 

Výukové celoškolní projekty, programy a aktivity 

Les ve škole (EVVO) 

Recyklohraní (EVVO) 

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

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 3. - 5. ročník (krytý bazén Zábřeh) 

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

 

5.1.6 

Péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

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

stupně podpory dle druhu a závažnosti jejich výukových obtíží. Ve školním roce 2017/2018 

škola evidovala 1 integrované dítě v MŠ a 7 integrovaných žáků v ZŠ, z toho 5 žáků s 2. 

stupněm podpůrných opatření a 2 žáky s 3. stupněm podpůrných opatření. Někteří z nich byli 

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

individuálních vzdělávacích plánů (IVP). U čtyř žáků probíhala 1 x týdně náprava obtíží formou 

odpolední pedagogické intervence, rozvíjely se zde oslabené mozkové funkce a individuálně se 

procvičovalo probírané učivo. Škola byla při péči o integrované žáky 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 

psycholožkou a dalšími specialisty. Na konci školního roku bylo ke každému žákovi s IVP 

zpracováno průběžné hodnocení péče o žáka s IVP, které bylo zasláno školským poradenským 
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zařízením, jež mají tyto žáky v péči. V obou třídách pracovaly na doporučení pedagogicko-

psychologické poradny asistentky pedagoga.   

Škola monitorovala také žáky sociálně znevýhodněné a při jejich vzdělávání přijala taková 

opatření, aby i přes toto znevýhodnění byl jejich potenciál maximálně využit. Někteří z těchto 

žáků byli na základě žádosti zákonných zástupců osvobozeni od placení úplaty za předškolní 

vzdělávání a za zájmové vzdělávání ve školní družině. Pobyt ve školní družině a v zájmových 

útvarech organizovaných školou má pro většinu těchto žáků významný socializační efekt. Dále 

bylo dle potřeb zákonných zástupců realizováno doučování těchto žáků, byla jim poskytována 

individuální péče.  

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

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

 

5.1.7 

Logopedická péče 

Ve školním roce 2017/2018 již sedmým rokem probíhala v prostorách MŠ Hoštejn logopedická 

péče pro děti z mateřské školy a žáky základní školy s různými poruchami řeči. V průběhu 

roku logopedii navštěvovalo celkem 13 dětí (6 žáků ZŠ a 7 dětí z MŠ). U 3 dětí byla v průběhu 

roku logopedická péče ukončena. Vzhledem k většímu počtu dětí probíhala logopedická péče 

obvykle 2x týdně - v úterý a v pátek. 1x týdně je s každým dítětem individuálně pracováno dle 

jeho potřeb vycházejících z konkrétní poruchy řeči dítěte. Velký dík patří rodičům, kteří 

trpělivým pravidelným každodenním procvičováním pomáhají svým dětem obtíže zvládnout 

a překonat. Poděkování si také zcela jistě zaslouží učitelky MŠ, které v průběhu celého roku 

ochotně pomáhaly s organizací logopedické péče.       

    

   Mgr. Kateřina Suchá, učitelka ZŠ, logopedická asistentka 

 

5.1.8 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

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

během přestávek, v rámci aktivit konaných v družině, v přírodovědném kroužku a akcích 

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

a blízké lesy. 
Škola je zapojena do dlouhodobého programu M. R. K. E. V. (Metodika a realizace komplexní 

ekologické výchovy), který organizuje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. 
V letošním roce měli žáci možnost se seznamovat a zkoumat zajímavosti přírody v rámci 

ranního přírodovědného koutku, který pro ně připravovala školní asistentka Mgr. J. Báťková. 

V relaxačním koutku mezipatra školy byla zřízena pozorovatelna ptáků s dalekohledy a klíčem 

k jejich určování. Na školní zahradě byla nainstalována hnízda, budka a krmítko pro ptáky.  
Žáci v přírodovědném kroužku pracovali s výukovým programem „Les ve škole“, připravovali 

se na přírodovědnou soutěž a v rámci ročního plánu Čtyři roční období poznávali přírodní 

zákonitosti i krásy v okolí svého bydliště. Již zaběhnutý projekt „Ovoce a zelenina do škol“ 

letos nabídl žákům, mimo pravidelnou rozvážku čerstvého ovoce a zeleniny, ukázku různých 

druhů sušeného ovoce. Projekt „Mléko do škol“ navíc pro žáky připravil ochutnávky 

rozličných druhů sýrů. V „Recyklohraní“ jsme splnili úkol „Krok za krokem“ zaměřený na 

hledání nejbližších sběrných dvorů. Ve sběrové kampani „Věnuj mobil“ se podařilo 

nashromáždit 64 ks mobilních telefonů. Během školního roku bylo odvezeno 78 kg baterií, 220 

kg vysloužilých elektrospotřebičů a plný box tonerů. Za získané body byly nakoupeny dárky 

pod vánoční stromek: 3 velké sady fixů, postřehová magnetická hra BELLZ, postřehová hra 

GRABOLO 3D, 5 ks Klíčů k určování bylin, kniha CO JAK PROČ – Houby, kniha Bylo nás pět.  
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Ve škole nadále probíhalo třídění odpadů. Na chodbě v 1. patře jsou umístěny příslušné 

barevné kontejnery na plast, sklo, tetrapaky, komunální odpad, sběrové krabice na mobily 

a tonery. V přízemí je nádoba na plastová víčka, sběrová krabice na baterie a barel na použitý 

rostlinný olej. Ve třídách jsou zřízena a označena místa na sběr papíru. V září proběhl sběr 

papíru v obci s výtěžkem 4 320 kg. Víčka z PET lahví zaplnily 2 pytle, které budou věnovány 

potřebným. Použitého rostlinného oleje bylo nashromážděno 25 l.   
Všechny akce, které žáci během školního roku absolvovali, se snažily dosáhnout toho, aby děti 

měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu prostředí a aktivně byly zapojeny 

do udržitelného rozvoje obce.  
 

 

Tabulka č. 8: Akce zaměřené na EVVO ve školním roce 2017/2018 

 

ZÁŘÍ 
Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Sběr papíru v obci“ 
„Vesmírná show“ – interaktivní program o vesmíru v tělocvičně školy 

ŘÍJEN 

Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Mezinárodní den zvířat“ – projektový den 
„Kam s ním?“ – výukový program o odpadech v DDM Krasohled Zábřeh 
„Separex Zábřeh“ – exkurze v třídičce odpadů a sběrovém dvoře 
„Den stromů“ – projektový den 

LISTOPAD 
Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Výlov rybníka“ – ukázka práce místních rybářů  
„Výprava do přírody s přenocováním ve škole“ – přírodovědný kroužek 

PROSINEC 

Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Adventní zpívání“ – zvyky a tradice 
„Mikuláš ve škole“ – zvyky a tradice 
„Věnuj mobil“ – sběrová akce 

LEDEN 

Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Krok za krokem“ – úkol z Recyklohraní - hledání sběrných míst 
„Věnuj mobil“ – sběrová akce 
„Přikrmování zvěře u seníku“ – přírodovědný kroužek 

ÚNOR 

Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Za dlouhých zimních večerů“ – interaktivní výstava v muzeu Zábřeh, 

zvyky a tradice 
„Earth – Den na zázračné planetě“ – filmový dokument v kině Retro 
„Masopustní průvod vesnicí“ – zvyky a tradice 
„Výlet do lesního baru v Jeseníkách“ – přírodovědný kroužek 

BŘEZEN 
Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Vynášení Morany a Vítání jara“ – zvyky a tradice 
„Velikonoční výstava v MŠ Hoštejn“ – zvyky a tradice  

DUBEN 

Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Zlatý list“ – přírodovědná soutěž, okrskové kolo v Mohelnici 
„Ukliďme Hoštejn“ – sběr odpadků 
„Den ptactva“ – projektový den 
„Čarodějnice“ – projektový den, zvyky a tradice 
„Výroba a instalace ptačích hnízd z keramické hlíny“ 
„Brigády na zahradě MŠ“ 
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KVĚTEN 

Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„Encyklopedie zvířat“ – interaktivní beseda v Městské knihovně Zábřeh 
„Vytáčení medu“ – návštěva místního včelaře 
„Kroužkování ptáků na zahradě MŠ“ – práce ornitologa 
„Výroba ptačích pítek z keramické hlíny“ 

ČERVEN 
Ranní koutek přírodovědných zajímavostí 
„SEV Švagrov“ – školní výlet (3., 4. a 5. roč.) 
„Ruční papírna Velké Losiny“ – školní výlet (1. a 2. roč.) 

 

 Mgr. Alena Burešová, koordinátor EVVO v ZŠ 

 

5.1.9 

Dopravní výchova 

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

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

výchovy probíhá v hodinách prvouky, menší část ve školní družině, nebo formou projektových 

hodin. Praktická část je pak realizována v podzimním a v letním termínu ve spolupráci 

s dětským dopravním hřištěm v Mohelnici, které organizuje Dům dětí a mládeže Magnet.  

Mladší žáci si prohlubují dosavadní znalosti a vědomosti z mateřské školy a z domova, 

seznamují se s dalšími typy dopravních značek, základními typy křižovatek, řízení silničního 

provozu a vhodným chováním ve městě, při přecházení silnice, chůzi po chodníku apod., 

především z pozice chodce. Starší žáci se učí orientovat ve složitějších dopravních situacích 

z pozice chodce, bruslaře i cyklisty. Seznamují se se správnou výbavou kola a cyklisty, trénují 

bezpečné ovládání kola v provozu, učí se poskytovat základní první pomoc a přivolat odbornou 

pomoc na telefonních číslech 150, 155, 158 a 112. Na podzim prochází starší žáci na 

dopravním hřišti přípravou s intenzivní výukou a na konci školního roku pak skládají žáci 

4. roč. zkoušky, které je prověří jak po teoretické, tak po praktické stránce. Jejich úspěšným 

absolvováním získávají Průkaz cyklisty, který je opravňuje k jízdě po veřejných komunikacích 

bez dozoru starší osoby. 

Lektoři dopravního hřiště i pedagogický doprovod bedlivě sledují chování žáků a včasným 

zásahem eliminují možná rizika, informují žáky o případném porušení pravidel silničního 

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

Většina žáků čtvrtého ročníku úspěšně složila zkoušky formou písemného testu a jízdy na kole 

v provozu na dopravním hřišti a získala tak Průkaz cyklisty. Ti, kteří neuspěli v písemném 

testu, budou mít možnost v září na opravnou zkoušku v naší škole.  

          Bc. Veronika Hegarová, garant dopravní výchovy v ZŠ 

 

5.2 

Školní družina 

V souladu se školním vzdělávacím programem pro školní družinu jsme pracovali na rozvíjení 

potřebných kompetencí ve vztahu k výchově a vzdělávání žáků mladšího školního věku. 

V rámci ročního plánu s názvem „Čtyři roční období“ jsme se věnovali svému okolí a jeho 

proměnám v závislosti na počasí, podnebí, ročních dobách a aktuálních možnostech. Zároveň 

jsme se snažili rozvíjet kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, komunikativní 

kompetence, sociální a interpersonální kompetence, občanské kompetence a v neposlední řadě 

kompetence k trávení volného času. V rámci školní družiny mohly děti navštěvovat kroužek 

keramiky, přírodovědný kroužek a angličtinu hrou pro 1. ročník. Paralelně se školní družinou 
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byl v nabídce 1. pololetí letos navíc Klub deskových her a zábavné logiky a ve 2. pololetí 

Čtenářský klub. Novinkou uplynulého školního roku byla také přítomnost dvou vychovatelek - 

Jindry Báťkové a Veroniky Hegarové, které tak měly více možností věnovat se dětem podle 

jejich potřeb a přání, častěji jsme se dělili na více skupin a každá pracovala podle svého. 

Některé děti tak mohly např. po obědě odpočívat v relaxačním koutku, zatímco jiné hrály hry 

na zahradě či v tělocvičně, zjednodušily se přesuny na hřiště či zahradu MŠ a s paní Báťkovou 

se některé děti začaly věnovat hře na kytaru. 

Na začátku školního roku jsme si vytvořili pravidla školní družiny, uklidili jsme zahradní 

učebnu pro hry i pro využití k výuce, registrovali jsme se do celorepublikového projektu 72 

hodin, chodili jsme do přírody sbírat plodiny, houby a jiné přírodniny, trénovali jsme na 

Logickou olympiádu, účastnili jsme se sběru papíru v obci. 

Od října zahájily provoz zájmové kroužky v naší škole, v rámci družiny byly v nabídce tyto:  

angličtina hrou pro 1. ročník, keramika a přírodovědný kroužek. Již pátým rokem jsme se 

účastnili celorepublikového projektu „72 hodin!“, kdy jsme opět uspořádali bleší trh 

v prostorách MŠ a výtěžek z prodeje zaslali na konto „Valerie“. Oslavili jsme Světový den zvířat 

a Den stromů, připravili jsme si pochoutku z podzimních jablek – nepečený dort, vyráběli jsme 

si lampiony na akci Červeného kříže „Hoštejnská světýlka“, dlabali jsme dýně, vyráběli listové 

dekorace a většinu času jsme trávili na čerstvém vzduchu. Stejně jako v předchozích letech 

jsme i letos podpořili organizaci, pomáhající potřebným – „Fond Sidus“ a "Život dětem". 

Uspořádáním sbírek v naší škole a prodejem drobných předmětů jsme na konto organizací 

zaslali výtěžek, který je určen pro nemocné, handicapované či jinak potřebné děti. Na konci 

října se mohly děti navštěvující přírodovědný kroužek zúčastnit podzimní výpravy s vařením 

v kotlíku na ohni a spaním ve škole. Zde si děti vyzkoušely tábornické dovednosti – založení 

a udržení ohně k vaření, vaření guláše a bylinkového čaje, pochod rozličným terénem ve dne 

i ve tmě, pozorování nejrůznějších živočichů a týmovou spolupráci při plnění záludných úkolů. 

Na přelomu října a listopadu jsme věnovali čas hovorům o našich předcích, vzpomínali na 

nejranější zážitky, povídali si nad fotografiemi babiček a dědečků, představovali si život 

v dřívějších dobách, navštívili jsme místní hřbitov a zapalovali svíčky tam, kde žádné nebyly. 

Když nám počasí nepřálo, tužili jsme tělo v tělocvičně. Den nevidomých jsme si připomněli 

zdoláváním běžných překážek, ale tentokrát bez vidění. Zapnout košili na knoflíčky, spočítat 

mince, najít cestu z družiny do šatny v přízemí, nalít si vodu do sklenice a mnoho dalších 

záludností není totiž tak snadné, když to nevidíme. A psaní Braillova písma už vůbec ne. Také 

jsme se přidali k výzvě na Facebooku a podpořili jsme vážně nemocnou dívku, která sbírá 

pohlednice, a několik jich jsme jí poslali. Na konci listopadu jsme navštívili dvě výstavy 

v Zábřehu s vánoční tematikou – v Centru denních služeb Oáza Zábřeh a v MŠ Zahradní. 

V předvánoční době psaly děti dopis Ježíškovi, užívali jsme si sněhové nadílky, stavěli legrační 

sněhuláky, vyráběli adventní a vánoční dekorace a dárečky, připravovali se na vánoční 

besídku, vyráběli přáníčka, roznášeli pozvánky, vyráběli plakáty. Zájemci si také mohli přinést 

z domu tričko a vlastnoručně si ho nabatikovat a následně ozdobit razítky. Před Vánocemi jsme 

jako každý rok s přírodovědným kroužkem zanesli nadílku lesní zvěři v podobě suchého pečiva, 

ovoce, zeleniny a suchých plodů.  

V zimním čase jsme se tužili na sněhu a ledu, překonávali jsme rekordy ve stavění obřích 

sněhuláků a jiných staveb, uklízeli jsme chodník a přechod pro chodce v blízkosti školy, 

finanční gramotnost jsme rozvíjeli společenskou hrou Zahrada, vyráběli jsme karnevalové 

masky a hudební nástroje z recyklovatelných materiálů. Pololetní prázdniny strávil 

přírodovědný kroužek v pohádkově zasněžených Jeseníkách v Lesním baru a v hlubokém 

sněhu jsme poznávali jeho okolí. Od února jsme hodně času věnovali přípravě starších žáků na 

turnaj ve vybíjené, navštěvovali jsme místní knihovnu, zdobili vyřazená CD, učili se pravidla 

nové kooperativní hry Záchranáři a začali se připravovat na jarní výstavu.  

S příchodem jara jsme pozorovali jeho posly, zdobili jsme školu jarními motivy, vyráběli 

velikonoční dekorace, uspořádali malou jarní dílničku v MŠ, zdobili jsme perníčky, pletli 

pomlázky, uspořádali a navštívili tradiční jarní výstavu.  
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Na začátku dubna jsme si připomněli Den ptactva, vyrobili jsme několik hnízd z keramické 

hlíny pro jiřičky a vlaštovky, několik jsme jich umístili v okolí školy, jiné si děti odnesly po 

dohodě s rodiči domů a instalovali je v okolí svého bydliště. Poté jsme hnízda pozorovali 

a sdíleli radost z jejich osídlení, takže se po krátké době mohlo přistoupit ke kroužkování ptáků 

zkušeným ornitologem Zdeňkem Vermouzkem. Na školní zahradě úspěšně vyvedli mladé kosi, 

jiřičky, rehci, vzácný datlovitý krutihlav a vlaštovky si dokonce dobudovaly hnízdo původně 

určené pro jiřičky, osídlily ho a také vyvedly mladé, což je zatím nezaznamenaná rarita.  

Jako každý rok se 6 žáků 5. ročníku zúčastnilo přírodovědné soutěže „Zlatý list“ v Mohelnici, 

určené žákům do 6. ročníku, odkud si přivezli úžasné 2. místo. Většinu tvořili žáci navštěvující 

přírodovědný kroužek. Krátkou ukázku ze soutěže můžete shlédnout na: 

http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/914-zlaty-list-2018.  

V dubnu jsme také na dva týdny přivítali v naší škole rodilého mluvčího anglického jazyka 

M. C. Ramseyho a trávili s ním čas nejen v době vyučování, ale i při volnočasových aktivitách. 

Děti jej učily tradiční české hry a hříčky, Mr. Ramsey s námi hrál nejen deskové hry, ale naučili 

jsme ho např. i „Cukr, káva, limonáda“ a naše oblíbené míčové hry, chodil s námi na vycházky 

k salaši a ovečkám, hrál si s dětmi na hřišti i v tělocvičně a nenásilnou formou zbavoval děti 

ostychu z jiné barvy pleti i z jazykové bariéry.  

Čtvrtým rokem se část dětí druhou květnovou sobotu účastnila Férové snídaně na podporu 

Fairtradového hospodaření a šíření myšlenky zodpovědné spotřeby. Ve škole jsme si na toto 

téma povídali, děti měly k dispozici omalovánky s fairtradovou tematikou a mnoho dalších 

propagačních materiálů. Tradičně jsme roznášeli pozvánky na besídku ke Dni matek 

a připravovali program na tuto akci, chystali drobné dárky a přáníčka pro maminky.  

Ke konci školního roku byla velká horka a tak jsme našim ptačím sousedům instalovali 

dočasná a pak vyrobili dvě veliká keramická pítka a koupaliště. Z ručního papíru jsme si 

vyráběli obaly na knihy a různé podložky dekorované vylisovanými lučními květy. Z darů 

přírody jsme vařili chutné čaje a přebytky jsme sušili na chladnější měsíce.  

V červnu mohli zájemci z řad dětí i rodičů přijít na besedu do místní knihovny, kde spisovatel 

Miroslav Kobza odpovídal dětem i dospělým nejen ze Čtenářského klubu na všetečné otázky a 

nakonec s nimi natočil i příspěvek do rádia o čtení, knihách i blížících se prázdninách. 

V červnu jsme také ve školní družině přivítali budoucí prvňáčky, kteří absolvovali „školu 

nanečisto“. Předškolní děti si tak vyzkoušely celý den ve škole se svými budoucími spolužáky 

a měly možnost na vlastní kůži zažít, že učení není mučení a že škola je místo, kde se dozví 

mnoho zajímavého, naučí se spoustu nových věcí, zahrají si hry, které doma nejsou, a to vše 

v příjemném prostředí mezi známými tvářemi.  

V posledním týdnu jsme zamířili do místního muzea, kde nám pan Diblík ochotně ukázal 

všechny exponáty a líčil zajímavé příhody z jejich získávání. Konec školního roku přiblížilo 

očekávané spaní ve škole, tentokrát spojené s výpravou do Kosova, překonáváním překážek 

poslepu, brigádou na poli se sběrem přemnožené mandelinky, opékáním dobrot na ohni, 

mlsáním třešní, hraní s koťaty a spoustou dětských her a nakonec dobrodružnou cestou zpět 

do Hoštejna. 

Na zahradě MŠ jsme od jara trávili hodně času a pomáhali jsme s budováním vrbových staveb, 

bylinkové spirály, zaléváním keřů a sběrem přemnoženého škodlivého hmyzu, především 

různých druhů mandelinek, ale také jsme využívali prolézačky a jiné hrací prvky, které u školy 

nemáme. Kontaktem dětí MŠ a ZŠ i v odpoledních aktivitách napomáháme dobrým vztahům 

nejen s předškoláky, ale také podporujeme starší děti k odpovědnosti za sebe i za jiné, mladší 

děti se pak neostýchají požádat o pomoc staršího kamaráda či vychovatelku a následný 

přechod do ZŠ není tolik stresující. Zapojení dětí do péče o prostředí kolem školy i školky 

napomáhá udržování jejich okolí v čistotě a pořádku, všímání si případných závad či 

nedostatků a trefným podnětům z jejich strany. 

Bc. Veronika Hegarová, vychovatelka ŠD 

 

http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/914-zlaty-list-2018
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5.3 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole 

K  1. 9. 2017 bylo do MŠ zapsáno 20 dětí, z toho 6 dětí nových. 6 dětí dosáhlo v tomto školním 

roce 6-7 let (2 děti s odloženou školní docházkou), 9 dětí bylo 4-5 letých, 2 děti 3-4 leté a 3 děti 

2- 3 leté. Adaptace nových dětí na prostředí MŠ probíhala asi 1 měsíc, u jednoho z dětí 

přetrvávaly problémy se stravovacími návyky, které se však v průběhu 1. pololetí podařilo 

nenásilným působením a individuálním přístupem ze strany zaměstnankyň MŠ téměř 

odstranit. 

Na základě nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který se 

zabýval zejména inkluzí ve vzdělávání a přijímáním dvouletých dětí do mateřských škol, bylo 

nutné částečně přepracovat a doplnit Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

(dále ŠVP PV) a vzdělávací proces těmto změnám přizpůsobit. Velkou výhodou byla přítomnost 

školní asistentky, která přispěla ke kvalitě vzdělávání v oddělení věkově heterogenních dětí.   

Roční plán byl vypracován s ohledem na vzrůstající trend vzniku přírodních zahrad, 

všeobecného vedení dětí ke kladnému vztahu k přírodě a motivování rodičů dětí 

k aktivnímu zapojení se do dění v mateřské škole. Vzdělávání probíhalo zejména formou 

prožitkového učení. Bylo využíváno nejen didaktických pomůcek dostupných v MŠ, ale i knih – 

odborné literatury a encyklopedií zapůjčených z knihovny nebo poskytnutých školní 

asistentkou a přírodního materiálu (kameny, klacíky, listy, kaštany, ořechy, voda, písek, hlína, 

lebky a kostry drobných živočichů, peří ptáků apod.) Vzdělávání nejmladších dětí se 

zaměřovalo zejména na jejich přizpůsobení se dennímu režimu v MŠ, upevňování hygienických 

návyků a zvládnutí delšího odloučení od rodičů, postupně se však i ti nejmenší zapojili do 

většiny činností společně se staršími dětmi. Předškolákům a dětem s odloženou školní 

docházkou byla věnována péče zejména v odpoledních hodinách v době odpočinku mladších 

dětí, kdy plnily úkoly na pracovních listech a v pracovních sešitech.  

Každodenní vzdělávací proces probíhal již po příchodu dětí do MŠ, kdy jim byla nabídnuta 

možnost mnoha činností dle jejich zájmu – námětové hry v herně (herní koutky kuchyňka, 

domeček, kadeřnictví, lékař), konstruktivní hry, stolní a didaktické hry, výtvarné a pracovní 

činnosti. Novinkou byl pro děti přírodovědný koutek, kde měly možnost pozorovat lupou různé 

přírodní zajímavosti – hmyz, lebky zvířat, kameny, říční i mořské živočichy (mušle, mořský 

krab, vážka atd.) nebo si prohlížet knihy s přírodní tématikou. Činnosti v komunitním kruhu 

začínaly vzájemným pozdravem s podáním ruky a vyjádřením nálady a pocitů každého z dětí 

pomocí obrázků Veselíka nebo Smutníka. Témata byla i nadále čerpána se ŠVP PV „Toníkovo 

vesmírné dobrodružství“ a probíhala v týdenních až 14 denních cyklech dle potřeb a zájmu 

dětí.  Začínali jsme s poznáváním nejbližšího okolí Hoštejna a jeho historie a postupně i dalších 

míst celé ČR. Nahlédli jsme i do jiných států a světadílů. Děti se učily pracovat s mapou, 

globusem i elektronickým perem s příslušnými knihami dle daných témat. Zpestřením při 

našem „cestování“ byla krátká návštěva rodilého mluvčího původem z Venezuely v naší MŠ. 

Počáteční rozpaky dětí vystřídalo velké nadšení a při společných hrách si ani neuvědomovaly 

odlišnosti jeho jazyka a barvy pleti. V dalších tematických okruzích se děti seznamovaly 

s jednotlivými částmi lidského těla, pohádkami a písničkami z různých koutů světa, 

dopravními prostředky, životem dinosaurů, se zajímavostmi vesmíru, s činností složek IZS, 

věnovali jsme se jednotlivým ročním obdobím, svátkům, tradicím atd.  Dbali jsme na pestrost 

a vyváženost vzdělávacích aktivit, klidnější činnosti byly střídány s činnostmi pohybovými 

a hudebními, dle možností jich většina probíhala ve venkovním prostředí na zahradě MŠ 

i v jejím okolí. Velká pozornost byla věnována rozvoji grafomotoriky, logického myšlení (metoda 

prof. Hejného, metoda NTC), byla rozvíjena zvídavost dětí, pozornost, zrakové i sluchové 

vnímání, matematické představy, paměť, přirozená touha po pohybu, věnovali jsme se 

správnému dýchání (hra na flétnu), logopedii, byly rozvíjeny všechny klíčové kompetence 

důležité pro vstup dětí do ZŠ. 

Zaměřili jsme se také na vytváření a udržování prosociálních vztahů mezi dětmi, konfliktům 

jsme se snažili předcházet vlastním příkladem a navozováním modelových situací, v případě 
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jejich vzniku jsme je řešili klidným způsobem formou rozhovoru s jejich účastníky. Tak jako 

v minulých letech se starší děti učily pomáhat mladším zejména při sebeobsluze. Všechny děti 

byly vedeny k samostatnosti a k pomoci dospělým v budově MŠ i na zahradě při jednoduchých 

pracovních činnostech (úklid nádobí, zametání, zalévání květin, hrabání listí, pomoc při 

budování přírodních herních prvků na zahradě, při tvorbě nástěnek, výzdobě MŠ atd.). 

Vzdělávání probíhalo i formou zábavných a vzdělávacích akcí v budově MŠ i mimo ni, děti velmi 

zaujal zejména zábavně-vzdělávací program v tělocvičně ZŠ „Putování vesmírem“. Mezi další 

akce patřily např. návštěvy kina Retro, divadelních představení v kulturním sále v Zábřehu, 

výstav, exkurze pily v Hoštejně, výlov rybníka, besídky pro veřejnost, účast na oslavách 

kulturních tradic, výlet na Dolní Moravu a další. 

Na konci školního roku jsme se rozloučili se 6 dětmi, které po prázdninách nastoupí do 1. třídy 

ZŠ. 

                                                                                   Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ 

5.3.1 

EVVO v MŠ 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili na projekt motivovaný výzvou MŽP Přírodní 

zahrada jako celoroční projekt MŠ. 
Zaměřili jsme se na to, jak přírodní zahrada funguje a proč je důležitá, jaký je její přínos pro 

děti i přírodu, pozorovali jsme změny v přírodě v různých ročních obdobích (projektová práce, 

informace pro rodiče, motivační aktivity, spolupráce s komunitou, důraz na propojení výuky 

s okolním světem a aktuálním dění v přírodě i v lidské společnosti). 
 

1. pololetí – podzim  
Na podzim jsme pracovali s materiály zaslanými MŽP o přírodních zahradách a ČSO o ptačích 

zahradách, sledovali jsme, jak a proč jsou přírodní zahrady užitečné pro děti i živé tvory z volné 

krajiny. Společně s dětmi jsme vytvořili nástěnku s přírodní tématikou, rodičům byly zaslány 

informativní maily k tomuto tématu a byla jim nabídnuta možnost prohlédnout si a zapůjčit 

literaturu a odborné časopisy domů. Cílem bylo nadchnout a vtáhnout rodiče do společné 

práce s dětmi, což se nám u některých podařilo. Mezi další činnosti spojené s přírodou patřily: 
 hry na živočichy a potravní řetězce dětem známých organismů z míst, kde se pohybují  

a žijí, 
 pozorování stávajících živočichů na zahradě v různém prostředí: stěny budovy, stromy, 

travnaté porosty, život pod zemí, cílem byla možnost ke konci školního roku sledovat, jak 

se navýšila druhová pestrost v souvislosti s vybudováním životního prostředí vhodného pro 

další organismy, 
 kopání základů pro proutěné stavby ve spolupráci s dětmi i rodiči, navezení hlíny, společné 

sázení a zaplétání vrb, zalévání, při těchto činnostech byla vytvořena spolupráce 

s přírodovědným kroužkem ZŠ, ostatními žáky i školní družinou, bývalými pracovníky MŠ 

a obcí, 
 procházky po okolí a sledování rozdílů života krajiny a zahrady, při vycházkách po okolí 

jsme využívali přirozeného prostředí pro hru a zdokonalení motoriky, podporu fantazie, 

vytvoření pocitu sounáležitosti s přírodou (chození po kládách na zemi, běhání po louce, 

skákání po drnech), děti poznávaly barvy květin, barvy podzimu, vůni hlíny, jehličí, vody 

atd.   
 

Práce na tématu „Která špína a proč je/není nebezpečná“ 

 chemie v přírodě, jedlé a jedovaté rostliny v přírodě,  

 domečky pro ponravy (vývojový cyklus brouků), význam žížal a půdních živočichů 
 

Práce na tématu „Podzimní plody“ 
 v rámci podzimní dílny pro rodiny jsme společně vyřezávali dýni - ochutnávání, společná 

práce a radost z výsledku,  
 převoz dýně zvířátkům do lesa – při vycházkách do lesa jsme pozorovali, jakými změnami 
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dýně v přírodě postupně prochází, 
 seznamování dětí s kompostováním a jeho významem, 
 vození chvojí (zajistili rodiče) - zakrývání vysazené proutěné stavby proti vymrznutí, 
 návštěva pily v Hoštejně – děti pozorovaly práci se dřevem, jeho zpracování od přivezení 

klád až po zhotovení výrobku – palety, měly možnost využít ke hrám odpadového materiálu 

- dřevěných odřezků, 
 dovezení odřezků z pily na zahradu MŠ - při hrách s nimi a ostatním přírodním materiálem 

(listí, tráva, písek, hlína, kamínky, proutí atd.) byla u dětí rozvíjena tvořivosti, fantazie 

i vztah k přírodě 
 

Práce na tématu „Předsudky a fobie“  
 proč máme předsudky a fobie z hmyzu a bezobratlých (žížaly, pavouci, ponravy, 

mnohonožky, tiplice), pracovali jsme na jejich odstraňování pomocí pozorování a prožitku 

(bojíme se toho, co neznáme),  
 seznámení dětí s potravními cykly známých živočichů – krtek, sýkorka, čáp, vlaštovka atd., 
 rozšíření tématu na vztahy mezi lidmi, povídání v komunitním kruhu, rozhovor o vzájemné 

potřebnosti, připomenutí „Srdíčkového pravidla“, 
 modelování pozorovaných půdních živočichů z plastelíny, aneb, co jsme venku viděli 

a čeho jsme se dotkli 

     
 Práce na tématu „Tažní ptáci“  
 sledovali jsme, kteří ptáci a živočichové obecně se na podzim vytrácejí z krajiny, písně 

a tanečky s přírodní tématikou, malování zimní přírody, pohybové tematické hry, povídali 

jsme si o kukačce – práce s odbornou literaturou, děti byly seznámeny s pověrami 

a lidovými říkačkami o kukačce, seznámily se s termínem „hnízdní parazitismus“ 

a životním cyklem kukačky, téma přijetí odlišností i u nás lidí 
 

Práce na tématu „Důležitost vody v krajině“  

 děti byly zapojeny do zalévání zasazených vrbiček a lísky vypěstované z oříšku 
 

2. pololetí – zima 
Práce na tématu „Zimní spáči, rostliny a jejich přežití zimy, jak se zvířata chystají na 

zimu“ 
 podoby vody: sníh studí, hry venku se sněhem, bobování a sáňkování, stavby ze sněhu,  

rozpouštění sněhu,  
 poznávání zajímavostí – plynový měchýř ryb a k čemu slouží, jak se dýchá rybám pod 

vodou, navázali jsme na výlov rybníka, děti poté vzpomínaly, které ryby znají a viděly je při 

výlovu, povídali jsme si o šetření vodou, 
 zapojení rodin dětí do přikrmování a sledování ptáků – v MŠ jsme vyrobili  krmítka z PET 

lahví, od rodičů a příznivců školky jsme dostali ptačí krmítka, děti nosily do MŠ vhodná 

semínka pro ptáčky, povídali jsme si o potřebě přikrmování ptáků v zimě, sledovali jsme 

jednotlivé druhy, děti je samostatně určovaly pomocí knížek (velmi rychle zvládaly základní 

druhy rozpoznávat), sledovaly chování ptáků při potravní konkurenci, pozorovaly způsoby, 

jak se dostat k jadýrku, průběžně jsme sledovali brhlíka, sýkoru modřinku, sýkoru 

koňadru, sýkoru babku, čížka, zvonka, dlaska, hýla rudého – samečka, pěnkavu, kosa, ....  
 procházky do přírody: děti vyhledávaly pobytová znamení, stopy zvířat, kdo tady „hodoval“ 

(zbytky šišek - "kovadlinky" strakapouda), co jde vyrobit ze žaludů, ukázky a hra Dubánky 
 

Práce na tématu „Stromy a voda“ 

 jejich propojení – obnovitelné zdroje, k čemu slouží, proč jsou pro člověka důležité, 

 hádanky: poznej celek podle detailu (práce s fotografiemi z přírody, arktická zimní příroda 

a živočichové přizpůsobení na život v zimě – tuleň, mrož, lední medvěd, tučňák), ukázka 

přírodnin, hmatové poznávání 
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Práce na tématu „Sýček, pták roku 2018“ 
 proč byl sýček vyhlášen Ptákem roku, jak žije, zkoumali jsme skutečné soví vývržky, děti se 

naučily básničky, písničky a hry o sovách a jejich životě, byly seznámeny s ohrožujícím 

chování člověka ve vztahu k sovám, společně vytvořily výtvarnou práci – „Ať auto nepřejede 

sýčka,“ která byla publikovaná mj. na školkovém tablu v Šumperském a Jesenickém 

deníku, na webu – stránky k ochraně sýčka obecného Fcb    

https://www.facebook.com/OchranaSycka/. Také rodiče dětí byli o tomto tématu 

informováni a měli možnost zapůjčení odborné literatury k problematice ochrany sýčka. 
 

2. pololetí – předjaří 
Práce na tématu „Přípravy na jaro, přikrmování ptáků, příprava na hnízdění“ 
 od rodičů jsme dostali jako dárek ptačí budku a společně s dětmi jsme ji umístili na 

zahradu MŠ,                      
 vození hlíny na proutěné stavby – děti pomáhaly při vození hlíny z krtčích hromádek na 

hřišti a zároveň tak upravovaly povrch hřiště,  
 jak má vypadat správná ptačí budka (podle druhu ptáků), seznámili jsme se s materiály na 

ptačí budky, spolupráce se ZŠ - děti vyrobily dřevěné budky a keramická hnízda pro 

jiřičky, 
 poznávání živočichů podle nalezených kostí (srnec, králík, ježek, rejsek, ...) a zajímavostí  

o nich a jejich zapojení do vztahů v přírodě 
 

2. pololetí – jaro 
Práce na tématu „Přílet ptáků, probouzení živočichů, stromů a bylin, zakládání rodin“ 
 výlety a procházky -  pozorovali jsme domácí zvířata a jejich mláďata – ovce, kozy, sledovali 

jsme ptáky na zahradě a v okolí profesionálními dalekohledy, chování ptáků před 

hnízděním – poslouchali jsme ptačí zpěv jako nástroj namlouvání,  
 ve spolupráci s dětmi ZŠ, přírodovědným kroužkem a dětí MŠ jsme pokračovali v práci na 

proutěných stavbách -  o projektu přírodní zahrady a zahradních staveb v naší MŠ se 

zmínil vstup a reklama v Českém rozhlasu Olomouc:  https://olomouc.rozhlas.cz/v-dubu-

nad-moravou-maji-zastavku-plnou-knih-v-hostejne-deti-tvori-prolezacky-z-7190161 . 
 pozorovali jsme hnízdění ptáků na zahradě MŠ – děti poznávaly ptáky podle zpěvu, 

pozorování vletového otvoru dalekohledem, viděli jsme obranu teritoria zpěvem, lákání 

samičky a zahnízdění v budce na zahradě MŠ, sledovali jsme ptáky od vajíček až 

k vylétnutí (11 malých sýkorek), chránili jsme je před predátory  - kočkami, sledovali jsme 

hnízdění v proutěném koši pro rehky, zahnízdění lejska šedého a neúspěšné hnízdění 

drozda kvíčaly na školkové třešni s vysvětlením, proč se takové věci stávají a co všechno 

ptáci i další živočichové musí překonat (počasí, predátoři, rušení člověkem), společně 

s žáky ZŠ a rodiči jsme měli možnost sledovat na zahradě naší MŠ kroužkování krutihlavů, 

vlaštovek, sýkorek a rehků, dozvěděli jsme se význam kroužkování pro získání informací 

o ptácích, jejich pohybu v krajině, tazích, ale také pro jejich ochranu 
 

Práce na tématu „Zahrada, jako zdroj potravy, místa pro úkryt a hry nejen pro člověka“ 
 sledovali jsme růst proutěných staveb, hry v nich, pozorovali jsme živočichy, kteří se živí 

listím vrby, nebo v nich nacházejí úkryt (vrbař, mandelinka nádherná, desetitečná, 

pavouci, housenky, hmyz a jeho vývojová stádia – od vajíčka přes kuklu po dospělce, ...), 
 děti sledovaly ptačí druhy, které se do vrb létaly nakrmit, nebo schovat - konipas, rehek, 

červenka, kos, drozd, kvíčala,  
 hry ve stínu stromů a v proutěných stavbách – využívaly stínu pod vrbovými stavbami při 

velkém horku a po koupání, 
 budování úkrytu pro ježky z proutí, vrabce a červenky, z kamenů ze základů vrbových 

staveb úkryt pro ještěrky, 
 sklizeň třešní na zahradě MŠ - hrátky s peckami - sázení, "vaření", ... 
 pomoc při péči o zahradu – pletí, zalévání, mulčování proutěných staveb kůrou dovezenou 

z pily, sběru mandelinek 
 

https://www.facebook.com/OchranaSycka/
https://olomouc.rozhlas.cz/v-dubu-nad-moravou-maji-zastavku-plnou-knih-v-hostejne-deti-tvori-prolezacky-z-7190161
https://olomouc.rozhlas.cz/v-dubu-nad-moravou-maji-zastavku-plnou-knih-v-hostejne-deti-tvori-prolezacky-z-7190161
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Práce na tématu „Co všechno patří k životu“ 

 prohlíželi a zkoumali jsme uhynulé živočichy (kos, pěnice, krtek, hmyz, slepýš, motýli ...),   

 povídali jsme si o nebezpečí pro lidi a zvířata - automobilová doprava, používání chemie, 

nezabezpečená okna proti nárazům ptáků, vodní nádrže 
 

Práce na tématu „Život ve vodě“ 
 povídali jsme si o vývojových stádiích vážek, sledovali jsme živého potápníka širokého, 

pijavice koňské, 
 u řeky při sběru kamenů na bylinkovou spirálu jsme sledovali larvy chrostíků a nymf jepic, 

pozorovali jsme kutikulu raka říčního, rozdíl mezi tekoucí a stojatou vodou, 
 povídali jsme si o životě v moři – proč je voda slaná - pokus s odpařováním slané vody, jak 

chutná sůl, kde je v přírodě, co s vodou souvisí a proč - např. dřevěné kostky ve školce – 

byly vyrobeny ze stromu, který vodu potřeboval, plast – vznik z ropy z těl organismů 

v pramořích, apod.,  
 venku hrátky s vodou – děti malovaly vodou na velký papír, sledovaly, že voda postupně 

z papíru mizí, papír usychá a malování je možné opakovat, tištění vodních šlápot, vodní 

otisk pneumatiky kola při jízdě na velkém papíře, 
 společně jsme vysazovali bobulovité keře pro děti i ptáčky,  
 vytváření popisek – děti pomáhaly při vytvoření cedulí na naši zahradu pro informaci 

návštěvníkům -  malovaly obrázky a spoluvytvářely texty na označení proutěných staveb, 

úkrytů pro ježky, hnízda na třešni, hnízdním koši pro rehky, krmítek a budky, siluet proti 

nárazu do skel, texty cedulí jsou publikovány na webu Měsíce přírodních zahrad a Fcb 

skupině Školní zaHRAdy, kde byly naše aktivity veřejně oceněny jako "nápad týdne", 

zároveň se od nás inspirují další zařízení, se kterými jsme v kontaktu, 
 sledovali jsme přírodniny přinesené dětmi i pedagogy během roku a dozvídali se zajímavosti 

o jednotlivých druzích: ulity měkkýšů (hlemýžď, páskovka, skalnice, okružák, plovatka, ...),   
 hmyz a jejich hnízda (sršeň, vosa hrnčířka), housenky a vývoj motýlů a můr (otakárek, lišaj, 

zubočárník, okáč, soumračník, babočka bílé C, kokony a kukly..., 
 vysadili jsme motýlí keř - děti určovaly druhy motýlů podle atlasů, poznávaly pavouky - 

křižák obecný a pruhovaný, sekáč, třesavka, pokoutník,  
 poznávaly a ochutnávaly známé druhy ovoce, listy stromů a byliny kolem nás,  
 určovaly druhy ptáků podle peří (strakapoud, sojka, kos, pěnice, káně, puštík, výr, ...) 

a hlasů (zpívající plyšáky zapůjčila ČSO),  
 děti poznávaly vnější a vnitřní kostry živočichů (svlečky larev hmyzu, vážek, pavouků), 

krunýř želvy karety, přírodniny a recyklované materiály ve špercích (náušnice z peří, 

hraček, apod.), 
 určovaly stáří stromů podle letokruhů na přineseném dřevě,  
 poznávaly ptáky podle nalezených hnízd, vajíček, skořápek – co ze skořápky lze zjistit 

o osudu mláďat (kos, drozd, pěnice, vlaštovka, holub, ...),   
 hálky hmyzu na rostlinách (žlabatka), atp.   

 

Cílem bylo podnítit zájem dětí o okolní svět, podpořit jejich fantazie a rozvíjet klíčové 

kompetence. 
 

Práce na tématu: význam a použití bylin - bylinková spirála 
 na jejím vzniku 14 dní intenzivně pracovali pedagogové, bývalí zaměstnanci MŠ i děti MŠ 

a ZŠ - na vymezeném prostoru byly vysypány základy pro spirálu, vypleta tráva, za pomoci 

dětí dovezeny kameny od řeky (další kameny nosili žáci ZŠ v družině a v přírodovědném 

kroužku), po zajištění hlíny jsme postavili základ a postupně spirálu s dětmi osazovali – 

rodiče dětí byli požádáni o přinesení bylinek a skalniček na kameny spirály, a po 

slavnostním rozloučení s předškoláky byla spirála společně osázená dětmi i rodiči během 

posezení na zahradě. Na spirále se tak objevil kontryhel, jitrocel, řebříček, tři druhy máty, 

meduňka, šalvěj, mateřídouška, sedmikráska, jahodník, levandule, dobromysl, pažitka, 

petržel, třezalka - celkem16 druhů, tři druhy skalniček a slunečnice, která vyklíčila ze 
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semínka, které spadlo ptáčkům při přikrmování. Některé rostlinky byly nalezeny 

a přesazeny s dětmi i z okolí školky a z lučních porostů - tymián, saturejka, heřmánek.  

Zbývá už jenom doplnit popisky druhů, plánek a občas zalít. Poslední den v MŠ se děti 

podílely na slavnostním uvaření bylinkového čaje s medem.  
 

Plány a možnosti zahrady do budoucna:  

 zalévat a dosadit habrový plot (izolace prachu a hluku ze silnice), 

 vytvořit stín nad pískovištěm nejen s dětmi zasazené lísky vedle pískoviště, 

 kompostování zbytků -  kompostér, využití kompostu (bylinková spirála, keře, jahodníky,...) 

 vymezit část zahrady přírodnímu lučnímu porostu (úkryt, možnosti hry, "živý", druhově 

bohatý prostor, semena trav pro živočichy), 

 ozelenění balkónů  

 oprava bazénku 

 vytvoření malé přírodní vodní plochy (voda k pití pro drobné živočichy, pozorování drobných 

vodních živočichů),   

 vytvořit bezpečné ohniště a posezení okolo něj, např. z částí kmenů, 

 vytvořit dětem přírodní herní prvky (hry s pískem a vodou, bludiště, přírodní telefon atd.), 

 vytvoření hmyzího hotelu.  

 
       Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ 

                                                                              Mgr. Jindra Báťková, školní asistentka                                                                                                                                       

                                                                                  

5.3.2 

Dopravní výchova v MŠ 

Dopravní výchova prolínala vzdělávacím procesem v MŠ v průběhu celého dne, uplatňovali 

jsme proto při ní činnosti podporující rozvoj pozornosti, paměti, soustředěnosti, ukázněnosti, 

zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, samostatnosti, odvahy 

a sebeovládání. Vedli jsme děti ke snaze pečovat svým zodpovědným chováním o zdraví své 

i jiných lidí, snažili jsme se, aby pochopily, že svým jednáním i ony přispívají k dopravní 

bezpečnosti ve svém okolí.  

Při ranních spontánních činnostech jsme využívali hraček a didaktických pomůcek dostupných 

v naší MŠ – stolní a didaktické hry, pexesa a puzzle s dopravní tématikou, konstruktivní 

stavebnice, auta, vláčky, modely dopravních značek, pracovní listy s dopravní tématikou a se 

zaměřením na zrakové vnímání, obrázkové knížky a dětské časopisy, didaktické hry na 

poznávání barev a geometrických tvarů, barevné korálky a mozaiky, omalovánky. Při 

konstruktivních i pohybových hrách v herně děti využívaly své fantazie i doposud nabytých 

znalostí z oblasti dopravy. 

Při řízených pohybových činnostech v herně jsme hráli hry s dopravní tématikou, hry s reakcí 

na zrakový a zvukový signál, na orientaci v prostoru a rozeznávání barev, procvičovali jsme 

chůzi a běh mezi překážkami, za vedoucím dítětem, ve dvojicích, se vzájemným vyhýbáním, 

různými směry, podbíhání a přeskakování překážek, prolézání tunelem atd. 

Při činnostech v komunitním kruhu jsme využívali metody NTC, kdy děti poznávaly 

a pojmenovávaly značky osobních i nákladních automobilů i dopravní značky a jejich význam, 

což vedlo k rozvoji jejich abstraktního myšlení, seznámily se s činností jednotek IZS 

a telefonními čísly k jejich přivolání v krizových situacích, procvičovaly si znalost barev, 

popisovaly dopravní situace na obrázcích a navrhovaly jejich řešení, zařazovali jsme hry na 

zrakové i sluchové vnímání (poznávaly dopravní prostředky podle zvuku i vzhledu a jejich 

využití, určovaly směr zvuku) i další smyslové hry, povídali jsme si o rizicích hrozících při 

nesprávném chování v silničním provozu, o významu reflexních prvků u chodců, cyklistů 

i řidičů, zařazovali jsme hádanky a úvahové příklady, procvičovali orientaci v čase. Tyto 
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činnosti nám zpestřovaly písničky a říkadla s dopravní tématikou. Využívali jsme pracovních 

listů, výtvarných a pracovních aktivit, samostatných i kooperativních činností. 

Dopravní výchova probíhala i při pobytu venku na zahradě MŠ, kdy jsme navozovali různé 

dopravní situace pomocí zmenšenin dopravních značek i dětských dopravních prostředků 

(kola, koloběžky, tříkolky, odrážedla). Při vycházkách po okolí jsme pozorovali různé situace 

v dopravě, procvičovali jsme správnou chůzi po chodníku i vozovce, bezpečné přecházení 

vozovky, chůzi v přírodním terénu, děti pojmenovávaly dopravní značky a značky vozidel, 

využívali jsme reflexní vesty i terčík k zastavení přijíždějícího vozidla při našem přecházení 

vozovky. Na poli a v lese byly děti upozorňovány na možnost výskytu pracovních vozidel 

(nákladní auta, traktory). Při cestách autobusem i vlakem se děti učily správnému chování ve 

veřejném dopravním prostředku, při návštěvách Zábřeha si získané znalosti procvičovaly 

a zdokonalovaly v hustějším silničním provozu a měly možnost srovnat dopravní situaci ve 

městě a na vesnici. 

Dopravní výchova je dlouhodobý proces, u kterého je třeba ze strany pedagogů i rodičů mnoho 

trpělivosti a důslednosti a musí jí být věnována velká pozornost již od útlého věku.               

 

Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ 

 

5.3.3 

Metoda NTC - činnosti MŠ spolupracující s Mensou ČR  

Přesto, že ve školním roce 2017/2018 docházely do MŠ děti ve věku 2-7 let, využívali jsme při 

jejich vzdělávání program „NTC systém učení“. S ohledem na to, že již děti od 2 let jsou 

schopny rozeznat i složité abstraktní symboly (značky automobilů, různých výrobků pro děti 

atd.), zařazovali jsme prvky a specifická cvičení stimulující mentální vývoj dětí, koordinaci 

pohybů a motoriky, rychlost myšlení a rozhodování do každodenních činností. 

Děti měly možnost se věnovat prohlížení naučných knih a encyklopedií (příroda, vesmír), což 

vedlo i k obohacování jejich slovníku, věnovali jsme se obrázkovému čtení, v souvislosti 

s tématy ŠVP PV jsme na mapách a globusu vyhledávali státy, města, světadíly, moře, řeky, 

hory atd. Děti se učily používat mikroskop, dalekohled, pinzetu a další zajímavé pomůcky. 

Podporovali jsme rozvoj motoriky, grafomotoriky, zařazovali jsme činnosti na akomodaci oka 

a rozvoj synapsí (vazby mezi neurony). Každodenně jsme zařazovali motorická cvičení – otáčení 

okolo své osy (každý den na jinou stranu s rozpaženýma rukama po dobu 10-15 sekund), 

balanční a rovnovážná cvičení (chůze po laně na zemi, po lavičce, kladině), využívali jsme 

i rozmanitého přírodního terénu při pobytu venku (bezpečná chůze po kládách, lezení po 

stromech). 

Pro děti všech věkových skupin jsme při cvičeních na akomodaci oka využívali míče (kutálení 

ve dvojicích nebo v kruhu, podávání míče v kruhu oběma směry – hra Na Palečka a obra, 

házení a chytání na kratší vzdálenosti, házení míčem na cíl, do koše atd.). 

Velmi oblíbenou činností pro všechny děti bylo poznávání značek aut a vlajek států. Tyto hry 

mají velký význam pro rozvoj abstraktního a funkcionálního myšlení.  

Při řízených i spontánních činnostech jsme hráli paměťové hry různé obtížnosti dle věku dětí 

(mladší děti – dřevěné skládačky, jednoduchá pexesa, obrázky, starší děti – zapamatování si 

a skládání určitého obrazce, zapamatování si určitého počtu prvků, hra „Který předmět chybí?“ 

atd.). 

Důležité místo ve vzdělávání metodou NTC měla i hudba. Rozvíjeli jsme u dětí hudební myšlení 

a paměť, zařazovali jsme poslech hudby různých žánrů, rytmizaci, hru na tělo i na rytmické 

hudební nástroje, hudební cvičení na dynamiku, improvizovaný i naučený pohyb podle hudby, 

poznávání hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku, zpěv. 
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Mezi vhodná stimulační cvičení patřily i hádankové příběhy, kdy děti navrhovaly různá řešení 

a vymýšlení odpovědí na otázky např. „Co by se stalo, kdyby…“ Jejich odpovědi byly většinou 

velmi zajímavé a originální. 

Všechny tyto činnosti jsou velkým přínosem pro rozvoj logického a kreativního myšlení, 

vizualizace i znalostí z různých oblastí a mají velký vliv na odstranění poruch pozornosti 

v dalších letech. Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Mateřská škola spolupracující 

s Mensou“. 

                                                                  Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ                                                                                                                                                                                                       

 

6. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Hlavní oblasti primární prevence 

(blíže specifikováno v dokumentu Školní preventivní strategie prevence rizikového chování) 

Prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů  

Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu 

Prevence sexuálního zneužívání a týrání 

Prevence kriminality a delikvence 

Prevence záškoláctví 

Zdravý životní styl, Ekologie 

Prevence virtuálních drog – patologického hráčství a závislostí na počítačových hrách 

 

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 žáků školy. 

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

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

„skryté“ záškoláctví s předstíráním zdravotních obtíží. Důležitým prostředkem primární 

prevence je přístup pedagogů k žákům. V naší škole máme stanoveny a pedagogickým sborem 

přijaty výchovné strategie, díky nimž se nám daří ve škole budovat příznivé sociální klima, kde 

se výše uvedené rizikové chování objevuje jen velmi zřídka. Drobné odchylky od žádoucího 

chování je nutno vždy včas monitorovat a řešit, aby nepřerostly v závažnější nežádoucí formy 

chování. Pokud je rizikové chování žáků běžnými pedagogickými postupy obtížně řešitelné, je 

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

důležité nejen seznámit žáky se školním řádem, ale stanovit si společně s žáky jasná pravidla 

soužití ve škole, která budou žáky přijímána jako prostředek k vytváření příznivé atmosféry, 

jistoty a bezpečí.  
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6.1 

Preventivní program prevence rizikového chování (PP) 
 

Preventivní program (dříve minimální preventivní program) – je dokument školy zaměřený 

zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní 

a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Preventivní program je založen na podpoře 

vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého 

pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. 

Preventivní program vychází z preventivní strategie školy, je zpracováván na jeden školní rok 

školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován 

průběžně a na závěr školního roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií 

primární prevence. PP je obsáhlejší dokument dostupný na webu školy, na každý školní rok je 

zpracovávána Příloha PP s vyhodnocením předešlého školního roku, konkrétními aktivitami 

a plány na aktuální školní rok.  
 

Dlouhodobé cíle MPP  
O co usilujeme ve vztahu k žákovi:  

 vyroste z něj dospělý jedinec, který je schopen vyhodnocovat a usměrňovat svoje chování, 

jednání a postoje tak, aby se uvědoměle podílel na vytváření dobrých mezilidských vztahů 

a efektivně fungující společnosti  

 preferuje zdravý životní styl, který uplatňuje i v dospívajícím a dospělém věku  

 

Co by měla škola standardně nabízet:  

 výchovně vzdělávací strategie vedoucí k prevenci rizikového chování systematicky   

uplatňované pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci školy  

 uvědomělý rozvoj a stálou podporu sociálních kompetencí žáků  

 stále příznivé klima školy  

 funkční informační systém v oblasti prevence rizikového chování mezi zaměstnanci školy, 

mezi školou a rodiči, školou a žáky  

 funkční systém vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogů  

 vícezdrojové financování aktivit v oblasti primární prevence  

 

Střednědobé cíle MPP (do 5 let)  

 vytváření a distribuce metodických materiálů k primární prevenci  

 informovanost rodičů o rizicích, kterým jsou jejich děti vystaveny ve škole i mimo školu  

 nabízet rodičům možnost vzdělávání, didaktické materiály, poradenskou činnost  

 zajišťovat odborné a průběžné vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických 

i nepedagogických pracovníků (dle pokynů MŠMT)  

 preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování, i nadále vycházet ze 

zdrojů Etické výchovy a projektu Škola podporující zdraví  

 udržovat širokou nabídku mimoškolních volnočasových aktivit  

  „výchova ke zdravému životnímu stylu“ začleněná systematicky do učebních osnov školy  

 pravidelné a hojné zapojování žáků do mimoškolních akcí, které jsou koncipovány 

s ohledem na rozvoj žádoucích komunikačních dovedností  
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 větší zapojování rodin do života školy, posilování dobrých vztahů mezi rodinou a školou  

 zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů  

 vytváření a podporování systému vícezdrojového financování pro oblast primární prevence 

rizikového chování, finanční zabezpečení funkce školního metodika prevence  

 aplikace výchovných strategií Etické výchovy do života školy, monitoring vlivu etické 

výchovy na chování žáků ve škole a na utváření jejich postojů  

 dítě má osvojené základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu a disponuje 

dovednostmi, které vedou k formování žádoucích postojů k sobě a k ostatním v kolektivu  

 dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku 

 dítě s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům  

 dítě schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí  

 dítě s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi  

 dítě schopné řešit, případně nalézt pomoc pro řešení problémů  

 dítě s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám  

 dítě podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek  

 

 

Krátkodobé cíle MPP pro školní rok 2017/2018 
 

 příznivé klima školy, kde se žáci tolerují, pomáhají si a podporují se  

 minimum kázeňských problémů (nadávky, fyzické ubližování, vulgární mluva, šikana, 

poškozování cizího majetku)  

 minimum neomluvených hodin nebo zameškaných hodin, které vykazují prvky skrytého 

záškoláctví  

 aplikace výchovných strategií Etické výchovy ve všech vyučovacích předmětech a ve školní 

družině  

 projekt „Normální je nekouřit“  

 seznamování nepedagogických pracovníků s výchovnými strategiemi školy  

 zmapování dalších potřeb a formulace dalších cílů v oblasti primární prevence podle 

preventivních strategií kraje a státu  

 zvyšování (udržení) podílu rodičů na životě školy (projekt Rodiče vítáni)  

 cca 1 x měsíčně aktivita pro žáky s preventivní tematikou (besedy, projektové a tematické 

dny)  

 zpracování SWOT analýzy za školní rok  

 hodnocení PP ve výroční zprávě školy  
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  Tabulka č. 9: Uskutečněné akce v rámci PP ve školním roce 2017/2018 
 

ZÁŘÍ 
Projektová hodina k sestavení třídních pravidel (i školní družiny)  
Dopravní hřiště v Mohelnici 

ŘÍJEN Účast v projektu 72 hodin – Ruku na to!  

LISTOPAD 
Sbírka pro "Fond Sidus " 
Vystoupení žáků na vítání občánků obce Hoštejn (1.,2. roč.) 
Spaní ve škole s výpravou 

PROSINEC Měsíc dobrých skutků 

LEDEN 
Sbírka pro nadaci "Život dětem " 
Projektové hodiny "Normální je nekouřit" 

ÚNOR 
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1.-3. roč. (10 lekcí) 
Masopustní průvod vesnicí (1.-3. roč.) 

BŘEZEN 
Vítání jara – vynášení Moreny (akce MŠ + ZŠ 1.-3. roč.) 
Tělovýchovná soutěž ve vybíjené - okrskové kolo (4.,5. roč.) 

DUBEN 

Ukliďme Hoštejn v rámci akce Clean Up the World 
Vítání jara – vynášení Moreny (akce MŠ + ZŠ 1.-3. roč.) 
Tělovýchovná soutěž ve vybíjené - okrskové kolo (4.,5. roč.) 
Beseda "(Ne)bezpečná síť" 

KVĚTEN 

Férová snídaně - šíření myšlenky zodpovědné spotřeby a účast 

veřejnosti na akci  
Atletický čtyřboj v Šumperku  
Projektová hodina "Normální je nekouřit" 

ČERVEN 

Navazování přátelství s předškoláky – škola nanečisto v ZŠ a ŠD 
Beseda "Dospívání a Hra o (ne)závislost" 
Dopravní hřiště Mohelnice 
Projektové hodiny "Normální je nekouřit" 
Školní výlet 
Cvičný požární poplach 
Den s Integrovaným systémem v Zábřehu 
Pasování prvňáčků na čtenáře v místní knihovně 
Školní olympiáda 
Cyklovýlet na Dolní Bušínov (4.,5. roč.) 
Spaní ve škole 
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SWOT analýza - vyhodnocení cílů stanovených v PP na školní rok 

2017/2018  
 

Silné stránky – rodinné prostředí ve škole, kde se všichni žáci znají; malý počet žáků 

v kolektivu; dobrá informovanost všech členů ped. sboru k problematice prevence rizikového 

chování; aplikace výchovných strategií etické výchovy ve škole i mimo ni; přítomnost 

vystudovaného metodika prevence na škole; působení asistentek pedagogů, z nichž dvě 

absolvovaly semináře Respektovat a být respektován, dobrá komunikace a spolupráce mezi 

členy ped. sboru; pozitivní vztahy s rodiči; množství zájmových útvarů a mimoškolních aktivit, 

vytváření bezpečného prostředí pro všechny, zvyšování úrovně ve vzájemné komunikaci mezi 

pedagogy.  
Slabé stránky – výskyt dětí se sociálním a kulturním znevýhodněním - takové děti mají horší 

pozici v kolektivu a z těchto důvodů častěji inklinují k rizikovému chování; v jedné třídě věkově 

různorodé děti (starší mají potřebu se před mladšími „předvádět“ a mladší mají potřebu 

napodobovat); obtížnější dostupnost do jiných zařízení nabízejících aktivity v rámci prevence, 

nedostatek vhodných prostor k individuální práci či konzultaci s žákem, popř. rodičem. 

Příležitosti – cílevědomé a uvědomělé preventivní působení na děti od nejútlejšího věku už 

v mateřské škole a pak plynulé navázání v 1. ročníku naší školy; strategické využití věkově 

rozdílných dětí v jedné třídě – starší mohou být přirozenými vzory pro mladší, pomáhat jim; 

etická výchova jako předmět a její prvky v učebním plánu ostatních předmětů; informovanosti 

o dobrém jménu naší školy v okolních obcích a s tím spojené dojíždění nových žáků, zařazení 

projektu pro mladší školní věk „Normální je nekouřit“ do všech ročníků především v hodinách 

PRV, PŘ, TV, VV, PČ a ČT a ve školní družině. 
Rizika – rizika spočívají především v tom, že kolektiv třídy tvoří věkově různorodí žáci, z čehož 

může pramenit nevhodné chování starších žáků k mladším; zde je důležité dohodnout se se 

všemi vyučujícími na vhodných postupech, aby toto riziko bylo eliminováno na nejnižší možnou 

míru (výchova k toleranci a respektu, rozvoj vrstevnických vztahů, vybízení starších žáků 

k pomoci mladším, monitoring chování žáků během přestávek, před vyučováním, při práci 

v zájmových útvarech, při cestě na oběd a zpět do školy, nabídka her a pohybových aktivit 

během přestávek), začleňování přistěhovaných žáků, přítomnost žáků s poruchami chování 

a s tím spojené riziko nedorozumění mezi žáky, napodobování nevhodného chování.  
 

Přehled spolupracujících organizací a institucí poskytujících odbornou službu a pomoc:  
PPP a SPC Šumperk  
Městský úřad Zábřeh – odbor sociálních věcí  
Ordinace duševního zdraví – MUDr. P. Zechová 
Psychologická ambulance Mgr. Veronika Jarmarová  
Pontis Šumperk 
Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka Šumperk 
 

 

6.2 

Hodnocení MPP za školní rok 2017/2018 

 

V tomto školním roce se podařilo naplnit většinu cílů, které jsme si stanovili pro rok 

2017/2018. Vzhledem k početnému 5. ročníku a vyššímu počtu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami měli někteří žáci občas problém respektovat stanovená pravidla, 

příznivé klima školy tak bylo obtížné udržet. Především v 1. pololetí docházelo u několika 

jedinců k opakovanému řešení kázeňských problémů s nutností použít výchovná opatření 

k posílení kázně. Ve všech případech se školou ochotně spolupracovali rodiče a snažili se 

hledat pomoc ve školských poradenských zařízeních i u jiných odborníků. Zameškané hodiny 

nepřekročily přijatelnou míru, neomluvené hodiny se neobjevily. Spolupráce s rodiči a jejich 

podíl na životě školy byly na dobré úrovni. Všechny ročníky se zapojily do projektu Normální je 
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nekouřit a byly motivované ke zdravému životnímu stylu. Etická výchova se již před lety stala 

pravidelnou součástí našeho ŠVP a dětmi i rodiči je vnímána pozitivně.  Každý měsíc se 

podařilo uspořádat nebo se zapojit do projektů s preventivní tematikou. Seznamování 

nepedagogických pracovníků s výchovnými strategiemi je poněkud obtížné vzhledem k časové 

vytíženosti všech zúčastněných a omezeným možnostem vzájemné spolupráce s předáváním 

potřebných informací. 

V rámci projektu „Rodiče vítáni“ již tradičně připravujeme rodičovské schůzky s lístkovým 

systémem ke zmírnění časové frustrace ze strany dětí, rodičů i pedagogů s oblíbenou čajovnou-

kavárnou v prostorách školní družiny. Také v tomto roce jsme pořádali množství akcí, na které 

byli rodiče zváni písemnou formou pomocí diářů, e-mailů, školního webu a samozřejmě na 

rodičovských schůzkách. Rodiče se s námi zúčastnili např. slavnostního přivítání prvňáčků, 

pomáhali dětem vybrat věci na bleší trh v rámci projektu „72 hodin - ruku na to!“, chystali 

potřebné věci pro své děti na vánoční besídku a na besídku ke Dni matek a Dni rodiny, 

zúčastnili se akce „Férová snídaně“, na kterou jsme se ve škole připravovali a již tradičně 

přichystali výborné občerstvení na rozloučení se školním rokem a žáky 5. ročníku. Velkou 

událostí bývá každý rok zápis prvňáčků, kde se v příjemné atmosféře seznamují budoucí žáci 

i jejich rodiče s provozem školy, se všemi pedagogy a také s některými staršími žáky, kteří nám 

rádi pomáhají a budoucí spolužáky provází jednotlivými prostory, v nichž na děti čekají rozličné 

úkoly.  

Ve shodě s preventivní strategií MŠMT jsme se v naší škole snažili především o oslabování 

rizikových faktorů, které přispívají k výskytu rizikového jednání. Několik žáků mělo větší 

problémy se zapomínáním pomůcek a nedůslednou domácí přípravou. Jednotlivé případy se 

řešily individuálně a preventivní opatření např. ve formě kontroly zápisů do diářů, podpisů 

vzkazů rodičům či konzultace s rodiči byly přínosné, avšak ne zcela stoprocentní. Nejvíce 

výchovných problémů se v tomto školním roce řešilo v 5. ročníku, kdy někteří žáci svým 

nevhodným chováním porušovali nejen školní řád, ale i pravidla slušného chování a pokusy 

o domluvu neměly očekávaný efekt. S rodinami jsme pokračovali v započaté spolupráci, která 

však již neměla tak pozitivní efekt a nežádoucí projevy žáků se dařilo v součinnosti se 

školskými a zdravotnickými poradenskými zařízeními mírnit poměrně obtížně. Všichni žáci  

1. - 5. roč. během roku postupně po ročnících absolvovali projekt Normální je nekouřit. Žáci 

starších ročníků absolvovali vzdělávací besedu „(Ne)bezpečná síť“, kde se dozvěděli o možných 

rizicích spojených s užíváním sociálních sítí na internetu a o vhodném chování při užívání 

moderních technologií a dále besedy s názvem Dospívání a Hra o nezávislost. Z dalších 

(pravidelných) akcí se vztahem k PP stojí za zmínku podzimní a jarní účast žáků na dopravním 

hřišti v Mohelnici, logická olympiáda, projekt 72 Hodin s bleším trhem, jehož výtěžek loni 

putoval na konto malé Valerie s těžkým onemocněním, uspořádání sbírky na dobročinné účely 

- Život dětem a Fond Sidus, turnaj ve vybíjené pro žáky 5. roč., podpora místních tradic při 

masopustu a později vynášení Moreny, úklid obce v rámci projektu Clean Up the World,  účast 

našich žáků na sobotní květnové „Férové snídani“, atletický čtyřboj starších žáků v Šumperku, 

školní olympiáda na hřišti a plavecký výcvik žáků 1. - 3. ročníku. V červnu proběhlo v místní 

knihovně další slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém byli prověřeni v umění 

čtení s přednesem, následně byli pasováni králem Poeziánem VI., dostali šerpu a drobné dárky 

a možnost výpůjček na rok zdarma. Tato akce je volně přístupná i rodičům a pravidelně se jí 

účastní i místní mateřská škola.  

Významným dnem pro budoucí školáky je tradiční akce „Škola nanečisto“. Děti zde ve škole 

zažívají členění dopoledne podle rozvrhu hodin, poznávají důkladněji budoucí spolužáky i paní 

učitelky a v září již jdou sebejistě do prostředí, které znají a na které se těší. Jako každý rok 

mohli i v tom tomto všichni žáci navštěvovat vybrané zájmové útvary dle vlastních představ 

a potřeb. V nabídce byly tyto kroužky: hra na flétnu, na keyboard a na pianino, angličtina hrou 

pro 1. roč., přírodovědný kroužek, sportovní hry, keramika, náboženství a díky „šablonám“ 

mohli žáci v 1. pol. navštěvovat Klub deskových her a zábavné logiky a v 2. pol. Čtenářský 

klub, které měly u dětí i rodičů příznivé ohlasy. Část kroužků se prezentovala na vánoční 

besídce a besídce ke Dni matek a přírodovědný kroužek se opět zúčastnil celorepublikové 

soutěže „Zlatý list“ v kategorii do 6. ročníku, kde naši žáci letos získali neuvěřitelné 2. místo, 
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když jim 1. místo uteklo o pouhého ½ bodu. Keramická dílna kromě besídek a velikonoční 

výstavy pravidelně poskytuje dárky k zápisu do 1. ročníku a na rozloučení s páťáky. Široká 

nabídka zájmových útvarů vyhovuje většině žáků i rodičů a jen pár dětí dojíždí do jiných 

kroužků do Zábřeha.  

       Bc. Veronika Hegarová, metodik prevence  

 

Tabulka č. 10: Výchovná opatření školy a klasifikace chování žáků ve školním roce 2017/2018 

 

Použité zkratky:  

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

 

6.3 

Výchovné 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, že naše chování a postoje jsou dětem vzorem. 

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

dodržování. Zdůrazňujeme důležitost kázně a sebeovládání pro pocit pohody a bezpečí 

všech, zdůrazňujeme osobní odpovědnost každého žáka za příznivé klima ve třídě a ve 

škole.  

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

Hodnocení chování  

a výchovná opatření 

 

1 2 3 NTU DTU DŘŠ 

 

1. ročník 

1. pololetí 8 0 0 0 0 0 

2. pololetí 8 0 0 0 0 0 

 

2. ročník 

1. pololetí 7 0 0 0 0 0 

2. pololetí 7 0 0 0 0 0 

 

3. ročník 

1. pololetí 6 0 0 0 0 0 

2. pololetí 6 0 0 0 0 0 

 

4. ročník 

1. pololetí 5 0 0 0 0 0 

2. pololetí 5 0 0 0 0 0 

 

5. ročník 

1. pololetí 14 0 0 0 0 0 

2. pololetí 14 0 0 2 1 0 

Celkem 1. pololetí 40 0 0 0 0 0 

Celkem 2. pololetí 40 0 0 2 1 0 
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 Zařazujeme do vyučování nejen diskusní, ale i komunitní kruhy a brainstorming, kdy se 

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

 Podporujeme spolupráci žáků více než soutěživost, 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.   

 Zařazujeme sebehodnocení výsledků žáků po jednotlivých činnostech ve vyučovací hodině 

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

Zařazujeme i sebehodnocení chování a postojů žáků. 

 Připisujeme dětem předem pozitivní vlastnosti, vyjadřujme pozitivní očekávání. 

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

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

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

Nepoužívat netaktní kritiku a ponižující nálepkování. 

 Jsme jednotní v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihujeme kázeňské 

přestupky. Při kázeňských problémech využíváme 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). Nepoužíváme netaktní 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Nesrovnáváme žáky navzájem, srovnáváme jen 

vlastní pokroky žáků. Místo pochvaly používáme 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 žáky se 

sociálním znevýhodněním.   

 Organizujeme mimoškolní akce a podporujeme žáky v setkávání při mimoškolních 

činnostech, i zde uplatňujeme tyto výchovně strategie.  

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

zhoršování vztahů směřující k nenávisti a šikanování těchto žáků jejich spolužáky.  

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

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

 Vytváříme ve vyučování radostnou pracovní atmosféru, která je nezbytnou podmínkou 

efektivity v procesu učení.   

 

6.4 

Preventivní aktivity v mateřské škole 

Preventivní aktivity ve školním roce 2017/2018 byly tak jako v minulých letech zaměřeny na 

bezpečnost prostředí, ve kterém se děti i zaměstnanci MŠ pohybují, prevenci respiračních 

onemocnění a parazitů, vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a zejména předcházení 

výskytu sociálně – patologických jevů.  

Důležitým předpokladem pro bezpečnost dětí v době jejich přítomnosti v MŠ je vytvoření 

vhodného technického a prostorového vybavení. V souvislosti s novelou školského zákona a se 

změnami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) bylo nutné  

vytvořit bezpečné materiální podmínky pro přijímání dětí 2-3letých. Protože několik dětí 

v tomto věku do naší  MŠ docházelo, bylo třeba pro ně vytvořit optimální prostředí. Museli jsme 

zvážit vhodnost některých stávajících hraček (hračky s ostrými hranami, drobné korálky, 

korkové tabulky s hřebíčky, hračky s drobnými součástkami), popř. umístit některé z nich do 
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vyšších polic z dosahu těchto dětí. Zakoupili jsme také několik hraček a didaktických pomůcek 

vhodných pro děti do tří let (stavebnice, puzzle, knížky). Před začátkem školního roku jsme 

provedli kontrolu nábytku, cvičebního nářadí, náčiní a hraček, u poškozených jsme zajistili 

jejich opravu popř. byly vyřazeny. Vstupu dětí do přípravny stravy bylo zamezeno 

nainstalováním stěny s posuvnými dveřmi, vstupy na schodiště byly označeny na podlahu 

nalepenými reflexními šipkami, všechny elektrické zásuvky a ostré rohy nábytku byly opatřeny 

plastovými chrániči.  

Na začátku školního roku jsme společně s dětmi vytvořili pravidla bezpečného chování v MŠ. 

Ta byla v průběhu školního roku opakována a doplňována podle aktuální situace např. chození 

po schodech, bezpečný pohyb ve třídě i v herně, při cvičení, při jídle, hygieně, před pobytem 

venku. Nešlo nám jen o to odstranit z dosahu dětí vše, co je pro ně nebezpečné, ale snažili jsme 

se u nich vytvořit a podporovat pocit zodpovědnosti k sobě samým i k ostatním.  Při pobytu na 

zahradě MŠ mohly děti využívat všech herních prvků, které zahrada nabízí, musely však 

dodržovat pravidla, která jsme si společně předem určili. V případě jejich porušení byla dítěti 

doporučena po určitou dobu klidnější činnost. 

Již na první třídní schůzce v září byli rodiče dětí požádáni o informování učitelek MŠ v případě 

výskytu infekčního onemocnění (např. neštovice) popř. parazitů (vši, roup dětský) u jejich dítěte 

a byla jim zaručena diskrétnost ze strany zaměstnankyň MŠ. Vzhledem ke vzájemné důvěře 

mezi rodiči a mateřskou školou byla po celý školní rok tato pravidla oběma stranami 

dodržována a respektována.  

Samozřejmostí byla důslednost při dodržování základních hygienických návyků a zdravé 

stravování dle možností MŠ, což znamenalo každodenní nabídku ovoce, zeleniny i mléčných 

výrobků. Jídelníček byl sestaven tak, aby strava pro děti byla pestrá a vyvážená. I několik 

témat ŠVP PV bylo věnováno zdravému životnímu stylu. Povídali jsme si o významu zařazování 

ovoce a zeleniny v různých úpravách do každodenního jídelníčku doma i v MŠ, děti 

poznaly některé druhy méně známého tropického ovoce, vyjmenovávaly další potraviny důležité 

pro zdravý růst a vývoj, zdůrazňovali jsme si význam pohybu pro zdraví. Děti měly po celý den 

dostatek řízených i spontánních pohybových aktivit, které probíhaly v případě příznivého 

počasí venku, místnosti MŠ byly pravidelně a dostatečně větrány. V zimě jsme se věnovali 

sáňkování, hrám se sněhem a vycházkám do přírody, v jarních a letních měsících měly děti 

možnost koupání v nafukovacím bazénku na zahradě MŠ, což vedlo i k jejich otužování. 

Podnikali jsme vycházky do lesa a užívaly si jeho vůně, lesních plodin i zdravého vzduchu. 

K aktivitám podporujícím zdravý životní styl patřila i zdravotní cvičení s prvky jógy, protahovací 

cviky a dýchací cvičení při hře na flétnu.  

Výchova k prosociálnímu chování probíhala při všech činnostech v MŠ, vážnější nedostatky 

v chování dětí se v minulém školním roce nevyskytovaly. Velký význam měly kooperativní 

činnosti, kdy byly děti přirozenou a nenásilnou formou vedeny k tomu, aby se domlouvaly, 

pomáhaly si, společně řešily problém, půjčovaly si hračky a pomůcky (konstruktivní činnosti 

při ranních hrách, společné skládání pexesa, námětové hry, pohybové hry). Děti se naučily 

navazovat nové kontakty s vrstevníky při vzájemných návštěvách a spolupráci s MŠ Nemile. 

V integrovaných blocích a tématech zabývajících se poznáváním jiných zemí a světadílů se učily 

přátelství a toleranci k jejich obyvatelům. Návštěva rodilého mluvčího původem z Venezuely, 

kterého si děti velmi oblíbily, byla proto velkým přínosem. Velkou pomůckou při poznávání 

vlastních emocí byla knížka Ferda a jeho mouchy. Děti se pomocí pohádek a plyšové hračky – 

Emušáka Ferdy učily poznávat a pojmenovávat jednotlivé druhy emocí a učily se s nimi 

pracovat. Využívali jsme ale i jiné knihy s bajkami a pohádkami. 

Bezpečné chování jsme si připomínali před každým pobytem venku, v různých dopravních 

situacích, v přírodě, kdy byly děti seznámeny s různými přírodními živly - požár, povodeň i při 

setkání s neznámými lidmi. Formou her a modelových situací jsme si připomínali důležitá 

telefonní čísla pro přivolání pomoci v různých krizových situacích – 155, 112, 158, 150. 

I při všech těchto preventivních aktivitách je velmi důležité prostředí, ve kterém se děti po celý 

den pohybují. Proto jsme se snažili vytvořit pro ně takové podmínky, aby se v mateřské škole 

cítily příjemně a bezpečně.                                          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. 11: Přehled akcí DVPP pedagogů ZŠ ve školním roce 2017/2018 

Jméno a 

příjmení 
Druh akce 

Časová 

dotace 
Organizátor  

a místo konání 
 

Mgr. Lenka 

Pchálková, 

ředitelka  
školy 
 

GDPR pro ředitele 5 hodin Dm Software, 

Olomouc  
GDPR 6 hodin MAP Zábřeh 

Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení – 

Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018 
4 hodiny NIDV, Olomouc 

 

Zpětná vazba jako nástroj rozvoje  10 hodin MAP Zábřeh 

Novely právních předpisů k 1.1.2018 4 hodiny Pavel Zeman 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy 4 hodiny ČŠI, Olomouc 

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh 3 hodiny MAP Zábřeh 

Hejného metoda matematiky 4 hodiny MAP Zábřeh 

Ředitelská akademie  12 hodin MAP Zábřeh 

Projekt ŠABLONY II 3 hodiny MAS Horní Pomoraví 

 

Mgr. Alena 

Burešová, 
učitelka ZŠ 

Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova  6 hodin Pedagogická fakulta 

UP, Olomouc 

„EKOABECEDA, umíme žít bez odpadů?“ 6 hodin Recyklohraní, o.p.s., 

Olomouc 

Čtenářská gramotnost 16 hodin TEV Pardubice 

Hejného metoda matematiky 4 hodiny MAP Zábřeh 

 

Mgr. 

Kateřina 

Suchá,  
učitelka ZŠ 

Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova  6 hodin Pedagogická fakulta 

UP, Olomouc 
Intenzivní jazykový kurz anglického jazyka s rodilým 

mluvčím 
40 hodin MAS Horní Pomoraví, 

Zábřeh 

Hejného metoda matematiky 4 hodiny MAP Zábřeh 

 

Bc. Veronika 

Hegarová,  
asistentka 

pedagoga ZŠ, 

vychovatelka 

ŠD 

„Poznej a chraň naši přírodu!“ 6 hodin Český svaz ochránců 

přírody, Olomouc 

Hejného metoda matematiky 4 hodiny MAP Zábřeh 

ADHD je nebo není nemoc? 2 hodiny 
Klub 

Energy Šumperk 

Setkání metodiků prevence  2 hodiny PPP Šumperk 

Intenzivní jazykový kurz anglického jazyka s rodilým 

mluvčím 
40 hodin MAS Horní Pomoraví,  

Zábřeh 

Mgr. Jindra 

Báťková, 

vychovatelka 

ŠD 

ADHD je nebo není nemoc? 2 hodiny 
Klub 

Energy Šumperk 

Mgr. Lenka 

Weichslová, 

učitelka ZŠ 
Metodické náměty k výuce anglického jazyka 16 hodin NIDV, Olomouc 

  

https://www.mapzabreh.cz/reditelska-akademie-tym-a-tymova-spoluprace/
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Tabulka č. 12: Přehled akcí DVPP pedagogů MŠ ve školním roce 2017/2018 

 

 

Tabulka č. 13: Přehled akcí dalšího vzdělávání pracovníků ŠJ ve školním roce  2017/2018 

 

8. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

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

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

vystoupením na vánoční besídce a na besídce ke Dni matek. Žáci ZŠ vystoupili s kulturním 

programem na vítání nových občánků, hráli a zpívali na adventním koncertě v místním kostele. 

Na konci zimy pořádáme masopustní průvod po vesnici a začátkem jara vynášíme Morenu. 

Zaměstnanci školy se spolupodíleli na organizování obecního plesu.  

Do zábřežského kulturního domu jezdíme na oblíbené výchovné koncerty žáků ZUŠ a na 

divadelní představení, navštívili jsme kino Retro v Zábřehu.  

Celý rok jsme plnili úkoly několika celostátních projektů s environmentálním zaměřením (Les 

ve škole, Recyklohraní, M.R.K.E.V.), zaměřené na čtenářskou gramotnost (Celé Česko čte 

dětem, Čtení pomáhá), podporující zdravý životní styl (Ovoce a zelenina do škol, Zdravé 

zuby,…), do kterých je škola zapojena.  

Žáci 5. ročníku navštívili Prahu, kde si prohlédli významné památky spojené s naší historií. 

Cílem školního výletu bylo středisko ekologické výchovy Švagrov (3., 4. a 5. ročník) a Ruční 

papírna ve Velkých Losinách (1.a 2. ročník).    

Škola se prezentuje rodičům na třídních schůzkách, které proběhly na konci každého čtvrtletí. 

Během třídních schůzek seznamujeme rodiče také s novými vyučovacími metodami a učebními 

pomůckami. Rodiče si například mohli vyzkoušet aktivity z výuky matematiky prof. Hejného.  

Jméno a příjmení Druh akce 
Časová 

dotace 
Organizátor a 

místo konání 

Ivana Gáliková,  
učitelka MŠ 

Dobrá praxe EVVO na školách 6 hodin Centrum 

ekologických aktivit 

Sluňákov 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 16 hodin NIDV Olomouc 

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ 16 hodin NIDV Olomouc 

  

Dana Diblíková, 

provozářka ŠJ, 

pracovnice provozu 

ŠJ 

Hygienické minimum, Novinky ve školním 

stravování 

 

3 hod. EKONA, Šumperk 

Alena Fuglíčková, 

kuchařka Hygienické minimum, Novinky ve školním 

stravování 
3 hod. EKONA, Šumperk 
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Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 5. ročníku proběhlo za přítomnosti 

starosty obce Jana Kunčara v tělocvičně školy. Absolventům byly předány knižní 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 žáci zavedeny. Rodiče znají e-mailovou adresu školy a jednotlivých vyučujících 

a využívají možnosti komunikovat se školou i tímto způsobem.  

 

Tabulka č. 14: Přehled akcí ZŠ ve školním roce 2017/2018 

ZÁŘÍ 
Dopravní výchova na DH Mohelnice 
„Vesmírná show“ - interaktivní výuka o vesmíru v tělocvičně školy 
Sběr papíru v obci 

ŘÍJEN 

Mezinárodní den zvířat - projektový den  
„Kam s ním?“ - výukový program v DDM Krasohled Zábřeh zaměřený 

na třídění odpadů (3.- 5. roč.) 
Exkurze v Separexu Zábřeh - prohlídka třídičky odpadu, sběrného 

dvora 
„Den stromů“ – projektový den 

LISTOPAD 

Logická olympiáda v Prostějově (3 žáci 5. roč.) 
Vystoupení žáků na vítání občánků obce Hoštejn (1., 2. roč.) 
„Pohádky z pařezové chaloupky“- divadelní představení v KD Zábřeh 

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

PROSINEC 

Adventní zpívání před vyučováním (celý prosinec) 
Mikuláš ve škole – setkání, vánoční zvyky a obyčeje 
Vánoční besídka v KD Hoštejn 
Vystoupení žáků školy na adventním koncertě v kostele sv. Anny 

v Hoštejně 
Vánoční koncert žáků ZUŠ Zábřeh (KD Zábřeh) 
Vánoční nadílka ve škole 

LEDEN 
Matematická olympiáda - matematická soutěž (2 žáci 5. roč.) 
„Zvědavá pohádka“ - divadelní představení v MŠ Hoštejn (1.-3. roč.) 

ÚNOR 

„Za dlouhých zimních večerů“ - interaktivní výstava v muzeu Zábřeh 
„Earth - Den na zázračné planetě“ - kino Retro Zábřeh 
„Bajky“ - beseda v Městské knihovně Zábřeh (4.,5. roč.) 
Masopustní průvod vesnicí (1.- 3. roč.) 
„Veselé zoubky“ - projekt DM zaměřený na péči o zuby (1.,2. roč.) 
Recitační soutěž – školní kolo 
„Moravský zvoneček“ - školní kolo pěvecké soutěže 
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1.- 3. roč. (10 lekcí)  

BŘEZEN 

Recitační soutěž – okrskové kolo (6 žáků) 
Matematický klokan - matematická soutěž (2.- 5. roč.) 
„Moravský zvoneček“ - okrskové kolo pěvecké soutěže (5 žáků) 
Recitační soutěž – okresní kolo (2 žáci) 
Vítání jara – vynášení Moreny (akce MŠ + ZŠ 1.- 3. roč.) 
Tělovýchovná soutěž ve vybíjené - okrskové kolo (4.,5. roč.) 
Velikonoční výstava - prodejní výstava v prostorách MŠ 
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DUBEN 

Zápis žáků do 1. ročníku 
„Zlatý list“ – přírodovědná soutěž, okrs. kolo v Mohelnici (5. roč.) 
„Moravský zvoneček“ - okresní kolo pěvecké soutěže (3 žáci) 
„Ukliďme svět – ukliďme Hoštejn“ - akce EVVO 
„O hanáckyho kohóta - krajské kolo pěvecké soutěže (žák 5. roč.) 
„Nebezpečný internet“ - beseda (4.,5. roč.) 
Projektový den na téma „čarodějnice“ (1.,2. roč.) 
„Den ptactva“ – projektový den 

KVĚTEN 

Besídka ke Dni matek v KD Hoštejn 
„Encyklopedie zvířat“ - beseda v Městské knihovně Zábřeh (3.- 5. roč.) 
„Škola nanečisto“ - jeden den předškoláků ve škole 
„Normální je nekouřit“ - program prevence zdraví a prevence kouření 

(2.roč.) 
Matematická Pythagoriáda - matematická soutěž (3 žáci 5. roč.) 
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ - divadelní představení (1.- 3. roč.) 
Focení 
Koncert ZUŠ Zábřeh 
Pasování prvňáčků na čtenáře králem Poeziánem - předání 

čtenářských průkazů v místní knihovně (1.- 3. roč.) 
„O poklad paní Magdaleny“ – vlast. soutěž v muzeu Zábřeh (5. roč.) 

ČERVEN 

Ruční papírna Velké Losiny - školní výlet (1.,2. roč.) 
Švagrov - školní výlet (3.- 5. roč.) 
Atletický čtyřboj - atletická soutěž v Šumperku (4 žáci 5. roč.) 
Národní přehlídka recitátorů - celostátní kolo recitační soutěže ve 

Svitavách (žák 5. ročníku) 
Dopravní výchova na DH v Mohelnici  
Cvičný požární poplach 
Školní olympiáda 
Cyklovýlet na Dolní Bušínov (4.,5. roč.) 
Výlet Praha - vlastivědný výlet za památkami (5. roč.) 
Beseda o dospívání (4., 5. roč.) z Ústavu zdraví 
„Hra o nezávislost“ interaktivní program na téma zavislosti z Ústavu 

zdraví 
Spaní ve škole 
„Normální je nekouřit“ - program prevence zdraví a prevence kouření 

(1.,2. roč.) 
„Den s ISZ“ - přehlídka složek integrovaného záchr. systému Zábřeh 
Slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku 
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Tabulka č. 15: Přehled akcí MŠ ve školním roce 2017/2018 

ZÁŘÍ 
Návštěva dětí z MŠ Nemile 
Zábavný pořad o vesmíru v ZŠ 

ŘÍJEN 
Zábavný program pro děti „Kouzlení s klaunem“ 
Návštěva hoštejnské pily 

LISTOPAD 

Podzimní dílna pro děti a rodiče – výroba dekorace, lampiónků a na 

konec společné vypuštění lampiónu štěstí na hřišti 
Návštěva kina Retro – pásmo pohádek „Pojar dětem“ 
Ukázka výlovu rybníka – návštěva dětí z MŠ nemile a zahradní 
Návštěva výstavy v MŠ Zahradní v Zábřehu 

PROSINEC 
Návštěva Mikuláše, čerta a anděla 
Vánoční besídka pro veřejnost v kulturním sále 
Vánoční nadílka 

LEDEN 
Návštěva dětí z MŠ Nemile 
Divadlo v MŠ - „O Jankovi a princezně“ 

ÚNOR Masopustní průvod  přes vesnici v maskách společně se žáky ZŠ 

BŘEZEN 
Vynášení Morény společně se žáky ZŠ 
Velikonoční výstava  
Návštěva dětí z MŠ Nemile a Zahradní Zábřeh 

DUBEN 

Návštěva hospodářství u Kovaříků a Blaháčků – pardálí želva 
Návštěva kina Retro v Zábřehu  - pohádka „Ferdinand“ 
Návštěva rodilého mluvčího z Venezuely  - Cameron Ramsey 
Loutkové divadlo - „O kůzlátkách“, „O Řepě“, „O prasátku“ 
Polodenní výlet k lesní studánce do Lupěného - vlakem 

KVĚTEN 

Besídka ke Dni matek v místním kulturním sále 
Fotografování dětí – jednotlivě a společně 
Kroužkování ptáků na zahradě MŠ i ZŠ 
„škola nanečisto“ - předškoláci v ZŠ 
Divadlo v MŠ - „dlouhý, široký a bystrozraký“ 
Návštěva místní knihovny - „Pasování prvňáčků na čtenáře“ 

ČERVEN 
Den dětí – návštěva dětí z MŠ Nemile 
Výlet na Dolní Moravu – areál Mamutíkov 
Rozloučení s předškoláky a posezení na zahradě u ohně 

 

9. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  

Českou školní inspekcí (ČŠI) 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. 

Poslední inspekční činnost České školní inspekce se uskutečnila v únoru 2016. 
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10. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

Tabulka č. 16: Čerpání státního rozpočtu 
 

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

ONIV (UČEBNICE, UČEBNÍ POMŮCKY, 

ŠKOLENÍ, PLAVÁNÍ)  
67 827  5 291 1 078 2 464 76 660 

DPN (PRACOVNÍ NESCHOPNOST) 3 151 4 023   7 174 

PLATY  1 845 755 634 400 318 961 204 844 3  003 600 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 12 680 6 922  3 398 23 000 

ODVODY  664 472 228 384 114 846 74 354 1 082 036 

CELKEM  2 593 885 879 020 434 885 285 060 4 192 470 

 

 

Tabulka č. 17: Čerpání rozpočtu v doplňkové činnosti 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST – čerpání v Kč ŠJ 

PLATY 80 199 

ODVODY 28 871 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 7 140 

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY 116 210 

POTRAVINY 165 982,05 

VĚCNÉ NÁKLADY 23 864,8 

CELKEM 306 056,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 18: Čerpání obecního rozpočtu  



 

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 – str. 43 

 

 

OBECNÍ ROZPOČET - čerpání v Kč ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 

EL. ENERGIE                           
106 354,04 

PALIVO            
90 163,52 

VODNÉ, STOČNÉ 
14 342,76 

OPRAVY, ÚDRŽBA,REVIZE 
28 603,40 

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
12 275 

POJIŠTĚNÍ ŽÁKŮ, MAJETKU 
14 747 

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 
36 000 

ZPRACOVÁNÍ MEZD 
24 150 

BOZP, PO                           
4 300 

GORDIC – ÚČETNÍ PROGRAM 
1 747,24 

ODPISY  
0 

PLATY 
0 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 
26 620 

ODVODY 
0 

UČEBNÍ POMŮCKY, ŠKOLNÍ POTŘEBY 
21 966,72 

STUDIJNÍ MATERIÁL  
8 261 

VYBAVENÍ, NÁBYTEK, DDHM 
86 048,1 

BANKOVNÍ POPLATKY 
5 642 

SOFTWARE, SOFTWARE, SLUŽBY 
4 985,2 

PLAVÁNÍ 
12 259 

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE  
(ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, TELEFONY, 

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, ČISTICÍ 

PROSTŘEDKY, DROBNÝ MATERIÁL) 

108 162,65 

CELKEM  606 627,63 

 

 

Na žádost obce byl proveden pravidelný audit hospodaření školy jako příspěvkové organizace 

obce. Audit byl proveden nezávislým auditorem dne 30.4.2018, auditor neshledal žádné 

nedostatky při vynakládání finančních prostředků a potvrdil soulad hospodaření školy 

s požadavky platných právních předpisů. 
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11. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

Škola nebyla v roce 2017 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.  

 

12. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Škola další vzdělávání v rámci celoživotního učení nezajišťuje. 

 

13.  

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

V listopadu 2016 jsme na MŠMT podali žádost o dotaci z operačního program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekt Šablony pro ZŠ a MŠ Hoštejn. Projekt je realizován do konce roku 

2018. Z této dotace škola obdržela celkem částku 519042 Kč, která byla použita především na 

financování školního asistenta v MŠ (4 hod. denně) a školního asistenta v ZŠ (4 hod. denně) od 

1.9.2017 do 31.8.2018, dále na školení pedagogických pracovníků MŠ i ZŠ, na sdílení 

zkušeností mezí naší MŠ a jinými MŠ, na činnost Klubu zábavné logiky a deskových her a na 

činnost Čtenářského klubu. Dotaci je možné v malé míře použít i na nákup učebních pomůcek.  

V květnu 2017 jsme podali žádost o dotaci 35000 Kč z dotačního programu „Podpora 

zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do 

pěti“. Žádost byla podpořena, dotace byla čerpána v srpnu 2017 na instalaci video vrátníku ke 

vstupním dveřím do ZŠ.  

V srpnu 2018 jsme na MŠMT podali žádost o dotaci na projekt Šablony 2 pro ZŠ a MŠ Hoštejn, 

výše požadované částky je 900629 Kč. Zaměření projektu Šablony 2 je obdobné jako u projektu 

Šablony 1, největší část dotace bude opět použita na působení školních asistentů v MŠ a v ZŠ.  

 

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.   
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Při péči o žáky s výukovými obtížemi 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 žáky se účastníme kurzů dopravní výchovy, které zabezpečuje organizace BESIP ve 

spolupráci s DDM Mohelnice na dopravním hřišti v Mohelnici.  

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 žáci přecházejí do 6. ročníku. Spolupráce je 

zaměřena na konzultování obsahu učiva jednotlivých předmětů, sjednocování očekávaných 

výstupů v jednotlivých předmětech 5. ročníku, na zjišťování úspěšnosti žáků při přechodu na 

2. stupeň ZŠ. Podle možností se s žáky 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 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 každého žáka, nejlepší dostupný servis pro každého 

učitele a podmínky pro trvalý rozvoj každé školy. 

Za způsob komunikace se zákonnými zástupci žáků jsme získali certifikát Rodiče vítáni. Rodiče 

žáků se snažíme všemožně zapojovat do života školy. Kromě účasti na třídních schůzkách, kde 

je seznamujeme nejen s prospěchem a chováním žáků, 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 záleželo učitelům, 

žákům i rodičům společně.  

 

 

 

V Hoštejně dne 14. 10. 2018                Mgr. Lenka Pchálková         
                                                                 ředitelka školy 

 

Výroční zpráva byla předána Školské radě k projednání dne 14.10.2018. 

Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne 8.11.2018 

 


