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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 2018/2019 navštěvovalo základní školu 31 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 3. ročník (13 žáků), do II. třídy byl zařazen 2., 4. a 5. 

ročník (18 žáků). Třída se třemi ročníky (2., 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 2018/2019 zapsáno 21 

dětí. 

 

Tabulka č. 2: Počty žáků ZŠ Hoštejn ve školním roce 2018/2019 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 5 4 1 0 

 3. ročník 8 4 4 3 

Celkem I. třída  13 8 5 3 

II. třída 2. ročník 6 3 3 
1 

 4. ročník 7 5 2 
3 

 5. ročník 5 2 3 
1 

Celkem II. třída  
18 10 8 

5 

Celkem ZŠ  31 18 13 8 
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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, 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, dřevěné průlezky a různé vrbové stavby.  

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

s mnoha herními prvky.  

Opravy a rekonstrukce v budově ZŠ  

V tomto školním roce proběhly jen drobné opravy. Byla rekonstruována elektroinstalace 

kotelny.  

 

Opravy a rekonstrukce v budově MŠ a ŠJ 

V tomto školním roce proběhly jen drobné opravy. Ve školní jídelně byla zrekonstruována 

výdejní okénka a prostor jídelny byl vymalován. Do školní kuchyně byla pořízena myčka na 

nádobí.  

 

Nákup vybavení a 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 nebo na školní zahradě. 

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

vyučování.   

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

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

Vzhledem k tomu, že naprostá většina dětí má doma přístup k IT technice, nevyužívají žáci 

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

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

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

 

1.4 

Školská rada 

Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. Ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 

Ředitelka školy                                    Mgr. Lenka Pchálková  

Učitelky ZŠ 

Mgr. Alena Burešová 

Mgr. Kateřina Suchá 

Mgr. Veronika Rohlíková  

Asistentky pedagoga v ZŠ 
Bc. Veronika Hegarová  

Lenka Kristková 

Vychovatelka ŠD Bc. Veronika Hegarová     

Učitelky MŠ 
Ivana Gáliková 

Lenka Kristková 

Školní asistent v MŠ (od 1.7.2019) Anežka Blaháčková 

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, podporuje využití a rozvoj 

potenciálu jednotlivých zaměstnanců. 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 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 
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výchovně vzdělávacího procesu. Významným prvkem v seberozvoji je vzájemné sdílení 

zkušeností mezi pedagogy naší školy, ale i pedagogy jiných škol.                 

 

                                                                                                                                                    

4. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce  

a následném přijetí do školy 

V dubnu 2019 proběhl zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020. 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 2019/2020 

 

Počet dětí u zápisu 8 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku 8 

Počet žáků s odloženou školní docházkou 0 

Počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku 8 
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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 2018/2019 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 

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 a je stejně důležitá jako použité vyučovací metody. Podporujeme spoluúčast 

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

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, jednotlivé zdroje porovnávají. 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. Všechny učitelky prošly opakovaným školením 

k využívání matematiky prof. Hejného. 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. Hodnocení žáků postupně ztrácí pouze sumativní 

funkci a do popředí se dostává jeho formativní charakter. Učitelky hodnotí žáky nejen 

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

slovní hodnocení, kde jsou zdůrazněny jak pokroky, tak silné a slabé stránky žákovy práce. 

Důležitou součástí hodnocení jsou žákům předem známá kriteria hodnocení. Žáci musí být 

hodnoceni tak, aby si uvědomovali nejen chyby, ale i dobře odvedenou práci. Diferenciací 
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výuky 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 také bylo v roce 2013 zavedení etické výchovy jako samostatného 

předmětu ve 4. ročníku a jako součást českého jazyka a prvouky v ostatních ročnících. Prvky 

etické výchovy jsou 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. K dobrému klimatu školy 

přispívají i výukové projekty koordinované metodikem prevence rizikového chování. 

 

 

Tabulky č. 5: Celkové hodnocení  a průměr klasifikace žáků v 1. pololetí škol. roku 2018/2019 
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Tabulky č. 6: Celkové hodnocení  a průměr klasifikace žáků ve 2. pololetí škol. roku 2018/2019 
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5.1.1 

Zjišťování výsledků vzdělávání 

Zjišťování výsledků vzdělávání pomocí vlastních testů 

Vyhodnocení kontrolních testů:  

Škola má vypracované sady testů do ČJ a M, které jsou zadávány 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 

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 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: 
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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, HRA NA FLÉTNU, PIANINO a KEYBOARD, ČTENÁŘSKÝ KLUB A 

NÁBOŽENSTVÍ. Hru na hudební nástroje vyučovala na naší škole učitelka ZUŠ Zábřeh.  

Provoz Čtenářského klubu byl hrazen z dotace EU. 

 

Tabulka č. 7: Seznam zájmových útvarů ve školním roce 2018/2019 

 

Název zájmového útvaru a jméno vedoucího Počet žáků 

Angličtina hrou pro 1. ročník                                                                         5 žáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Sportovní hry  21 žáků 

Vedoucí A. Burešová  

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

Vedoucí L. Čermáková  

Přírodovědný kroužek                                                                                           13 žáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Keramika                                                                                                              15 žáků 

Vedoucí V. Hegarová   

Čtenářský klub (2. pololetí) 9 žáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Náboženství (nepovinný předmět)                                                                                12 žáků 

Vedoucí J. Přibyl  

 

 

 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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5.1.3 

Rodilý mluvčí v naší škole 

 

V dubnu jsme na dvanáct dní přivítali v naší škole rodilé mluvčí anglického jazyka – nám již 

dobře známého Michaela Camerona Ramseyho původem z Venezuely a nově také slečnu Valerii 

Lynn z Kalifornie. Každý z nich s námi strávil celý týden a posléze ještě jeden den před 

Velikonocemi. Ty byly např. pro V. Lynn jejími prvními svátky tohoto typu v životě. Využili jsme 

toho a seznámili ji s českými tradicemi a zvyklostmi. Na oplátku jsme se dozvěděli, jak se 

Velikonoce slaví přímo v Americe, a zjistili jsme, že mezi našimi zeměmi jsou v tradicích velké 

rozdíly.  

S Mr. Ramseym hráli hlavně starší žáci o přestávkách a ráno před vyučováním stolní tenis 

a fotbálek, Valerii Lynn zase naučili hrát sálovou vybíjenou. Oba mluvčí pracovali během 

vyučování se všemi ročníky především v hodinách anglického jazyka, ale také v matematice, 

etické výchově, výtvarné či hudební výchově i v jiných předmětech. Díky vřelému přístupu 

a komunikativnosti obou se většina žáků rychle zapojila a zbavila počáteční nervozity, někteří 

žáci se již vysloveně těšili na nové příležitosti, protože loňský rok byl pro ně skvělou příležitostí 

vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Od V. Lynn jsme se dozvěděli zajímavosti o Kalifornii 

a zajímavých místech západní Ameriky, překvapila svým krásným zpěvem a udivila svými 

nahrávkami na Youtube. Také se s námi zapojila do akce Clean up the World a pomáhala nám 

s úklidem obce. 

Mr. Ramsey i V. Lynn navštívili i naši mateřskou školu, kde se zapojili do her dětí na zahradě 

i v prostorách MŠ. V. Lynn se dětem představila v ranním kroužku, kdy jí všechny děti 

postupně podaly ruku a pozdravily ji. Zvládly to i ti nejmenší a pak si spolu zazpívali letošní hit 

Baby shark a hráli hru na hledání barev. Pro Mr. Ramseyho děti „vařily“ z písku a jarních 

bylinek pochoutky jako polévku, čaj, dort a jiné lahůdky. Oba mluvčí navštívili také naši jarní 

výstavu a odnesli si několik výrobků na památku.  

Pro všechny děti i dospělé byla přítomnost obou mluvčích velkým přínosem a možností, jak 

prohloubit své komunikační schopnosti a dovednosti a rozšířit nejen slovní zásobu, ale 

i povědomí o jiných částech světa a odlišných kulturách. Pozitivní přijetí jazykově i kulturně 

odlišných mluvčích již v nejranějším věku je skvělou příležitostí pro následnou toleranci 

a multikulturní přístup bez předsudků ve starším věku.  Doufejme, že i v příštích letech bude 

možnost pokračovat v dobře započaté spolupráci a že nás zase nějaký mluvčí potěší svou 

přítomností v základní i mateřské škole. 

Bc. Veronika Hegarová 

 

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.  

 

Soutěže organizované naší školou 

Školní kolo recitační soutěže 

Školní kolo pěvecké soutěže 

Školní atletická olympiáda 

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

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

školy) 

Kategorie 2. ročník  

1. místo Lada Kovaříková 

2. místo Tomáš Diblík 

3. místo Alžběta Hamplová 

 

Kategorie 3. – 5. ročník 

1. místo Radek Kovařík (4. roč.) 

2. místo Petr Šmehlík (3. roč.) 

3. místo Lucie Suchá (3. roč.) 

 

Matematický klokan – školní kolo (žáci 2. – 5. ročníku) v celostátním kole 

Klokánek 

1. místo Radek Kovařík (4. roč.) 

2. místo Milan Krňávek (5. roč.) 

3. místo Petr Diblík (5. roč.) 

Cvrček 

1. místo Alžběta Hamplová (2. roč.) 

2. místo Lucie Suchá (3. roč.) 

3. místo Tomáš Diblík (2. roč.) 

3. místo Lada Kovaříková (2. roč.) 

Pythagoriáda pro 5. ročník - školní kolo   

1. místo Lukáš Justa (4. roč.) 

2. místo Klára Himlová (5. roč.) 

 

Pythagoriáda pro 5. ročník - okresní kolo v Šumperku  

 

12. místo Lukáš Justa (4. roč.) 

13. místo Klára Himlová (5. roč.) 

Recitační soutěž - okrskové kolo v Zábřehu  

Rudolf Siman (1.roč.), David Damajka (1. roč.), Petr Šmehlík (3.roč.), Petr Diblík – postoupil do 

okresního kola 

Recitační soutěž – okresní kolo v Šumperku  

Petr Diblík 

Pěvecká soutěž Moravský zvoneček - okrskové kolo v Zábřehu  

Lucie Suchá (3.roč.) – postup do okresního kola, Nelly Moravcová (3.roč.), Petr Šmehlík (3. roč.) 

Pěvecká soutěž Moravský zvoneček – okresní kolo v Šumperku   

Lucie Suchá (3.roč.) 

 

 

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

vzornou reprezentaci školy.  

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019 – str. 20 

 

5.1.5 

Výukové celoškolní projekty, programy a aktivity 

Les ve škole (EVVO) 

Recyklohraní (EVVO) 

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

EKOŠKOLA (EVVO) 

Šablony II pro ZŠ a MŠ Hoštejn 

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

Čtení pomáhá (mimočítanková četba dětí s charitativním zaměřením) 

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

MPP – Minimální preventivní program prevence rizikového chování 

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

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

 

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 2018/2019 

škola evidovala 1 integrované dítě v MŠ a 8 integrovaných žáků v ZŠ, z toho 5 žáků s 2. 

stupněm podpůrných opatření a 2 žáky s převažujícím 3. stupněm podpůrných opatření. 

Někteří z nich byli na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 

vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP). U šesti žáků probíhala 1 x týdně 

náprava obtíží formou odpolední pedagogické intervence, rozvíjely se zde oslabené mozkové 

funkce (posílení a rozvoj zrakového a sluchového vnímání, trénink jemné motoriky a paměti, 

sluchová analýza a syntéza vět, slov, slabik, hlásková analýza slova, krátké a dlouhé 

samohlásky (psaní i grafické znázornění), rytmus, pravolevá a prostorová orientace, rozvoj čtení 

s porozuměním a techniky hlasitého čtení, hry na rozvoj slovní zásoby) a individuálně se 

procvičovalo probírané učivo.  

Škola byla při péči o 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 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. 

Někteří tito žáci docházeli na pedagogickou intervenci, byla jim častěji 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.   
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5.1.7 

Logopedická péče 

Již osmým rokem ve školním roce 2018/2019 probíhala v prostorách MŠ Hoštejn logopedická 

péče pro děti z mateřské školy a žáky základní školy s různými poruchami řeči. V průběhu 
roku navštěvovalo logopedickou péči 12 dětí. Přestože péče probíhala 2x týdně (obvykle ve 

čtvrtek a pátek), zájemců bylo takové množství, že z časových důvodů nebylo možno všechny 

děti, které by potřebovaly, do péče přijmout. 1x týdně je s každým dítětem individuálně 

pracováno dle jeho potřeb vycházejících z konkrétní poruchy řeči dítěte. Velmi si cením kladné 

a vstřícné spolupráce většiny rodičů a ochotu učitelek MŠ s pomocí při organizaci 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 celostátního programu M. R. K. E. V. (Metodika a realizace 

komplexní ekologické výchovy), které organizuje Sdružení středisek ekologické výchovy 
Pavučina.  

V dubnu 2019 jsme se přihlásili do mezinárodního programu Ekoškola, jež si klade za cíl, aby 

naše škola kvalitně a smysluplně naplňovala mezinárodní metodiku a pomáhala měnit 

prostředí školy i její okolí k lepšímu. Ekotýmu se podařilo zmapovat stav silných a slabých 

stránek školy a její dopad na životní prostředí. Žáci obnovili hmatovou stezku, natřeli lavičky 

v relaxačních zónách školy a nainstalovali novou ptačí budku. 

V návaznosti na loňský rok pokračovalo pozorování i krmení ptactva v relaxačním koutku 

mezipatra školy, žáci měli k dispozici dalekohledy a klíč k jejich určování.   

Žáci v přírodovědném kroužku pracovali s výukovým programem „Les ve škole“. Již 

zaběhnutý projekt „Ovoce a zelenina do škol“ letos nabídl žákům, mimo pravidelnou 

rozvážku čerstvého ovoce a zeleniny, ukázku různých druhů jablek. Projekt „Mléko do škol“ 
navíc pro žáky připravil ochutnávky rozličných druhů sýrů.  

V „Recyklohraní“ jsme splnili tři úkoly „Pojďme udělat skvělou reklamu na třídění baterií 

a elektra“, „Vytvořte baterkožrouta“ a „Člověče nezlob se a recykluj.“ V prosinci nás navštívila 

lektorka s výjezdním programem Recyklace hrou. Během školního roku bylo odvezeno 45 kg 

baterií, 332 kg vysloužilých elektrospotřebičů a plný box tonerů. Na kontě máme 2254 

získaných bodů. 

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

barevné kontejnery na plast, sklo a tetrapaky. Nově je vyčleněn box na hliník a také nádoba na 

biologický odpad, který putuje do kompostéru na školní zahradě. V přízemí je nádoba na 

plastová víčka, sběrová krabice na baterie, tonery, mobily, barel na použitý rostlinný olej 

a pytel na vysloužilé elektrospotřebiče. Ve třídách jsou zřízena a označena místa na sběr papíru 
a koše na komunální odpad. V září proběhl sběr papíru v obci s výtěžkem 3 980 kg. Víčka 

z PET lahví zaplnily 2 pytle, které budou věnovány potřebným. Použitého rostlinného oleje bylo 

nashromážděno 35 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.  
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   Tabulka č. 8: Akce zaměřené na EVVO ve školním roce 2018/2019 

ZÁŘÍ 

Recyklohraní – propagace Evropského týdne recyklace baterií 

„Lesní pedagogika“ – pro 1. - 3. roč. program s lesními pedagogy 

„Sběr papíru v obci“ – odpolední svážení balíků do kontejneru  

Recyklohraní – úkol: „Pojďme udělat skvělou reklamu…“   

ŘÍJEN 

„Mezinárodní den elektrospotřebičů“ – propagace sběru elektra 

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

 „Den stromů“ – projektový den 

„Lesní pedagogika“ – pro 4. a 5. roč. program s lesními pedagogy 
„Psí útulek Zábřeh“ – výjezd družiny  

LISTOPAD 
Pozorování a příkrm ptactva 
Práce na školní zahradě – shrabování a kompostování listí  

„Výlov rybníka“ – ukázka práce místních rybářů 

PROSINEC 

Pozorování a příkrm ptactva 

Recyklohraní – úkol:“Vytvořte Baterkožrouta“ 

„Recyklace hrou“ - výjezdní lektorský program Recyklohraní 

„Tonda Obal na cestách“ – program na třídění odpadů 
„Adventní dílna“ – odpolední tvoření z přírodních materiálů 

„Vánoční výstava v SŠSPS Zábřeh“ – výjezd družiny   

LEDEN 

Pozorování a příkrm ptactva 

Návštěva místní salaše – vycházka družiny 

Přikrmování zvěře u seníku – přírodovědný kroužek 

ÚNOR 
Pozorování a příkrm ptactva 
„Ekoškola v kostce“ -  školení ve Sluňákově  

BŘEZEN 
Práce na školní zahradě – péče, kompostování 

„Vynášení Morany a Vítání jara“ – zvyky a tradice, pozorování přírody 

DUBEN 

„Velikonoční výstava v MŠ Hoštejn“ – zvyky a tradice, výrobky 
z přírodnin 

 „Ukliďme Hoštejn“ – sběr odpadků 

„Den ptactva“ – projektový den 

„Den Země“ – program DDM Krasohled v areálu IV. ZŠ Zábřeh 

Ekoškola – volby Ekotýmu 

KVĚTEN 

Recyklohraní – úkol:“Člověče nezlob se a recykluj“ 

Ekotým – rozdělení kompetencí a analýza školy 
Ekotým – práce na školní zahradě 

ČERVEN 

„Živá voda, terárium a Archeoskanzen v Modré u Velehradu“ – školní 

výlet 

„Oslavy lesa na Floře“ – výroba plakátu jako vstupenky na akci 

„Den s Lesy ČR“ – program u chaty sv, Josefa u Hrabové  

„Sokolník“ – beseda o dravcích na zahradě MŠ Hoštejn 
Ekotým – práce na školní zahradě 

 Mgr. Alena Burešová, koordinátor EVVO v ZŠ 
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5.1.9 

Dopravní výchova 

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

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

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

projektových hodin. Praktická část je pak realizována v podzimním a v jarním/letním termínu 

ve spolupráci s dětským dopravním hřištěm v Mohelnici, které organizuje Dům dětí a mládeže 

Magnet. Lektoři dopravního hřiště ovládají nejen pravidla silničního provozu, ale umí je také 

předat dětem srozumitelnou a zábavnou formou, takže hlavně mladší žáci si příliš neuvědomují 

učení přímo na hřišti a mají možnost své znalosti a zkušenosti ihned aplikovat na vhodném 

a bezpečném místě. Lákadlem a motivací pro většinu dětí na konci výuky a praktické jízdy na 

kolech je možnost jízdy na motokárách, o které je mezi dětmi velký zájem. 

Mladší žáci si na DH 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 složit 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 „Jistým krokem školním rokem“ jsme se věnovali pobytu ve 

škole a nejbližším okolí, proměnám přírody v závislosti na počasí a ročních dobách, 

přizpůsobovali jsme se aktuálním možnostem, užívali si tradiční i nově plánované akce. 

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 

i v uplynulém roce navštěvovat kroužek keramiky, přírodovědný kroužek a angličtinu hrou pro 

1. ročník. Po dobrých zkušenostech z minulého školního roku jsme pro zájemce od 2. ročníku 

opět otevřeli od 2. pololetí Čtenářský klub.  

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

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

hodin. Jako obvykle jsme také chodili do přírody sbírat plodiny, houby a jiné přírodniny, sušili 

jsme jablečné křížaly, navštívili místní knihovnu, pozorovali jsme hemžení hmyzu a určovali 

ho, četli jsme po obědě knihy na pokračování, zúčastnili jsme se každoročního sběru papíru 
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v obci. Již od září jsme cíleně pracovali s komunitním kruhem, který si v krátké době bez 

problémů osvojily všechny děti - setkávaly jsme se nejčastěji po obědě a brzy byly děti schopné 

vyjadřovat svá přání, potřeby i nápady a řešit nastalé situace v klidu a pohodě. 

Již šestým rokem jsme se účastnili celorepublikového projektu „72 hodin!“, kdy jsme opět 

uspořádali bleší trh v prostorách MŠ a výtěžek z prodeje předali rodině malého Péti, který trpí 

nevyléčitelným Westovým syndromem. Zároveň jsme Péťovým rodičům předali několik krabic 

a pytlů s PET víčky, která doma dotřiďují a výtěžek z prodeje používají na doplňkovou léčbu 

a ozdravné pobyty. Na hřišti jsme vyráběli přírodní poletuchy a zkoušeli jimi dohodit co nejdále 

i na cíl a užili si s nimi mnoho zábavy, 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.  

Hned v září jsme uspořádali výlet do zábřežského psího útulku, kam jsme přinesli příspěvky 

nejen finanční, ale i v podobě pamlsků, granulí a hraček. Děti se dojímaly nad smutným 

osudem čtyřnohých kamarádů a starší z nich si odnesli domů formulář na dobrovolnické 

venčení pejsků.  

V říjnu jsme pro rodiče připravili oblíbenou kavárničku v rámci třídních schůzek, připravovali 

jsme se na oslavy 100 let ČR, vyráběli plakáty, povídali si o historii naší země. Na školní 

i školkovské zahradě jsme postavili nové kompostéry a učili se třídit bioodpad. 

V přírodovědném kroužku jsme se v uplynulém školním roce nejvíce věnovali projektu „Zelený 

ostrov“, který jsme již v minulosti vyzkoušeli a který si letos děti vybraly jako hlavní téma. 

Jedná se o následky výbuchu sopky Krakatoa, který je historicky doložen a na které po určitou 

dobu zmizel život. Poznenáhlu se však zbytek ostrova začne nenápadně osidlovat těmi 

nejmenšími tvory až je nakonec vše téměř tak, jako před výbuchem. 

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. 

Také jsme uspořádali Drakiádu na „Anténce“, kde se podařilo většinu létadel uvést do vzduchu 

a krásně si zařádit. Když nám později počasí nepřálo, tužili jsme tělo v tělocvičně, nebo 

s oblíbenou aktivitou „Just dance“ přes projektor na velké tabuli, užívali si výtvarné hrátky 

s ovocem a zeleninou, stavěli s různých stavebnic, hráli společenské hry, pletli z gumiček, ...  

V prosinci jsme věnovali hodně času adventnímu a vánočnímu vyrábění, sbírali přírodní 

materiál na adventní dílnu, vyráběli přáníčka na výzvu Ježíškových vnoučat – pro seniory 

c celé republiky, navštívili vánoční výstavu v Zábřehu v SŠSP Zábřeh a připravili se na 

adventní dílnu, pro rodiče s dětmi, která proběhla v učebně ZŠ a byla nadšeně přijata 

i hodnocena. 

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

sněhuláky, vyráběli adventní a vánoční dekorace a dárečky. 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, stavěli různé stavby ze sněhu a ledu, uklízeli 

jsme chodník a přechod pro chodce v blízkosti školy, věnovali jsme se projektu Čtení pomáhá, 

učili se pracovat s elektronickou tužnou a chytrými knihami, realizovali jsme přírodní pokusy, 

uspořádali další kavárničku pro rodiče.  

Od února jsme více rozvíjeli zručnost a tvořivost, učili jsme se zacházet s čínskými hůlkami, 

zkoušeli enkaustiku, tvořili z nažehlovacích korálků, vyráběli jsme ruční papír a z něj dárečky 

ke sv. Valentýnu, vyrobili jsme závěsné montgolfiéry do oken školy, vyráběli vlastní knížečky 

i s příběhy, začali se připravovat na jarní výstavu a vyčistili jsme instalované ptačí budky 

k novému zahnízdění.  
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S příchodem jara jsme pozorovali jeho posly, zdobili jsme školu jarními motivy, vyráběli 

velikonoční dekorace, zdobili jsme perníčky, vyráběli lapače snů, hráli stolní fotbálek a stolní 

tenis, cvičili na hrazdě, obdivovali probouzející se přírodu, hráli si na dětském i fotbalovém 

hřišti a uspořádali společně s mateřskou školou tradiční jarní výstavu. Na dvanáct dní jsme 

uvítali rodilé mluvčí anglického jazyka – našeho „starého známého“ M.C. Ramseyho a novou 

tvář V. Lynn, kteří pracovali s nejmladšími žáky v kroužku angličtiny za zvuku písniček, při 

hrách a jiných aktivitách. 

Na začátku dubna jsme si připomněli Den ptactva, kontrolovali jsme ptačí přírůstky na školní 

zahradě, dokončili výrobu keramického pítka pro MŠ, hodně času trávili na hřištích 

a v přilehlém lesíku, tužili se s lanem a jiným náčiním. Již pátým rokem se část dětí druhou 

květnovou sobotu účastnila Férové snídaně na podporu Fairtradového hospodaření a šíření 

myšlenky zodpovědné spotřeby.  

V květnu jsme věnovali čas rozhovorům o květnových výročích 1. a 8. 5., důkladně jsme si 

prohlédli pomník před školou a ocenili místní hrdiny. Pro maminky jsme vyrobili přáníčka 

a malé dárečky, připravili dramatizovanou písničku Baby shark na besídku ke Dni matek, 

využili jsme nabídky MAS Horní Pomoraví a důkladně jsme si prohlédli a pročítali nabídku 

knih vhodnou pro práci ve škole, věnovali se s veverkou Věrkou projektu Normální je nekouřit. 

Ke hrám do družiny přibyla nerozbitná letadélka Káně ze speciálního materiálu, takže jsme 

zkoušeli venku i uvnitř školy různé způsoby létání, házení i padání. Na školní zahradě jsme 

vyměnili kůru na dopadové ploše pod skluzavkou, vypleli jsme záhonky kolem školy, zaplétali 

probuzenou vrbovou chýšku a zalévali potřebné plodiny. 

V červnu jsme se učili poskytovat jednoduchou první pomoc a učili se předcházet zbytečným 

úrazům, s projektem Ovoce do škol jsme se věnovali zdravé stravě s dostatkem vitaminů, 

připravili jsme se na školní výlet do Modré u Velehradu, chladili se u vody, veverka Věrka nám 

opět připomněla, že Normální je nekouřit. V polovině posledního školního měsíce jsme se vydali 

do Šumperka, kde Muzejíčko uspořádalo Letní hernu pro malé i velké a my si ji řádně užili. 

Opět jsme ve školní družině přivítali budoucí prvňáčky, kteří absolvovali „školu nanečisto“, 

rozdali jsme si poslední keramické výrobky, povídali jsme si o nebezpečí klíšťat a přehřátí, 

koupali se v řece a těšili se na prázdniny. 

Bc. Veronika Hegarová, vychovatelka ŠD 

 

5.3 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole 

K  1.9. 2018 bylo do mateřské školy zapsáno 17 dětí. 8 dětí bylo v předškolním věku, 1 dítě 

s odloženou školní docházkou, 2 děti 4-5leté, 3 děti 3-4leté a 3 děti 2-3leté. Ke dni  25.2.2019 

se jejich počet zvýšil na 19, ke dni 1.3.2019 na 20 a v květnu 2019 bylo do MŠ zapsáno 21 

dětí. 

Na rozdíl od předchozího školního roku nebylo možné využít přítomnosti školní asistentky, 

čemuž musela být přizpůsobena i organizace vzdělávání. Zvláště u nových dětí bylo zapotřebí 

zvládnout jejich odloučení od rodičů a přizpůsobení se režimu dne v mateřské škole, u těch 

nejmladších jejich hygienické i stravovací návyky a problémy s komunikací. Vzhledem 

k průběžnému nástupu jednotlivých dětí do MŠ jejich adaptace na nové prostředí trvala po celý 

školní rok.  

Na základě postřehů získaných při sdílení praxe v jiných mateřských školách došlo k několika 

změnám v interiéru třídy i herny. V průběhu prázdnin jsme pro děti vytvořili několik herních 

center, která byla po celý školní rok bohatě využívána. Ve třídě vzniklo centrum dopravní 

a polytechnické výchovy (polička s přírodninami a nezávadným odpadovým materiálem), 

konstruktivních a výtvarných činností a knihovna, v herně pak centra zaměřená na námětové 

hry (kadeřnictví, domácnost, obchod), dramatické činnosti (loutkové a maňáskové divadlo), 

hrubou motoriku a pohybové činnosti (dětem volně přístupné bezpečné plastové cvičební 
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nářadí a náčiní). Mezi nejoblíbenější ranní činnosti dětí patřily konstruktivní hry s velkými 

dřevěnými kostkami, při kterých si zdokonalovaly nejen své manipulační dovednosti, ale 

rozvíjely svou fantazii a kooperativní schopnosti. V divadelním koutku si skupinky dětí 

vytvářely vlastní divadelní představení, která pak předváděly ostatním. Kromě fantazie byla tak 

rozvíjena jejich paměť, schopnost improvizace a vzájemné spolupráce. Ostatní děti se jako 

publikum seznamovaly s pravidly chování při kulturní akci. Skupinové a kooperativní činnosti 

byly v tomto školním roce hlavní organizační formou vzdělávání dětí, měly význam i při 

zapojování nových dětí do kolektivu. Oddělení věkově heterogenních dětí je vždy pro pedagoga 

velmi náročné na přípravu a organizaci vzdělávání, zároveň však umožňuje ideální podmínky 

pro vytváření prosociálních vztahů mezi dětmi. Starší děti byly vedeny k tomu, aby svým 

chováním byly příkladem pro děti mladší, zapojovaly je do svých her a pomáhaly jim při 

sebeobslužných činnostech, což se pro ně postupně stalo samozřejmostí. Mladší děti se 

přirozenou formou a nenásilně učily od starších.  

Podkladem pro vzdělávání byl Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Toníkovo 

vesmírné dobrodružství“, jehož jednotlivá témata byla přizpůsobena aktuálním podmínkám 

v mateřské škole. I tentokrát se děti ve čtyřech integrovaných blocích seznamovaly v týdenních 

tématech s okolním světem od nejbližšího a nejznámějšího okolí až po poznávání jiných států, 

světadílů a nakonec i vesmíru. Mnoho činností probíhalo na zahradě mateřské školy, kde bylo 

ve velké míře využito přírodních herních prvků a materiálu, které nám zahrada nabízí. Při 

vzdělávání jsme používali kvalitní pomůcky, didaktické hry a pracovní listy pro děti různého 

věku, ve velké míře i vlastní výroby. Pro nejmladší děti to byly jednoduché manipulační hry, 

skládanky, mozaiky, leporela, pro starší děti pomůcky rozvíjející jejich logické myšlení, 

vnímání, pozornost, paměť, slovní zásobu aj. Hravou formou byly využívány prvky metody NTC 

a matematiky prof. Hejného rozvíjející zejména logické myšlení dětí (činnosti s kostkami, 

tangramy, bludiště, hádankové hry, rytmizace, hra Autobus). Výsledky práce svých dětí mohli 

rodiče průběžně sledovat na nástěnkách v přízemních prostorách mateřské školy nebo ve 

složce každého dítěte před vchodem do třídy. Své pokroky děti prezentovaly i při vystoupeních 

pro veřejnost při vánoční besídce, besídce ke Dni matek, Mateřince 2019 a při slavnostním 

rozloučení s předškoláky. Také kulturní akce připravené pro děti byly součástí vzdělávání. 

S ohledem na nejmladší děti probíhaly většinou v budově základní nebo mateřské školy. 

V Zábřehu jsme navštívili dvě animovaná filmová představení v kině Retro a vánoční výstavu 

v Mateřské škole Zahradní. Velký oboustranný význam mělo navázání spolupráce s oddělením 

LDN Interny v Zábřehu. Pro děti vedlo k rozvoji jejich empatického myšlení a sociálního cítění, 

zdejší pacienti byli zase nadšeni kulturními vystoupeními i spontánním chováním dětí. V této 

spolupráci bychom rádi pokračovali i nadále. 

Velký důraz byl kladen na vzdělávání předškolních dětí. To probíhalo každodenně nejen při 

dopoledních řízených činnostech, ale zejména po jejich krátkém odpočinku po obědě. Plněním 

zadání ve vlastních pracovních sešitech a na pracovních listech, ale i formou pohybových 

herních činností byly tyto děti připravovány na vstup do základní školy. Velkou výhodou byla 

spolupráce a každodenní kontakt mezi učitelkami mateřské školy a učitelkou 1. třídy základní 

školy. Procvičování správného dýchání pomocí hry na flétnu neprobíhalo s ohledem na 

nejmladší děti v takové míře jako v předchozích letech, snažili jsme se je však zařazovat dle 

možností a aktuální situace v MŠ. 

Jako v minulých letech pokračovala spolupráce s jinými mateřskými školami. K MŠ Kosov a 

Nemile přibyla MŠ Drozdov. Při společných setkáních vznikala nejen nová přátelství mezi 

dětmi, ale docházelo i k předávání vzájemných pracovních zkušeností mezi učitelkami i 

ostatními pracovnicemi MŠ. 

U dětí s logopedickými vadami probíhala i nadále ve spolupráci s logopedickou asistentkou 

a klinickým logopedem  pravidelná logopedická cvičení, což vyžadovalo i spolupráci ze strany 

rodičů.  

Pro předškolní vzdělávání je velmi důležitá spolupráce mateřské školy se zákonnými zástupci 

dětí. S ohledem na  jejich velkou účast na akcích pořádaných mateřskou školou, na  

bezproblémovou komunikaci a spolupráci s většinou z nich a  kladnou zpětnou vazbu z jejich 
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strany proběhl školní rok 2018-2019 úspěšně a věříme, že budoucí školáci jsou na svou další 

životní etapu dobře připraveni.  

                                                                                 Vypracovala: Ivana Pumprlová Gáliková 

 

5.3.1 

Příprava předškoláků na vstup do školy 

Ve školním roce 2018/2019 jsme měli ve třídě 9 dětí předškolního věku, z nichž jeden chlapec 

měl odloženou školní docházku. S dětmi jsme pracovali tři čtvrtě hodiny po odpoledním 

odpočinku před svačinou. Menší děti spaly až do svačiny v ložnici, díky čemuž jsme se mohli 

plně věnovat předškolním dětem. 

U dětí jsme se zaměřili na rozvíjení především těchto oblastí: 

Zrakové vnímání – děti dokreslovaly chybějící části obrázku, zkoušely rozlišit části a z částí 

posléze složit celek, stavěly ze stavebnic podle předlohy, hledaly rozdíly ve dvou shodných 

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

řazením obrázků v daném pořadí, učily se pojmům řádek a sloupec tím, že pojmenovávaly 

obrázky v řádku z leva doprava a ve sloupci, procvičovaly si poznávání barev a následně 

i odstínů, vyhledávaly známý předmět na obrázku (figura x pozadí), odlišovaly dva překrývající 

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

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

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

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

ovoce, zeleninu, ořechy, čichaly ke skleničkám s kořením, s bylinkami. Hmatem poznávaly 

různé předměty, také rády hrály hru Zajíc v pytli, poznávaly po hmatu svého kamaráda. Sluch 

jsme procvičovali pomocí her Budík (děti se zavázanýma očima hledaly, z jakého směru 

přichází tikání), hra Pepíčku pípni byla také velmi oblíbená, hra Poznej zvuk, kdy děti určovaly, 

co daný zvuk udělalo, pomocí běžných věcí (papír, kov, voda, nůžky, dřevo) a nakonec práce 

s CD Zvuky kolem nás. Často jsme zařazovali rytmické hry – opakování vytleskaného rytmu, 

vytleskávání slov na slabiky. Děti určovaly počáteční a poslední hlásku pomocí sluchu 

i s pomocí obrázkové hry. Zkoušely graficky znázornit krátké a dlouhé samohlásky ve slovech 

(pracovní listy), učili jsme se básničky, písničky, říkadla. Využívali jsme didaktickou pomůcku 

Pexeso pro uši a hráli jsme hry na procvičení sluchové paměti  (Babička šla na nákup a koupila 

tam,.... Byli jsme v Zoo a viděli jsme tam....) 

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

pracovních listů činnosti v určitou denní dobu – ráno, poledne, večer. S pomocí týdenního 

kalendáře jsme si s dětmi každý den říkali, jak se jmenuje, také jsme si říkali, jaký máme 

měsíc (s pomocí kalendáře s obrázky), pomocí obrázků a pracovních listů jsme si 

charakterizovali jednotlivá roční období a slavnosti, které v nich slavíme. S pomocí obrázků, 

které měly děti seřadit, určovaly posloupnost děje. 

Orientaci v prostoru a na těle si děti procvičovaly při hrách na důvěru, kdy vedly kamaráda se 

zavázanýma očima a jiných jako Honzo vstávej, Viju, viju věneček, Myšky, Kuba řekl, Hlava 

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

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

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

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

o čísle, krátkodobou paměť. Učily se zde synchronizovat pohyby. Hrami Strašidlo povidlo 

a Veverčiny oříšky děti opět rozvíjely představu o čísle, počtu, aditivní triádě s pomocí různých 

modelů (audiálních, vizuálních), cvičily soustředěnou pozornost, počítání na prstech i v duchu. 

Hra Autobus byla velmi zábavná a děti ji chtěly často hrát. Hra Nejvyšší skáče, kdy měly děti 

určit nejvyšší počet ze dvou hozených kostek, je velmi bavila. Také jsme využívali prostředí 

Popeláři, kdy děti třídily podle různých kritérií. V pracovních listech a různých didaktických 
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hrách děti určovaly počet prvků, řadové číslovky (vlak – vagónky), číselné operace – kolik 

přibylo, kolik ubylo, malý – velký, krátký – dlouhý,... Řadily podle velikosti, procvičovaly 

geometrické tvary, hrály domino, Člověče nezlob se. 

Řeč rozvíjely dětí vyprávěním zážitků z víkendů a prázdnin. Formou hry děti určovaly 

nesprávně utvořenou větu, popisovaly, co vidí na obrázku. Dostávaly jednoduché hádanky, 

četli jsme si vtipy. S pomocí knih a obrázků děti pojmenovávaly, co dělají lidé v určitých 

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

a pojmenovávaly je. Tvořily nadřazené a podřazené pojmy, antonyma, homonyma, synonyma, 

hledaly rýmy. Posuzovaly pravdivost či nepravdivost tvrzení, zkoušely vyprávět pohádku 

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

a kamarádů. 

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

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

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

které zažily (výlov rybníka). Velikonoční papírové vajíčko zdobily sypanou technikou. Učily se 

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

krabičky, lodičky, vlaštovky,... S pomocí didaktických pomůcek se učily zavazovat tkaničky, 

zapínat knoflíky, provlékat děrované obrázky. 

Grafomotoriku jsme procvičovali na pracovních listech a v pracovním sešitu. Také se děti učily 

cvičení na protažení prstů s říkankou. Dbali jsme na správné držení tužky. 

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

situace, bezpečného pohybu na silnici. K tomu účelu používaly molitanové kostky, ze kterých 

stavěly silnice a chodníky. Procvičovali jsme pravolevou orientaci. S pomocí obrázků 

a vyprávění vlastních zkušeností a postřehů dětí se děti učily chápat význam bezpečného 

chování a postojů v dopravním prostředí. Poznávaly význam ochranných (helma, autosedačka) 

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

pracovních listech řešily, jak se správně zachovat v různých dopravních situacích. 

V jednotlivých ročních obdobích jsme s dětmi pozorovali změny v přírodě, využívali přírodniny 

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

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

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

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

jsme, jak se zvířátka chystají na zimu. Také jsme zvířátka stříhali, skládali atd. V zimě jsme si 

povídali o tom, co pro nás znamená svátek Vánoce a jak se na ně chystáme. Děti tvořily 

papírový řetěz a malovaly obrázek Zvířátka v zimě. Před tím se seznámily s různými stopami, 

které můžeme vidět ve sněhu a zkoušely je do obrázku zakreslit. Opakovali jsme si, která 

zvířátka v zimě spí a která jsou vzhůru. Pomocí pantomimy jsme si opakovali různé druhy 

zimních sportů. Na jaře jsme sledovali, jaké květiny rostou jako první, pomocí hudebně 

pohybové hry Viju, viju věneček s obrázky se děti seznamovaly s některými rostlinami, které 

neviděly a tudíž neznaly. Zopakovali jsme si tradice spojené s Velikonocemi a cvičili jsme 

hudebně pohybové písničky na zahájení jarní výstavy. Děti si opakovaly, jaká mláďátka se rodí 

jakým zvířatům. Učily se je pojmenovat s pomocí obrázků. Sledovali jsme, jak se příroda 

probouzí po zimě, rašení pupenů, barvy květů jednotlivých stromů, hnízdění ptáků. Na besídku 

ke Dni matek vyráběly přáníčka pro maminky. S blížícím se koncem školního roku se děti 

chystaly na slavnost Loučení s předškoláky, na kterou se naučily tanečky, písničky a básničky.  

Celý rok jsme sledovali počasí a říkali si, jaké je typické pro určité roční období.  

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

i s čísly, 2D i 3D rébusy, stíny – dřevěná hra s obrázky, Pexeso pro uši, Školička – elektrická 

kombinační hra, Kostka – pohádky, molitanové kostky s puntíky, Pexetrio, Krtečkovy příběhy, 

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

Abeceda s obrázky, Roční období, obrázky vlajek, značek aut, puzzle dopravní značky, hry 
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Tučňáci, Cink, Povolání, Safari, Quack, Quack, Lotto, Dobble atd. A dále pracovaly do 

pracovních sešitů a pracovních listů. 

V průběhu celého školního roku jsme děti vedli k dodržování pravidel, která máme ve školce. 

Bylo občas potřeba jim připomenout, že je důležité, abychom si pomáhali, že neshody 

s kamarádem řešíme domluvou, že je potřeba hračky uklízet na své místo, a že bychom měli 

brát ohledy na potřeby ostatních. Například chovat se tišeji, když vedle spí malé děti. 

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

5.3.2 

EVVO v MŠ 

Cílem environmentální výchovy v předškolním věku je vést děti k získání takových dovedností, 

vědomostí a návyků, aby až budou dospělí, přispívaly svým odpovědným chováním k ochraně 

životního prostředí. Klíčem k objevování světa lidí je hra a prožitek. Environmentální výchova 

proto prolíná všemi oblastmi rozvoje v mateřské škole.  

Metody, při kterých se EVVO v mateřské škole realizovala: 

a) Pozorování ať už spontánní, kdy měly děti na zahradě MŠ ve velké oblibě sledování ploštic 

a jejich hemžení, mravenců, vos, brouků, škvorů, pavouků, ptáků, kamínků, květin atd., tak 

i řízené pozorování. S dětmi jsme na podzim hledali podobnosti a rozdíly ve tvarech různých 

listů, v zimě jsme si prohlíželi stopy zvířat ve sněhu a tyto poznatky použily při výtvarné práci 

Zvířátka v zimě. Na jaře jsme sledovali rašící pupeny na našich vrbových stavbách i stromech 

v zahradě. Děti k pozorování drobných živočichů a přírodnin používaly malé mikroskopy pro 

děti. Na vycházce ale i ze třídy děti s pomocí dalekohledu pozorovaly ptáky i jiná zvířata 

a krajinu. Děti rády pozorovaly a krmily africké šneky, které mají ve třídě v teráriu. 

b) Smyslové podněty jsme procvičovali při různých ochutnávkách ovoce a zeleniny, kdy děti 

hádaly podle chuti. Čichaly ke skleničkám s bylinkami a kořením, ze kterého potom sypanou 

technikou zdobily velikonoční papírové vejce. S pomocí didaktické hry Zajíc v pytli procvičovaly 

svůj hmat a hádaly, jakou věc mají v rukou. Také podle hmatu a čichu poznávaly zeleninu 

a ořechy. Oblíbenou hrou bylo Pepíčku pípni, kdy měly děti pouze podle hlasu poznat 

kamaráda. Sluch si děti rozvíjely také pomocí didaktické hry Zvukové pexeso. Zrakové vnímání 

děti procvičovaly v pracovních listech – hledání pěti rozdílů, dokreslování obrázků, hledání 

nesmyslů, skládání puzzlí. Jakmile se oteplilo, otužovaly se děti na zahradě při hrách s vodou 

a chůzí na boso. Při podzimní dílně s rodiči, děti tvořily z přírodních materiálů podzimní 

a vánoční dekorace. 

c) Experimenty dávají dětem možnost poznání na základě vlastní zkušenosti. S dětmi jsme 

pozorovaly tání sněhu a následně si povídali, jak taková voda vypadá a proč. Dětem byl na 

začátku roku zakoupen stolek, pro jejich objevování a hry s hlínou. Pod stříbrným smrkem na 

zahradě se pro ně stal nekončící zálibou ve hrách s přírodními materiály. Kdy děti využívaly 

hlínu, vodu, bylinky ze spirály, květiny, listy z keřů, šišky, klacíky, atd. V chodbičkách 

z proutěných staveb si děti také často hrály a pozorovaly hmyz. Našly v nich také příjemný stín. 

d) Práce s knihou. S dětmi jsme opakovaně četli knihy Duhové pohádky – příběhy o slunci 

a přírodě, Emušáci – příběhy o emocích a pocitech. Zaujala je kniha Malované počasí. Ve 

školce si děti rády a často prohlížely knihy, atlas světa – světadíly se zvířaty, kde žijí, různé 

encyklopedie a Kouzelnou tužku – elektronická tužka, ke které jsou knihy o České republice, 

poznávání různých zaměstnání a oblastí života (u lékaře, v obchodě, dopravní prostředky), 

zvířata z různých biotopů. Starší děti rády poslouchaly při odpoledním odpočinku pohádky 

jako Krteček, Příhody včelích medvídků, Maková panenka a motýl Emanuel, víla Amálka. 

e) Exkurze je další metodou jak poznávat svět na základě vlastní zkušenosti. Vycházky do lesa, 

na louku, byly pravidelnou součástí při pobytech venku. Na podzim jsme se šli projít „na hrad“, 

kde děti sbíraly žaludy, kaštany, bukvice a šišky. Pozorovali jsme je, hádali podle hmatu 

a následně z nich děti tvořily při různých činnostech. Povídali jsme si, k čemu jsou a děti je 
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zkoušely přiřazovat k jednotlivým stromům. Děti na jaře společně se školkou z Nemile jely 

vlakem do Lupěného, kde čistily místní studánku. Také se byly podívat na statku u Kovaříků 

na mláďátka, která si mohly pohladit a krmit. Na podzim se děti šly podívat na výlov rybníka, 

kde měly možnost si rybu podržet a zblízka prohlédnout. Chodili jsme krmit kachny. Na jaře, 

jsme v průvodu za zpěvu písně šly vynést Morenu společně s dětmi ze základní školy. Společně 

s některými rodiči, jsme chystali dekorace na prodej na každoroční jarní výstavu. Několikrát 

jsme byli na návštěvě v Zábřeze na interně, kde děti nemocným pacientům zpříjemnily chvíle 

tanečky, písněmi a říkadly. Na konci roku jsme společně s dětmi se školkou z Nemile jeli na 

výlet na zámek Potštejn, kde dětem zajímavým dramatickým způsobem herci přiblížili život 

šlechty na zámku v době baroka. Na zámecké zahradě měly možnost zkoušet svoji obratnost 

při prolézání překážek ze dřeva, plnění úkolů, poznávání rostlin a prohlédnout a pohladit si 

králíky. 

f) Besedou s pánem, který chová, cvičí a stará se o dravé ptáky, si děti mohly prohlédnout jak 

malá je sova kulíšek nejmenší nebo jak ostrý zrak má sokol. Mohly se ho ptát, co takoví ptáci 

žerou, kde žijí, atd. 

g) Při dramatické výchově a námětových hrách se děti vracely k těm zážitkům, které je nejvíce 

oslovily. Hrály si na zvířátka a mláďátka, na dlouhou dobu je zaujala hra na čerta a Mikuláše, 

dramatizovaly pohádky. 

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

chystat zahradu na zimu. Na podzim a na konci jara s naší pomocí pečovaly o bylinkovou 

spirálu (stříhání bylin, pletí, zalévání). Staraly se o vrbové stavby (zalévaly je, plely okolo, 

sbíraly broučky, kteří jim škodili). Ve školce se učily starat se o hračky (uklízet je, hrát si 

s nimi pěkně, aby je nepoškodily), uklízet po sobě nepořádek po jídle, zamést po sobě 

nepořádek na zemi. Pomůcky k tomu určené (hadr, smetáček a lopatka) měly děti na určeném 

místě, kde si je samy mohly brát a učit se tak samostatnému řešení situací. Po celý školní rok 

se děti učily, jak správně třídit odpad (papír, plast, kov, sklo) do nově pořízených košů, 

umístěných ve třídě MŠ. Koš na bio odpad jsme dali na balkón a společně s dětmi jsme ho 

pravidelně vynášeli do nového kompostéru, umístěného v zadním rohu zahrady. 

Environmentální výchova by neměla být jen o teoretickém předávání vědomostí. Z vlastní 

zkušenosti víme, že nejvíce informací si zapamatujeme, když si je můžeme zkusit, prohlédnout, 

vzít do ruky. A to je také cílem našeho ŠVP PV, aby děti získávaly vědomosti hravou formou, 

přiměřeně svému věku a co možná nejvíce prostřednictvím vlastních zážitků. 

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

                                                                                                                                                                                                               

5.3.2 

Dopravní výchova v MŠ 

Dopravní výchova, stejně jako ostatní oblasti rozvoje dětí předškolního věku, se prolínala všemi 

činnostmi během celého dne. I při ní si děti rozvíjely zrakové a sluchové vnímání, pozornost, 

paměť, ohleduplnost a prosociální chování, sebedůvěru, vnímání prostoru a času, 

sebeovládání, odvahu a samostatnost. Děti si při ní také osvojovaly poznatky a dovednosti 

důležité k podpoře vlastního bezpečí i bezpečí ostatních. Snažili jsme se, aby pochopily, že i ony 

mohou přispět svým chováním k dopravní bezpečnosti. 

Při ranních spontánních činnostech, když děti postupně přicházely do mateřské školy a po 

odpoledním odpočinku si rády stavěly z různých konstrukčních stavebnic silnice, budovy, 

koleje a jiné stavby, ve kterých si hrály s hračkami různých dopravních prostředků. Děti si 

vybíraly z didaktických stolních her. Skládaly puzzle s dopravní tématikou, hrály pexeso 

s dopravními značkami a dopravními situacemi. Hrály hry na poznávání barev, geometrických 

tvarů a rozvoj zrakového vnímání. Mozaiky, skládačky, barevné korálky, omalovánky. Kreslily 

a malovaly dopravní prostředky, vypracovávaly pracovní listy (vzhledem ke svému věku) 

s dopravní tématikou, s různými dopravními situacemi. Děti si také prohlížely knihy, leporela 
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a časopisy s dopravní tématikou. Po odpolední svačině jsme s dětmi často stavěli „opičí dráhu“, 

když měly potřebu aktivního pohybu (kde prolézaly, přelézaly, přeskakovaly, vyhýbaly se,..) 

a venku bylo nepříznivé počasí. 

Při řízených pohybových aktivitách jsme s dětmi hráli hry na různé dopravní prostředky, hry 

s reakcí na signál zvukový a zrakový, na orientaci v prostoru. Hry s reakcí na rozlišení různých 

barev. Děti se učily pohybovat se v prostoru za vedoucím dítětem, ve dvojici, v kruhu 

i nahodile, a to tak, aby nevrazily do ostatních. Uvědomovaly si také svoji rychlost, která měla 

velký význam na bezpečnost. Procvičovali jsme chůzi a běh mezi překážkami, na vyvýšené 

kladince, která se dá rozložit na jednotlivé díly, a děti si z ní rády stavěly a chodily po ní i při 

volných hrách.  

V komunitním kruhu se děti s dopravní výchovou setkaly například s pomocí metody NTC. 

Pojmenovávaly značky osobních i nákladních automobilů a dopravní značky. O jejich významu 

jsme si povídali nad obrázky různých dopravních situací, nad kterými se děti zamýšlely 

a navrhovaly řešení. Děti poznávaly barvy, geometrické tvary, procvičovaly si orientaci na těle 

(pravá, levá) a orientaci v prostoru. To vše pomocí her a pracovních listů. Metoda NTC byla též 

nápomocná k seznámení a zapamatování si čísel jednotek IZS. Děti se seznámily s jejich 

činností při krizových situacích. Pomocí her na zrakové a sluchové vnímání si děti rozšiřovaly 

znalosti o dopravních prostředcích. Hra na pantomimu, určování podle zvuku, o jaký dopravní 

prostředek se jedná, určování směru, odkud zvuk přichází. Povídali jsme si o významu 

reflexních prvků u chodců, ale i cyklistů, o důležitosti ochrany (helma, chrániče, autosedačka) 

a o tom, jak se bezpečně chovat v silničním provozu na kole, jako chodec, v autě. Protože je 

dětem vlastní rytmus a rýmování, rády se učily písničky a říkadla s dopravní tématikou. Často 

jsme využívali výtvarných a pracovních aktivit, samostatných i kooperativních činností, kdy 

například děti ve skupince procvičovaly jemnou motoriku a své znalosti a z víček od pet lahví 

skládaly dopravní značky. 

Mnoho praktických návyků děti získaly při pobytu venku, jak na zahradě, při vycházkách, tak 

při návštěvách Zábřeha. Pomocí malých dopravních značek, jsme navozovali na zahradě MŠ 

různé dopravní situace. Děti hojně využívaly kola, koloběžky, tříkolky, odrážedla. 

Z bezpečnostních důvodů se učily respektovat dohodnutá pravidla jízdy na zahradě MŠ. Při 

vycházkách po okolí jsme procvičovali správnou chůzi po chodníku i ve vozovce, správné 

přecházení vozovky. Děti vyhledávaly a pojmenovávaly dopravní značky, značky aut. 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 a vlakem si děti procvičovaly dovednosti správného chování 

v dopravním prostředku. Cenné zkušenosti o dopravních situacích a bezpečném chování děti 

získávaly při návštěvách Zábřeha, kde si mohly všimnout výraznějšího silničního ruchu 

a porovnat ho s provozem na vesnici. 

Dopravní výchova je důležitou oblastí v životě dítěte a to především v dnešní době, kdy je na 

silnicích hustší provoz. Je to dlouhodobý proces a je potřeba, aby již rodiče trpělivě a důsledně 

vedli od mala své děti k bezpečnému chování v silničním provozu. 

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

5.3.3 

Metoda NTC - činnosti MŠ spolupracující s Mensou ČR  

Program „NTC systém učení“ je již několik let součástí vzdělávání v naší mateřské škole a je 

využíván pro všechny děti. Začali jsme již v září jednoduchým balančním, rovnovážným a 

rotačním cvičením, např. otáčením okolo vlastní osy s rozpaženýma rukama po dobu10-15 

sekund a poté udržením rovnováhy se zavřenýma očima, chůzí po lavičce, chůzí na balančních 

kyblíčcích, cvičením na balančních míčích, udržením rovnováhy na balančním kruhu. Pro 

cvičení na akomodaci oka jsme využívali míče jako přirozeného herního prvku pro většinu dětí. 

U mladších dětí jsme začínali kutálením míče ve dvojicích, u starších se jednalo o házení míče 

ve dvojicích nebo v kruhu, později jsme pro všechny děti zařazovali podávání míče v kruhu (hra 
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„Na Palečka a obra), podávání míče v zástupu za sebou a házení míče do koše na vzdálenost dle 

schopností dětí. Tyto činnosti jsme zařazovali i při pobytu venku jak na zahradě MŠ, tak i při 

vycházkách do přírody. Vždy však bylo důsledně dbáno na bezpečnost dětí.  

Do každodenního programu byly zařazovány také činnosti se symboly abstraktních pojmů. Děti 

si velmi oblíbily práci s písmenky, které se věnovaly i při spontánních činnostech. Začínali jsme 

vytvářením jednoduchých slov z nastříhaných písmenek, kdy děti pracovaly jednotlivě nebo 

v malých skupinkách. Nejdříve skládaly jednoduchá i delší slova podle vzoru, postupně se 

naučily skládat slova i bez předlohy. Při těchto činnostech jsme se snažili o spolupráci mezi 

dětmi, mohly si vzájemně radit a pomáhat. Ve druhém pololetí již starší děti poznaly několik 

slov napsaných ze 4-5 písmen. Dále jsme zařazovali poznávání vlajek států, což bylo i součástí 

témat ŠVP PV. Děti se seznámily s jednotlivými státy Evropy, na mapě na magnetické tabuli 

pak přiřazovaly vlajky k jednotlivým státům. Postupně zvládly zpaměti určit, které státy se 

nacházejí vzhledem k ČR na mapě napravo, nalevo, nahoře, dole. Podobně jsme postupovali i u 

nejznámějších států Ameriky a Asie. Pro rozvoj abstraktního myšlení nám sloužily i symboly 

značek automobilů. Všechny tyto činnosti probíhaly formou her v budově MŠ, ale 

i pozorováním při vycházkách po okolí a návštěvách Zábřeha.  

Velký důraz je při této metodě kladen i na hudbu. Proto jsme každodenně zařazovali poslech 

hudby, tanec, rytmizaci, zpěv. Děti se seznamovaly s pojmy nota, notová osnova, houslový klíč, 

rytmus, melodie, tón i s různými hudebními styly a formami - koleda, lidová píseň, hymna, 

ukolébavka, poznávaly rozdíl mezi rychlou a pomalou, veselou a smutnou hudbou, pokoušely 

se o pohybovou improvizaci na různé druhy hudby, poznávaly hudební nástroje podle vzhledu 

i při poslechu.   

Pro stimulaci logického myšlení byly využívány i vymyšlené hádankové příběhy, které děti 

řešily většinou kolektivně.  Předem byly vždy upozorněny na to, že hádanka je tzv. „chyták“. 

Metoda NTC podporuje také kreativní myšlení,  které jsme rozvíjeli např. při hrách Co by  se 

stalo, kdyby, Vymysli jméno pro čarodějnici, Co ti připomíná tato skvrna? Jak si představuješ 

Ježíška? V komunitním kruhu děti navrhovaly konec vyprávěného příběhu, nebo jsme 

postupně po jednotlivých větách vytvářeli příběh celý. Při prohlížení různých obrázků děti 

popisovaly situace, které na nich vidí, vymýšlely důvody, proč k nim došlo, přiřazovaly jména 

 jednotlivým postavám.  

Velká kreativita u některých dětí byla pozorována také v době ranních spontánních činností - 

při konstruktivních a námětových hrách, při výtvarných a pracovních činnostech a hrách 

v divadelním koutku. 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Mateřská škola spolupracující s Mensou a my 

učitelky jsme rády, že touto metodou pomáháme rozvíjet potenciál všech dětí. 

                                                                  Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019 – str. 33 

 

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 a spolupráce s rodiči. 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 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. V průběhu roku se mohou vyskytnout nové situace 

a potřeby, takže stanovená pravidla je dobrá průběžně monitorovat a dle potřeb po dohodě 

s žáky přizpůsobit tak, aby odpovídala aktuálním situacím. 

 

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 
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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  

 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  
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Krátkodobé cíle MPP pro školní rok 2018/2019 

 

 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  

 čerpání z projektu Škola podporující zdraví 

 projekt „Normální je nekouřit“  

 seznamování nepedagogických pracovníků s výchovnými strategiemi školy  

 mapování 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  

 

 

  Tabulka č. 9: Uskutečněné akce v rámci PP ve školním roce 2018/2019 
 

ZÁŘÍ 

Projektové hodiny k sestavení třídních pravidel (i školní družiny)  

Setkání metodiků prevence a výchovných poradců v SVP Dobrá 

Vyhlídka v Šumperku 

Sestavení rozpisu na využívání tělocvičny o velkých přestávkách 

Lesní pedagogika pro 1. - 3. roč. 

ŘÍJEN 

Zahájení činnosti zájmových kroužků 

Projekt „72 hodin“  

Dopravní výchova na DH v Mohelnici 

Logická olympiáda  

Oslava lesa na Floře 

Lesní pedagogika pro 4. - 5. roč. 

Projektový den ke 100 letému výročí ČR a oslava 100 let ČR s krátkým 

programem pro veřejnost se sázením lípy v obci 

LISTOPAD 

Drakiáda 

Sbírka pro "Fond Sidus " 

Projekt „Staleté kořeny“ 

Knihovna Zábřeh 

Vítání občánků 

PROSINEC 

Adventní zpívání a nadělování 

Setkání metodiků prevence 

Adventní dílna pro rodiče s dětmi 

„Tonda Obal na cestách“ 

LEDEN 

Sbírka pro nadaci "Život dětem "  
„Úraz není náhoda“ – beseda Poradny zdraví Šumperk 

Příprava plesu 
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ÚNOR 

Zahájení činnosti Čtenářského klubu 
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. - 3. roč. (10 lekcí) 

Tělovýchovná soutěž v přehazované - 4. a 5. roč.  
„Zdravá výživa“ - beseda poradny zdraví Šumperk  
„Dětská scéna“ - recitační soutěž – školní kolo 

„Dětská scéna“ - recitační soutěž – okrskové kolo Zábřeh 

BŘEZEN 

 „Moravský zvoneček“ – pěvecká soutěž – okrskové kolo Zábřeh 

 „Úraz není náhoda“ - beseda poradny zdraví Šumperk 

„Proč je pohyb důležitý“ - beseda poradny zdraví Šumperk 

Vítání jara – vynášení Moreny (akce MŠ + ZŠ 1. - 3. roč.) 

Recitační soutěž – okresní kolo Šumperk 

„Kyberšikana a kybergooming“ – školení ŠMP v Šumperku 

DUBEN 

Rodilí mluvčí ve škole – M.C.Ramsey a V. Lynn 

Ukliďme Hoštejn v rámci akce Clean Up the World 

Jarní výstava pro veřejnost 

„Den Země“ v Zábřehu 

Dopravní výchova na DH v Mohelnici 

Zápis do 1. ročníku 

KVĚTEN 

Férová snídaně - šíření myšlenky zodpovědné spotřeby a účast 

veřejnosti na akci  

Projekt "Normální je nekouřit" 

Besídka ke Dni matek a rodiny pro veřejnost 

Vlastivědný výlet do Prahy – 4. a 5. roč. 

Pasování prvňáčků na čtenáře v místní knihovně 

Matematická soutěž v Zábřehu – 4. roč. 

Setkání metodiků prevence v Šumperku 

ČERVEN 

Školní výlet 

Navazování přátelství s předškoláky – škola nanečisto v ZŠ a ŠD 

„Aby pes nekousl- beseda poradny zdraví Šumperk 

Projekt "Normální je nekouřit" 

Cvičný požární poplach 

Školní olympiáda 

 
 

 

SWOT analýza - vyhodnocení cílů stanovených v PP na školní rok 

2018/2019  
 

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

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

vystudovaného metodika prevence na škole; semináře pro pedagogy 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 – v jedné třídě věkově různorodé děti (starší mají potřebu se před mladšími 

„předvádět“ a mladší mají potřebu napodobovat); výskyt dětí ze sociálně méně podnětného 

prostředí, které z rozličných důvodů častěji inklinují k rizikovému chování; stěhování nových 

dětí (i v průběhu roku) a jejich následné začleňování do kolektivu, obtížnější dostupnost do 

jiných zařízení nabízejících aktivity v rámci prevence, nedostatek vhodných prostor 

k individuální práci s žákem/rodičem/jiným pedagogem, nedostatek času pro výměnu 

informací, podnětů a návrhů mezi kolektivem  
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Příležitosti – cílevědomé a uvědomělé preventivní působení na děti od nejútlejšího věku už 

v mateřské škole a pak plynulé navázání v 1. ročníku naší školy; zlepšování informovanosti 

všech členů ped. sboru k problematice prevence rizikového chování; strategické využívání 

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

jim; zavedení etické výchovy do učebního plánu; lepší informovanosti o dobrém jménu naší 

školy v okolních obcích a s tím spojené dojíždění nových žáků, zařazování projektu pro mladší 

školní věk „Normální je nekouřit“ do všech ročníků a ve školní družině 

 

Rizika – kolektiv třídy je tvořen nejen věkově různorodými žáky, z čehož může pramenit 

nevhodné chování; 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 nedávno 

přistěhovaných žáků do kolektivu, přítomnost žáků sociálně slabých, s poruchami chování 

a s poruchami učení a s tím spojená rizika střetů 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 

OSPOD Zábřeh 

 

6.2 

Hodnocení MPP za školní rok 2018/2019 

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

2018/2019. Vzhledem k vyššímu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami měli 

někteří občas problém respektovat stanovená pravidla, ale příznivé klima školy se dařilo z větší 

části udržet. Především u starších žáků 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 i u jiných 

odborníků. Zameškané hodiny nepřekročily přijatelnou míru, neomluvené hodiny se neobjevily, 

ale v několika případech bylo podezření na skryté záškoláctví. Po dohodě s vyučující se na tyto 

případy více zaměříme v následujícím školním roce, a pokud se bude situace opakovat či 

zhoršovat, budeme ji řešit s rodiči hned v zárodku. Spolupráce s rodiči a jejich podíl na životě 

školy byly na dobré úrovni. Všechny ročníky se zapojily do projektu Normální je 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, ale snažíme se tuto situaci nepodceňovat. 

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 

kavárničkou 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, 
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pomáhali dětem vybrat věci na bleší trh v rámci projektu „72 hodin!“, navštívili i s dětmi 

odpolední adventní dílnu a vyrobili si neotřelé vánoční dekorace, chystali potřebné věci pro své 

děti 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 a dárečky. Někteří rodiče s námi rádi jezdí i na 

školní výlet či vlastivědný výlet do Prahy, kromě rodičů se často přidají i starší sourozenci či 

prarodiče. 

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. Všichni 

žáci během roku absolvovali projekt Normální je nekouřit a několik zajímavých besed 

z Poradny zdraví v Šumperku.  

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 tentokrát obdržela rodina malého Péti, trpícího nevyléčitelným Westovým syndromem, 

uspořádání sbírky na dobročinné účely - Život dětem a Fond Sidus, turnaj v přehazované pro 

žáky 4. a 5. roč., podpora místních tradic při vynášení Moreny, úklid obce v rámci projektu 

Clean Up the World, školní olympiáda na hřišti a plavecký výcvik žáků 1. - 3. ročníku. 

V květnu 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 2. pol. navštěvovat Čtenářský klub. Část kroužků 

se prezentovala na besídce ke Dni matek a ke Dni rodiny. Keramická dílna kromě 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 Zábřehu.                                                 

Bc. Veronika Hegarová, metodik prevence  
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Tabulka č. 10: Výchovná opatření školy a klasifikace chování žáků ve školním roce 2018/2019 

Hodnocení chování  

a výchovná opatření 

 

1 2 3 NTU DTU DŘŠ 

 

1. ročník 

1. pololetí 5 0 0 0 0 0 

2. pololetí 5 0 0 0 0 0 

 

2. ročník 

1. pololetí 6 0 0 0 0 0 

2. pololetí 6 0 0 0 0 0 

 

3. ročník 

1. pololetí 8 0 0 0 0 0 

2. pololetí 8 0 0 0 0 0 

 

4. ročník 

1. pololetí 7 0 0 0 0 0 

2. pololetí 7 0 0 0 0 0 

 

5. ročník 

1. pololetí 5 0 0 0 0 0 

2. pololetí 5 0 0 0 0 0 

Celkem 1. pololetí 31 0 0 0 0 0 

Celkem 2. pololetí 31 0 0 0 0 0 

 

Použité zkratky:  

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

 

6.3 

Výchovné preventivní strategie, které vyplývají především  

z doplňujícího vzdělávacího oboru ETICKÁ VÝCHOVA 

 

 Vytváříme ve vyučování radostnou atmosféru, která je nezbytnou podmínkou efektivity  

v procesu učení.  Stále si uvědomujeme, 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. 

 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. 
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 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 

Prvořadým úkolem v mateřské škole je dbát vždy na bezpečnost dětí. Při drobnějších úpravách 

třídy a herny před začátkem školního roku jsme dbali hlavně na to, aby herní centra byla pro 

děti bezpečným místem pro jejich hry. Proto byly všechny rohy nábytku zasahující do prostoru 

opatřeny plastovými chrániči, hry a stavebnice s drobnějšími dílky byly odstraněny z dosahu 

nejmladších dětí, police a těžší kusy nábytku byly bezpečně připevněny ke zdi. Byla provedena 

kontrola bezpečnosti tělocvičného nářadí a náčiní, poškozené hračky a pomůcky byly opraveny 

nebo zlikvidovány. Také ze zahrady MŠ byly odstraněny předměty, o které by se děti mohly 

zranit. V průběhu školního roku byly vyměněny ostré kameny z bylinkové spirály a nahrazeny 

oblejšími. Od prvního dne školního roku jsme si průběžně opakovali pravidla bezpečného 

chování nejen v budově mateřské školy. Před každým pobytem venku byla dětem připomínána 

správná chůze po schodišti s použitím zábradlí i bezpečné chování ve venkovním prostředí 

s ohledem na roční období. Do akce, při které jsme se snažili dětem vytvořit příjemné 

a bezpečné prostředí, jsme zapojili i rodiče. Při brigádě na zahradě MŠ jsme provedli její celkový 

úklid, umyli a opravili kola, koloběžky a odrážedla a dle možností dali do pořádku zahradní 

nábytek. Bohužel v průběhu školního roku došlo vlivem stáří a povětrnostních podmínek 

k poškození dřevěných obrubníků pískoviště, čímž bylo dětem znemožněno jeho užívání. Při 

pobytu na zahradě si děti osvojovaly pravidla bezpečného používání dětských dopravních 

prostředků – jezdit pomalu a jedním směrem, za jízdy pozorně sledovat okolí, předvídat 

nebezpečné situace. Při činnostech v komunitním kruhu i před pobytem venku jsme si povídali 

o výběru vhodného oblečení s ohledem na počasí a roční období. Rodičům bylo na první třídní 

schůzce v září doporučeno vhodné oblečení a obutí děti do mateřské školy pro činnosti 

v budově i venku. Snažili jsme se také zamezit přinášení nebezpečných předmětů do MŠ dětmi 
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z domova. Při vycházkách po okolí jsme si společně připomínali správnou chůzi po chodníku i 

bezpečné přecházení vozovky, v přírodě si děti uvědomovaly jak její význam pro zdraví, tak i 

možný kontakt s jedovatými rostlinami a houbami, procvičovaly se ve zdolávání přírodních 

překážek. V rámci jednotlivých témat ŠVP PV se seznamovaly s využitím, ale i nebezpečím 

přírodních živlů, byly seznamovány s nebezpečnými situacemi běžného života a společně jsme 

nacházeli jejich řešení. Osvojily si také telefonní čísla nutná k přivolání pomoci – 112, 155, 

158, 150. Možná rizika dětem nebyla připomínána formou hrozby, ale pomocí pohádek, her, 

pracovních listů a navozováním a řešením modelových situací.  

Nepodceňovali jsme ani aktivity podporující zdravý životní styl – péči o osobní hygienu 

a hygienu prostředí, správné a zdravé stravování, dostatek pohybu, častý pobyt venku, 

odpolední odpočinek. S předškolními dětmi jsme v rámci možností prováděli dechová cvičení 

formou hry na flétnu. 

Příjemné prostředí pro děti jsme vytvořili i podporou prosociálního chování, zdravých vztahů 

mezi dětmi a prevencí sociálně – patologických jevů. Všechny zaměstnankyně se svým 

chováním snažily jít dětem příkladem. Starší děti byly vedeny k pomoci mladším, k toleranci 

k lidem z jiného sociálního prostředí, tělesně i mentálně postiženým i k lidem odlišných kultur 

a národností, což se kladně projevilo při nástupu dítěte jiné národnosti do MŠ i krátké návštěvě 

z Venezuely a USA. Drobné nedostatky v chování a konflikty mezi dětmi byly řešeny domluvou, 

vzájemným kompromisem, omluvou a usmířením. Velmi se nám osvědčila již několik let 

využívaná kniha Ferda a jeho mouchy doplněná skutečným plyšákem Ferdou i jeho 

kamarádkami mouchami. Pomocí jednotlivých příběhů se děti učily pojmenovávat emoce, řešit 

různé situace a vcítit se do chování druhých. Velký přínos pro rozvoj empatického myšlení 

měla návštěva oddělení LDN Interny v Zábřehu, kde děti potěšily pacienty kulturním 

vystoupením i drobnými vlastnoručně vyrobenými dárky.  

Jsme rádi, že vzhledem k těmto preventivním aktivitám nedošlo v průběhu školního roku   

k žádnému závažnějšímu úrazu dětí ani dospělých a že jsme se v prostředí MŠ všichni mohli 

cítit příjemně a bezpečně. 

                                                                               Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ 

 

                                                                               

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 2018/2019 
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Jméno a 

příjmení 
Druh akce 

Časová 

dotace 

Organizátor a 

místo konání 

 

Mgr. Lenka 
Pchálková, 

ředitelka  

školy 
 

Workshop PHmax - reforma financování regionálního 

školství 

4 hodiny MAS Horní Pomoraví, 
Hanušovice 

Aktuální právní předpisy významné pro práci škol-

změny v činnosti škol 

5 hodin Pedagogická fakulta UP, 
Olomouc 

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě 8 hodin NIDV, Olomouc 
 

Workshop Odměny a tresty ve školní praxi 4 hodiny MAS Horní Pomoraví, 

Zábřeh 

Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti 4 hodiny MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

Workshop Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní 
schůzky, komunikace s rodiči 

3 hodiny MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

Alternativní a suportivní způsoby vyučování 4 hodiny MAS Horní Pomoraví,  

Zábřeh 

Využití tabletu ve výuce 4 hodiny EduCentre CZ s.r.o., 
Olomouc 

Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním 

prostředí 

8 hodin NIDV, Olomouc 
 

Čtenářská gramotnost s Klárou Smolíkovou 5 hodin MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

CLIL v praxi  4 hodiny ZŠ Štíty 

Odemykání dětského potenciálu s Janem Mühlfeitem 

a Kateřinou Novotnou 

2 hodiny MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

 

Mgr. Alena 

Burešová, 
učitelka ZŠ 

Konverzační a metodický workshop angličtiny pro 

pedagogy  

12 hodin MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

Rodičovská akademie „Výtvarný projev jako nástroj 

poznání dětské psychiky“ 

 MAS Šumperský venkov, 
Nový Malín 

Ekoškola v kostce 5 hodin Ekoškola, Praha 1 

Workshop Odměny a tresty ve školní praxi 4 hodiny MAS Horní Pomoraví,  

Zábřeh 

Čtenářská gramotnost s Klárou Smolíkovou 5 hodin MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

CLIL v praxi  4 hodiny ZŠ Štíty 

Odemykání dětského potenciálu s Janem Mühlfeitem 

a Kateřinou Novotnou 

2 hodiny MAS Horní Pomoraví,  

Zábřeh 

 

Mgr. 

Kateřina 

Suchá,  

učitelka ZŠ 

Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti 4 hodiny MAS Horní Pomoraví,  

Zábřeh 

Učím (se) rád v 1. třídě 5 hodin Mgr. Jarmila Jokešová, 
Vysoké Mýto 

Respektovat a být respektován  42 hodin PhDr. Pavel Kopřiva, 
Šumperk 

Čtenářská gramotnost s Klárou Smolíkovou 5 hodin MAS Horní Pomoraví,  

Zábřeh 

Odemykání dětského potenciálu s Janem Mühlfeitem 

a Kateřinou Novotnou 

2 hodiny MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

 

Bc. Veronika 

Hegarová, 

DiS.,  
učitelka ZŠ, 
vychovatelka 
ŠD 

Ekoškola v kostce 5 hodin Ekoškola, Praha 1 

Workshop Kyberšikana a kybergrooming 2 hodiny MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

Intenzivní konverzační kurz angličtiny s rodilým 

mluvčím 

10 hodin MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti 4 hodiny MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 

Seminář pedagogických pracovníků ŠD a ŠK 3 hodiny SVČ a ZpDVPP Doris 
Šumperk 

Mgr. 

Veronika 

Rohlíková, 

učitelka ZŠ 

Čtenářská gramotnost s Klárou Smolíkovou 5 hodin MAS Horní Pomoraví,  

Zábřeh 

Workshop Odměny a tresty ve školní praxi 4 hodiny MAS Horní Pomoraví,  
Zábřeh 
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Tabulka č. 12: Přehled akcí DVPP pedagogů MŠ ve školním roce 2018/2019 

 

 

 

Tabulka č. 13: Přehled akcí dalšího vzdělávání pracovníků ŠJ ve školním roce  2018/2019 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Kristková, 

učitelka MŠ 

Respektovat a být respektován  42 hodin PhDr. Pavel 
Kopřiva, Šumperk 

Pregramotnost čísel v Hejného metodě 16 hodin MAS Horní 

Pomoraví,  Zábřeh 

Odemykání dětského potenciálu s Janem 

Mühlfeitem a Kateřinou Novotnou 

2 hodiny MAS Horní 
Pomoraví,  Zábřeh 
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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 adventním koncertě v místním kostele a na besídce ke Dni matek, žáci ZŠ 

vystoupili s kulturním programem na vítání nových občánků. Na konci zimy obvykle 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, navštěvujeme kino Retro v Zábřehu.  

Celý rok jsme plnili úkoly několika celostátních projektů s environmentálním zaměřením (Les 

ve škole, Recyklohraní, M.R.K.E.V., EKOŠKOLA), 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 4. a 5. ročníku navštívili Prahu, kde si prohlédli významné památky spojené s naší 

historií. Cílem školního výletu byla obec Modrá u Velehradu, kde proběhl projektový den 

v tamním archeoskanzenu.    

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.  

 

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 2018/2019 

ZÁŘÍ Lesní pedagogika (1.-3.roč.) 

ŘÍJEN 

Oslava lesů na Flóře Olomouc – program lesníků olomouckého kraje 
Dopravní výchova na DH Mohelnice 

Lesní pedagogika (4.,5.roč.) 

„Den stromů“ - projektový den  

“Zpívánky“ – hudební představení v tělocvičně školy 

„100 let Československa“ – projektový den 

LISTOPAD 

„ Z devatera pohádek“ – divadelní představení (1.-3. roč.)  

Vystoupení žáků na vítání občánků obce Hoštejn (1.-3. roč.) 

 „O vlkovi, který vyskočil z knížky“ – beseda v městské knihovně 

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

„Staleté kořeny“ – projektové vyučování s externím pedagogem (3.-5. 

roč.) 

PROSINEC 
Adventní zpívání před vyučováním (celý prosinec) 

„ O Vánocích a vánočních zvycích“ – beseda v městské knihovně 
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Zábřeh (1.-3. roč.) 

Mikuláš ve škole – setkání, vánoční zvyky a obyčeje 

„Recyklohraní“ – výjezdní program o recyklaci odpadů 

„Vánoční tvořivá dílna“ – odpolední tvořivá dílna pro děti a vařejnost 

Vánoční koncert žáků ZUŠ Zábřeh (KD Zábřeh) 

Vystoupení žáků školy na adventním koncertě v kostele sv. Anny 
v Hoštejně 

„Tonda Obal na cestách“ – výjezdní program o třídění odpadů 

Vánoční nadílka ve škole 

LEDEN  

ÚNOR 

Recitační soutěž – školní kolo 

„Lazy goat“ – divadelní představení v anglickém jazyce (4.,5. roč.) 

Moravský zvoneček - školní kolo pěvecké soutěže 

Přehazovaná – okrskové kolo 

Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1.-3. roč. (10 lekcí)  
Recitační soutěž – okrskové kolo 

BŘEZEN 

Moravský zvoneček - okrskové kolo pěvecké soutěže 

„Úraz není náhoda“ – beseda o zdraví, úrazech, první pomoci (1.-4. 

roč.) 
Recitační soutěž – okresní kolo  

Matematický klokan - matematická soutěž (2.-5. roč.) 

Vítání jara – vynášení Moreny (akce MŠ + ZŠ 1.-3. roč.) 

DUBEN 

 „Den ptactva“ – projektový den  
Moravský zvoneček - okresní kolo pěvecké soutěže  

Zápis žáků do 1. ročníku 

Matematická soutěž pro žáky 4. roč. na III. ZŠ Zábřeh 

„Zdravá výživa a proč je pohyb důležitý“ – beseda o výživě a zdravém 

životním stylu (1.-3. roč.) 
„Ukliďme svět – ukliďme Hoštejn“ - akce EVVO  

Velikonoční výstava - prodejní výstava v prostorách MŠ 

Beseda s rodilou mluvčí 

„Den Země“ – program DDM Zábřeh 

Dopravní výchova na DH v Mohelnici  

Pythagoriáda – školní kolo matematické soutěže (4.,5. roč.) 

KVĚTEN 

Praha – vlastivědný výlet do Prahy (4.,5. roč.) 

Besídka ke Dni matek v KD Hoštejn  

Pythagoriáda – okresní kolo matematické soutěže (4.,5. roč.) 
Pasování prvňáčků na čtenáře králem Poeziánem - předání 

čtenářských průkazů v místní knihovně (1.,3. roč.) 

 „Pošli to dál“ - koncert ZUŠ Zábřeh 

„Vyprávění ze safari“ – divadelní představení (1.-3.roč.) 

ČERVEN 

Archeoskanzen Modrá – exkurze v sídlišti z období Velké Moravy 

„Normální je nekouřit“ - program prevence zdraví a prevence kouření 

(1.,3.roč.)  

Focení 

Cvičný požární poplach 

„Aby pes nekousnul“ – beseda o prevenci a chování při setkání s cizím 
zvířetem 

Český rozhlas Olomouc – rozhovor s žáky na téma „Jak se těší na 

prázdniny?“ 

„Škola nanečisto“ - jeden den předškoláků ve škole 

„Den s Lesy ČR“ – pobyt v lese s lesníky u chaty sv. Josefa (3.-5. roč.) 
„Psí domov“ – film v kině Retro Zábřeh  

Školní olympiáda 

Sokolníci, dravci – komentovaná přehlídka dravců 
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Tabulka č. 15: Přehled akcí MŠ ve školním roce 2018/2019 

ZÁŘÍ 

 

Návštěva dětí z MŠ Nemile 

Brigáda s rodiči a dětmi na zahradě MŠ 

 

ŘÍJEN 
„Zpívánky“- hudební program pro děti ZŠ a MŠ 

„Včelka Mája“- kino Retro Zábřeh 
Fotografování dětí 

LISTOPAD 

Devatero pohádek - divadlo pro děti ZŠ a MŠ 

Podzimní dílna – akce pro děti a jejich rodiny 
Návštěva dětí z MŠ Nemile 

Ukázka výlovu rybníka v Hoštejně 

Polodenní výlet vlakem do České Třebové 

Vánoční výstava – návštěva v MŠ Zahradní v Zábřehu 

PROSINEC 
Mikuláš v MŠ+ návštěva dětí z MŠ Kosov 

Vánoční besídka v MŠ pro veřejnost 

LEDEN Návštěva dětí z MŠ Nemile 

ÚNOR  

BŘEZEN 

Prostorová zkouška na „Mateřinku 2019“ v KD Zábřeh 
„Mateřinka 2019“- vystoupení dětí na festivalu MŠ v KD Zábřeh 

Vystoupení dětí pro pacienty LDN Interny v Zábřehu 

Žonglérské vystoupení+ návštěva dětí z MŠ Nemile 

 

DUBEN 

Velikonoční výstava v MŠ+ návštěva dětí z MŠ Nemile 

Princezna a dráček – animovaná pohádka v kině Retro v Zábřehu 

Návštěva hospodářství u Kovaříků – domácí zvířata a jejich mláďata 

 

 

 

9. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  

Českou školní inspekcí (ČŠI) 

Ve školním roce 2018/2019 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 2018 

 

Tabulka č. 16: Čerpání státního rozpočtu 

 

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

ONIV (UČEBNICE, UČEBNÍ 

POMŮCKY, ŠKOLENÍ, PLAVÁNÍ)  
63 690 4 016 3 048 5 262 76 016 

DPN (PRACOVNÍ NESCHOPNOST) 1 809 
   

1 809 

PLATY  2 136 518 747 446 365 234 212 502 3 461 700 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ 

PRÁCE) 
33 833 3 222   945 38 000 

ODVODY  774 089 269 081 131 485 76 500 1 251 155 

CELKEM  3 009 939 1 023 765 499 767 295 209 4 828 680 

     

 

 

 

Tabulka č. 17: Čerpání dotace Šablony pro ZŠ a MŠ Hoštejn 

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ HOŠTEJN MŠ ZŠ 

PLATY 80 502 84 826 

ODVODY 28980 30 540 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 
 

44 675 

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY 109 482 160 041 

DVPP, SDÍLENÍ PEDAGOGŮ 5 980 6 776 

POMŮCKY, VYBAVENÍ, SLUŽBY 
 

32 778 

CESTOVNÉ 
 

 

CELKEM 115 462                   199 595 
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Tabulka č. 18: Čerpání rozpočtu v doplňkové činnosti 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST – čerpání v Kč ŠJ 

PLATY 76 490 

ODVODY 27  539 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 7 120 

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY 111 109 

POTRAVINY 158 783  

VĚCNÉ NÁKLADY 22 825 

CELKEM 292 717 

 

 

Tabulka č. 19: Čerpání obecního rozpočtu  

 

OBECNÍ ROZPOČET - čerpání v Kč ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 

EL. ENERGIE                           107 944 

PALIVO            109 898 

VODNÉ, STOČNÉ 13 639 

OPRAVY, ÚDRŽBA 29 372 

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 16 043 

POJIŠTĚNÍ ŽÁKŮ, MAJETKU 14 747 

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 36 000 

ZPRACOVÁNÍ MEZD 29 570 

BOZP, PO, REVIZE                           25 241 

GORDIC – ÚČETNÍ PROGRAM 14 2019 

ODPISY  0 

PLATY 0 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 32 197 

ODVODY 0 

UČEBNÍ POMŮCKY, ŠKOLNÍ POTŘEBY 19 183 

STUDIJNÍ MATERIÁL  7 410 

VYBAVENÍ, NÁBYTEK, DDHM 6 852 

BANKOVNÍ POPLATKY 10 922 
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SOFTWARE, ICT SLUŽBY 18 795 

PLAVÁNÍ 18 795 

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE  
(ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, TELEFONY, 

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, ČISTICÍ 
PROSTŘEDKY, DROBNÝ MATERIÁL) 

126 122 

CELKEM  774 644 

 

Na žádost obce byl proveden pravidelný audit hospodaření školy jako příspěvkové organizace 

obce. Audit byl proveden nezávislým auditorem dne 10.5.2019, auditor neshledal žádné 

nedostatky při vynakládání finančních prostředků a potvrdil soulad hospodaření školy 

s požadavky platných právních předpisů. 

 

 

11. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

Škola nebyla v roce 2018 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 srpnu 2018 jsme na MŠMT podali žádost o dotaci na projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Hoštejn, 

dotace byla naší škole přidělena ve výši 900629 Kč a je určena pro MŠ, ZŠ a ŠD. Zaměření 

projektu Šablony II je obdobné jako u projektu Šablony I, největší část dotace bude opět 

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

využita na financování školení pedagogických pracovníků MŠ,  ZŠ a ŠD, na sdílení zkušeností 

mezí pedagogy různých škol, na pořádání osvětově komunitních setkávání, na činnost 

čtenářského klubu, na projektové dny organizované ve škole nebo mimo školu. Dotaci je možné 

v malé míře použít i na nákup učebních pomůcek. Projekt je realizován do konce roku 2020. 
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14.  

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

V naší škole není zřízena odborová organizace. 

Úzce spolupracujeme se zřizovatelem školy - obcí Hoštejn. Zřizovatel školy nám vytváří velmi 

dobré zázemí pro to, aby škola mohla kvalitně vykonávat svoje poslání. 

Dne 1. 9. 2005 byla zřízena školská rada, která na pravidelných schůzkách (nejméně 

3 x ročně) hodnotí činnost a naplňování záměrů školy, schvaluje školní řád, případnou 

aktualizaci ŠVP, projednává rozpočet školy a výroční zprávu o činnosti školy.   

Při péči o 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 Čtenářská a jazyková gramotnost a v pracovní skupině Management škol. 

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání v místních mateřských a základních školách 

vytvořením společného plánu rozvoje  prostřednictvím partnerské spolupráce škol, zřizovatelů, 

neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání s cílem společného plánování aktivit pro 

řešení místně specifických problémů a potřeb. Cílem je v našich školách rozvíjet motivující 

kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro 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.  
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V Hoštejně dne 15. 10. 2019                Mgr. Lenka Pchálková         
                                                                 ředitelka školy 

 

 

Výroční zpráva byla předána Školské radě k projednání dne 15.10.2019. 

Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne 31.10.2019. 

 


