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1. 

Úvod a základní údaje o škole  

Školní rok 2021/2022 opět neprobíhal standardně ve srovnání s roky před pandemií 

koronaviru. První pololetí školního roku bylo poznamenáno další vlnou onemocnění koronaviru 

a tudíž každotýdenním testováním ve školách. Pravidelný školní režim byl narušován 

občasnými karanténami a izolací žáků i personálu školy. K celostátnímu uzavření škol jako 

v předešlém školním roce však už nedošlo. Ve 2. pololetí již probíhala výuka v podstatě bez 

omezení, jen za přísnějších hygienických podmínek.  

 

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 

Kontakt ŠD e-mail: druzina.hostejn@seznam.cz  

 tel.: 583 443 135 

Kontakt ŠJ Tel: 603 353 823 

 e-mail: skolnijidelnahostejn@seznam.cz 

Web školy www.zsamshostejn.cz 

Datová schránka ixmmdpr 
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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, Zábřeh 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 2021/2022 navštěvovalo základní školu 29 

žáků, dalších sedm žáků bylo registrováno ve škole v rámci individuálního vzdělávání, jedna 

žákyně plní povinnou školní docházku zároveň v naší škole a v zahraničí. Zákonným 

zástupcům individuálně vzdělávaných žáků a žákyně v zahraničí během školního roku 

poskytujeme podporu, učební pomůcky, zprostředkujeme jim vzdělávací program 

a upřesňujeme si s nimi vzdělávací cíle.  Tito žáci podstoupili ve škole přezkoušení (žáci 

v individuálním vzdělávání dvakrát za rok, žákyně v zahraničí jednou za školní rok), aby jim 

mohlo být vydáno vysvědčení.  

Žáci byli zapsáni ve třech třídách, škole byla udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků, ale 

nebylo nutné zřizovatelem navyšovat rozpočet na mzdy. Do I. třídy byl zařazen 1. ročník (8 

žáků, jeden žák se začátkem 2. pololetí odstěhoval), do II. třídy byl zařazen 2. a 3. ročník (13 

žáků), do III. třídy byl zařazen 4. a 5. ročník (9 žáků).  

Do školní družiny bylo zapsáno 27 účastníků v jednom oddělení.  

Mateřská škola je jednotřídní. V mateřské škole bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 21 

dětí. 

 

Profilace a nabídka naší školy 

Ve školním roce 2021/2022 jsme zabezpečovali tuto nabídku:  

 
 Pozitivní klima školy založené na vzájemné úctě a respektu mezi pedagogem a žákem 

 Výuka probíhá s asistenty pedagoga v každé třídě 

 Cílená podpora a budování dobrých vztahů mezi žáky 

 Důraz na seberealizaci a úspěšnost každého žáka 

 Využívání efektivních vyučovacích metod 

 Interaktivní a tvořivá výuka ve všech ročnících 

 Velké množství názorných pomůcek do výuky, včetně Montessori pomůcek 

 18 počítačů ve třídách a 10 tabletů pro žáky – efektivní výukové programy během  

            vyučování 

 Speciální péče o žáky s výukovými obtížemi i o žáky nadané, individualizace a  

           diferenciace ve výuce 

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

            využívání metod kritického myšlení 

 Využívání prvků a prostředí Hejného matematiky  

 Zaměření školy na environmentální výchovu a na výchovu ke zdravému životnímu stylu,   

           využívání environmentální učebny a venkovní učebny 

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

 Zapojení do projektů motivujících žáky k dalšímu vzdělávání                                                                     

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

           předmětů 

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

           ZŠ 

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

           hry, badatelský klub s anglicky mluvícími lektorkami, hra na klavír, flétnu a keyboard,     

           hravá angličtina, vaření a náboženství  
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 Velký výběr deskových her pro rozvoj logického myšlení, stavebnic, hraček a činností ve  

           školní družině i během přestávek 

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

           a rodičů 

 Individuální logopedická péče v MŠ i v ZŠ  

 

 

Tabulka č. 2: Počty žáků ZŠ Hoštejn ve školním roce 2021/2022 a jejich rozdělení do tříd (stav k 30.6.2022) 

 
 
SVP – speciální vzdělávací potřeby      
* plus dalších 7 žáků v individuálním vzdělávání a jedna žákyně v zahraniční škole  

 

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 budově mateřské školy je zřízen obecní byt.  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

V budově ZŠ jsou v prvním patře tři prostorné učebny a sborovna. Učebny jsou vybaveny 

jednomístnými výškově nastavitelnými lavicemi a výškově nastavitelnými židličkami. Součástí 

každé učebny je hrací koutek s kobercem. Ve dvou třídách je po osmi počítačích pro žáky 

s připojením na internet, na počítačích jsou využívány výukové programy na procvičování učiva 

českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. V málotřídní 

škole je práce na počítačích přímo ve vyučovacích hodinách velmi přínosná, neboť zvyšuje 

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

Třída ročník počet 

žáků 

hoši dívky SVP 

I. třída  -  tř. uč. Mgr.  Kateřina Suchá 1. ročník 7 4 3 2 

      

II. třída – tř. uč. Mgr. Alena Burešová 2. ročník 3 2 1 1 

 

 

3. ročník 10 4 6 2 

Celkem II. třída  13 6 7 3 

   

III. třída – tř. uč.  Mgr. Michaela 

Paclíková 

4. ročník 4 3 1 2 

 
 

5. ročník 5 2 3 2 

Celkem III. třída  9 5 4 4 

  

Celkem 1. – 5. ročník 
 

 29* 15 14 9 
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interaktivními tabulemi s připojením k internetu,  menší třída je vybavena počítačem a novým 

velkým LCD panelem pro moderní výuku. Dále máme pro žáky k dispozici 10 tabletů, které 

využíváme pro procvičování učiva v online aplikacích. Většinu učebnic a pracovních sešitů 

máme také v elektronické podobě pro použití na interaktivních tabulích. Žákům i pedagogům je 

k dispozici nadstandardně vybavená žákovská a učitelská knihovna, která je pravidelně 

doplňována dalšími knihami. V obou třídách je pianino, menší třída je vybavena keyboardem, 

ve vybavení školy je kytara a 10 kusů ukulele, na které hrají žáci v hodinách hudební výchovy. 

Každá třída je vybavena CD přehrávačem, pedagogům je k dispozici kopírka, barevná tiskárna 

a laminátor. Ve třídách mají děti k dispozici velký výběr stavebnic, deskových a jiných her. Ty 

mohou děti využívat i během přestávek, odpoledne je využívá školní družina. Pro názornost 

výuky jednotlivých předmětů hojně využívají učitelky také nejrůznější kupované i vlastnoručně 

vyráběné učební pomůcky, které maximálně zefektivňují vyučovací proces.  

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

K 30.9.2021 byla dokončena náročná přestavba bývalého bytu na odborné učebny- 

environmentální učebnu a školní kuchyňku. Obě učebny jsou vybaveny moderním nábytkem 

a novými pomůckami. Environmentální učebna je vybavena 3D projektorem. Nové učebny byly 

pravidelně využívány ve výuce a ve školní družině. V těchto nových prostorách se nachází 

rovněž zázemí pro pedagogy. Součástí projektu bylo i vybudování venkovní učebny, kterou 

využíváme v dopoledních hodinách při výuce venku, odpoledne ji využívá školní družina. 

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

výtvarnými pracemi.  

Součástí školy je kotelna na tuhá paliva, na podzim 2020 byl do kotelny instalován nový kotel 

na uhlí.  

ZŠ má k dispozici kolem školní budovy pozemek s posezením, novou venkovní učebnou 

a skluzavkou. Na školní zahradě dokončujeme v době psaní výroční zprávy projekt „Příroda 

všemi smysly na málotřídní škole v Hoštejně“, na který nám Státní fond životního prostředí 

schválil dotaci ve výši 109 106 Kč. Součástí projektu jsou dva nové vyvýšené záhony na 

zeleninu, nově vysazené letničky, trvalky a plodící keře (maliník), záhon s lučními květinami, 

sběrač dešťové vody, kompostér. Dále jsme z dotace pořídili zahradní nářadí, dvě dřevěné 
venkovní lavičky, dvě dřevěná lehátka, dřevěný stůl, sedací vaky, badatelský batoh a dvacítku 

knih pro environmentální výchovu. 

Na budování zahrady se podíleli i žáci a veřejnost. Realizace projektu potrvá do 31.10 2022.  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Budova MŠ a ŠJ sídlí na adrese Hoštejn 95 a 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 stále vybavována tak, aby odpovídala současným 

hygienickým a provozním požadavkům. Velice by nám pomohlo pořízení konvektomatu, který 

by ještě více zefektivnil proces přípravy stravy a přispěl by k realizaci zásad zdravého stravování 

při přípravě stravy. V přízemí se dále nachází keramická dílna s vypalovací pecí, kterou využívá 

základní škola, mateřská škola, školní družina 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, her a stavebnic. Hračky a učební pomůcky jsou v rámci možností 

stále doplňovány. Herna je určena také pro pohybové aktivity a denní rituály v komunitním 

kruhu.  
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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.  

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 přilehlé dětské hřiště 

s mnoha herními prvky.  

 

Opravy a rekonstrukce v budově ZŠ během školního roku 

Na podzim roku 2021 byla ukončena náročná rekonstrukce bývalého bytu na školní učebny – 

environmentální učebnu a školní kuchyňku, s bezbariérovým sociálním zařízením se 

sprchovým koutem. Zhotovitelem stavebních prací byla firma Ekozis ze Zábřeha, která byla 

vítězem výběrového řízení. V celém objektu bývalého bytu došlo k výměně elektroinstalace, byl 

vybudován nový otopný systém, položeny nové podlahy a ve stávající šatně pro žáky byl 

vestavěn nový bezbariérový vchod. Všechny dveře v přízemí byly vyměněny za prosklené, což 

symbolizuje naši koncepci „otevřené školy“. V rámci dotace došlo k rekonstrukci topení 

a podlahy v malé učebně v prvním patře, dále byla z bývalého skladu uhlí vytvořena nová 

venkovní učebna. Z prostředků zřizovatele byla vybudována nová příjezdová cesta za školou, 

kterou tvoří zámková dlažba. Prodloužení betonové opěrné zdi pod svahem za školou nám 

vytvořilo nová místa k pěstování bylinek, koření a plodících keřů. Tento prostor je využíván 

školní družinou při venkovních hrách. Kolaudační souhlas s užíváním stavby nám byl udělen 

10.11.2021. Z vlastních zdrojů pak byla zrekonstruována podlahová krytina na celém vnitřním 

schodišti a na chodbě v prvním patře. Schody a zábradlí na půdu byly opatřeny novým 

nátěrem.   

 

Opravy a rekonstrukce v budově MŠ a ŠJ během školního roku 

Nákladná rekonstrukce proběhla v říjnu 2021 v kotelně, kde byly pořízeny dva nové kotle na 

uhlí.  Rekonstrukci kotelny financovala obec Hoštejn.  

 

Nákup vybavení a školních pomůcek v ZŠ a MŠ během školního roku 

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

přidělen podle počtu dětí a žáků v daném školním roce. V tomto školním roce jsme pořídili 

některé nové učebnice, byly zakoupeny nové knihy do školní knihovny a různé názorné 

pomůcky do výuky. Z dotace Šablony II pro ZŠ a MŠ Hoštejn bylo v roce 2020 pořízeno 25 kusů 

sluchátek k počítačům. Mnoho pomůcek v rámci environmentálního vzdělávání bylo pořízeno 

v rámci dotace IROP „Zkvalitnění výuky v ZŠ Hoštejn“ a dotace „Příroda všemi smysly na 

málotřídní škole v Hoštejně“. Učitelky si také na základě aktuálních vzdělávacích potřeb dětí 

a žáků vyrábějí vlastní učební pomůcky a pracovní listy a při jejich výrobě využívají 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 dětské knihy, didaktické pomůcky pro přípravu předškoláků na školu, 

pomůcky v rámci polytechnické výchovy, pomůcky z Montessori pedagogiky a další pomůcky 

pro rozvoj matematické pregramotnosti. Do třídy MŠ byl pořízen nový psací stůl pro personál 

a skříňky na ukládání pomůcek. U vchodu do MŠ byl domovní telefon k otvírání dveří doplněn 
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o kameru pro identifikaci přicházejících osob, které se po zazvonění zobrazují na monitoru ve 

třídě. 

  

1.3 

Hygienické podmínky  

Zásady dodržování hygienických podmínek jsou součástí Provozních řádů MŠ, ZŠ a ŠJ 

a školních vzdělávacích programů v MŠ, ZŠ a ŠD. Tyto zásady jsou povinni zajišťovat 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 Školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Děti dostávají od firmy 

MK Fruit ze Šumperka v pravidelných intervalech zdarma ovocný nebo zeleninový balíček a 

neochucené mléko nebo sýr.    

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

v rámci duševní hygieny školní počítače během přestávek. Přestávky jsou primárně určené 

k fyzické a duševní relaxaci. 

Sociální zařízení pro chlapce a pro dívky je umístěno v prvním patře a po rekonstrukci 

v přízemí i v těchto prostorách. Jeho součástí jsou elektrické osoušeče rukou a zásobníky na 

papírové ručníky. Všechna umývadla v budově jsou opatřena ohřívači teplé vody.  

Učitelky a asistentky 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.  

V souvislosti s prevencí covid-19 byla do denního režimu zařazena další opatření ke zvýšení 

bezpečnosti při pobytu ve škole – desinfekce rukou při vstupu do školy, ve třídách a na WC, 

důraz na správné mytí rukou, intenzivní větrání během hodin a přestávek, desinfekce povrchů, 

častější pobyt dětí venku během vyučování, přestávek a ve školní družině.  

 

1.4 

Školská rada 

Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. Ve školním roce 2021/2022 pracovala v tomto složení: 

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

členové:           Mgr. Veronika Rohlíková (zástupce z řad zákonných zástupců žáků) 

                       Mgr. Luděk Diblík (zástupce za zřizovatele) 

 

 

 

 

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


   

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 – str. 9 

 

2. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 

 

79-01-C/01  Základní škola 

studium denní 

3.  

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Tabulka č. 3: Zaměstnanci školy ve školním roce 2021/2022 

Ředitelka školy                                    Mgr. Lenka Pchálková  

Učitelky ZŠ 
Mgr. Alena Burešová 

Mgr. Kateřina Suchá 

Mgr. Michaela Paclíková  

Asistentky pedagoga v ZŠ 
Bc. Veronika Hegarová  

Lenka Kristková 

Mgr. Michaela Paclíková 

Vychovatelka ŠD Bc. Veronika Hegarová     

Učitelky MŠ 
Ivana Pumprlová Gáliková 

Lenka Kristková 

Mgr. Kateřina Suchá (logopedie) 

Asistentka pedagoga v MŠ Anežka Blaháčková 

Školnice MŠ Anežka Blaháčková 

Školní asistent v MŠ  Anežka Blaháčková 

Školní asistent v ZŠ  Mgr. Michaela Paclíková 

Školnice ZŠ Vlasta Moravcová 

Topič MŠ, ZŠ                                            Anežka Blaháčková 

Provozářka ŠJ Dana Diblíková 

Pracovnice provozu ŠJ                      Dana Diblíková 

Kuchařka Alena Fuglíčková 

Účetní                                  Lenka Kunčarová 

                                                         

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní. Zaměstnanci obdrželi při nástupu do 

zaměstnání náplně práce, kde jsou vymezeny jejich povinnosti a pravomoci. Škola je řízena na 

demokratických principech s vnitřní hierarchií a přesně určenými kompetencemi, 

prostřednictvím nichž je zajištěn chod školy v konkrétních oblastech. Pravomoci předávají 

zaměstnancům spoluzodpovědnost a motivují je k aktivnímu přístupu při rozvoji jednotlivých 
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úseků školy. Zaměstnanci školy mají příležitost podílet se na analýze aktuálního stavu 

a vyjádřit vlastní názor na strategii dalšího rozvoje, ředitelka školy vychází při plánování 

koncepčních záměrů i ze zkušeností a postojů zaměstnanců školy, aktivně 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 profesní rozvoj, který pedagogičtí 

pracovníci zakotvují ve svém Plánu profesního rozvoje. Zaměstnanci preferují týmovou práci, 

všichni se snaží spolupracovat tak, aby byl zajištěn plynulý a efektivní chod školy. Ředitelka 

školy vytváří podmínky pro účast všech pedagogů na dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, které je nezbytným předpokladem ke stálému zkvalitňování výchovně vzdělávacího 

procesu. Významným prvkem v seberozvoji je vzájemné sdílení zkušeností mezi pedagogy naší 

školy, ale i s pedagogy jiných škol.              

                                                           

                                                                                  

4. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce  

a následném přijetí do školy 

V dubnu 2022 proběhl zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023. Zápis probíhal prezenční 

formou v 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 2022/2023 

Počet dětí u zápisu  10 ¹ 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku 6 ¹ 

Počet žáků s odloženou školní docházkou            4 

Počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku            6 ¹ 

¹ Z toho tři žáci v individuálním vzdělávání.   
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5. 
Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 

5.1 

Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP PV 

 
Vzhledem k vysoké nemocnosti a střídání dětí v průběhu celého školního roku jsme se 

některým tématům ŠVP PV  věnovali delší dobu, některým pak pouze okrajově. 

Z důvodu minimální a nepravidelné docházky některých dětí se nám nepodařilo u těchto dětí 
dosáhnout plánovaných cílů a předpokládaných klíčových kompetencí v některých vzdělávacích 

oblastí. 

V krátké době se nám podařilo zapojit všechny docházející děti do kolektivu MŠ a zvládnout 

jejich odloučení od rodičů. Nové děti se brzy přizpůsobily dennímu režimu, s ohledem na svůj 
věk zvládly hygienické návyky v MŠ i základy sebeobsluhy, zapojily se postupně do všech 

činností spolu s ostatními, zlepšilo se jejich vyjadřování a komunikace s ostatními. V průběhu 

školního roku se všechny děti zlepšily v samostatnosti a sebeobsluze. K výraznému zlepšení ve 

všech oblastech vzdělávání došlo u dětí s OŠD, které se nám podařilo dostatečně připravit na 

vstup do ZŠ. 

Přítomnost školní asistentky nám umožnilo efektivněji pracovat s dětmi ve skupinách podle 

věku nebo obtížnosti úkolů. 

Nižší počet dětí nám umožnil zejména při ranních a odpoledních činnostech individuálně 

přistupovat k jednotlivým dětem s využitím našich kvalitních didaktických her a pomůcek. 

Na dobré úrovni byla spolupráce se zákonnými zástupci většiny dětí. 

V rámci znovu nařízených covidových opatření se nám nepodařilo uskutečnit, především 

v prvním pololetí, některá plánovaná filmová a divadelní představení v Zábřehu.  

 

                                                                                    Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ 

 
5.2 

Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP ZV 

V 1. – 5. ročníku školního roku 2021/2022 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 snažíme zajistit 

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

pociťovali všichni žáci, tedy i žáci s výukovými obtížemi, aby neztratili motivaci a touhu dále se 

vzdělávat.  

Z tohoto důvodu dbáme na diferenciaci učiva dle aktuálních schopností žáků a na 

smysluplnost zadávaných úkolů. Při zapojování každého žáka do školní práce respektujeme 

jeho aktuální osobní možnosti. 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, má potřebu pomáhat potřebným, pečuje o své zdraví, je tvořivý a má 

radost ze své práce. 

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

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

vytvářet tvůrčí a pozitivní atmosféru, která je zásadním předpokladem pro maximální zapojení 
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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. 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. Aplikujeme 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. Učitelky prošly opakovaným školením k využívání 

matematiky prof. Hejného. Žáci se učí respektovat odlišnosti druhých, osvojují si zásady 

zdravého životního stylu, vedeme žáky k respektování jedinečnosti jednotlivce, k uvědomování 

si odpovědnosti za své jednání a za jeho následky. 

Diferenciací 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, 

netradiční úkoly, 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 pozitivní klima školy bylo také v roce 2013 zavedení 

etické výchovy jako samostatného předmětu ve 4. ročníku. Prvky etické výchovy jsou využívány 

i v ostatních předmětech a také ve školní družině. Žáci se již od prvního ročníku učí toleranci, 

respektu k názorům druhých a postupně získávají komunikační dovednosti potřebné 

k vzájemnému porozumění. Dobrým prostředkem k rozvoji tolerance a empatie je komunitní 

kruh, který je zařazován každé pondělí na začátku vyučování, případně v dalších hodinách, kde 

je to vhodné a možné. K dobrému klimatu školy přispívají i výukové projekty koordinované 

metodikem prevence rizikového chování, kterým je vychovatelka školní družiny. 

 

5.3 
Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP ŠD 

 
Snahou školní družiny je obohacovat denní program žáka o nadstandardní aktivity, zajišťovat 

odborné pedagogické vedení při zájmových i relaxačních činnostech a snažit se maximálně 
podporovat individuální rozvoj každého dítěte. Cíle se uplatňují formou pravidelné výchovné, 

vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinkem, přípravou na vyučování, příležitostnými akcemi 

a nabídkou spontánních aktivit. 

  

Během školního roku se nám dařilo vhodně volenými strategiemi plnit tyto cíle: 
 

 Prožívání radosti, štěstí, jistoty a bezpečí 

 Všestranný rozvoj žáka, jeho učení a poznávání založené na hře, zájmu  
a zvídavosti 

 Získávání osobní samostatnosti, schopnosti a dovednosti projevovat se jako svobodná 
osobnost pozitivně působící na své okolí 

 Výchova žáků k smysluplnému využívání volného času a vybavit je dostatkem námětů 
k jeho naplňování 

 Osvojování a posilování hodnot důležitých pro soužití lidí v naší společnosti 

 Vytváření podmínek pro odpočinek a relaxaci k obnovení fyzických i duševních sil 

 Rozvíjení spolupráce s rodinami žáků i s širší veřejností 
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6. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 

vzdělání 

6.1 

Základní vzdělávání 
 

6.1.1 
Zjišťování výsledků vzdělávání 

Zjišťování výsledků vzdělávání pomocí vlastních testů 

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

konci každého čtvrtletí. Z důvodu větší nemocnosti žáků toto testování v loňském školním roce 

probíhalo v některých ročnících v posunutých termínech. Výsledky žáků v těchto testech 

odpovídaly průběžnému hodnocení žáků během školního roku. Pokud se vyskytne oblast, kde 

žáci více chybují, zaměří se učitelky na toto učivo při procvičování probraného učiva. Vzhledem 

k malému počtu dětí ve třídách mají učitelky i tak dostatečný přehled o tom, jak jednotliví žáci 

učivo zvládají.   

Zjišťování výsledků vzdělávání pomocí standardizovaných testů 

Ke zjištění výsledků vzdělávání používáme na konci školního roku také standardizované 

srovnávací testy, většinou pro 5. ročník. Ve školním roce 2020/2021 jsme využili srovnávací 

testy žáků 5. ročníku společnosti SCIO. Ve školním roce 2021/2022 jsme se účastnili ověřování 

výsledků žáků 5. ročníku v rámci testování České školní inspekce (ČŠI). Použití různých 

standardizovaných 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.). Ve většině testovaných parametrů dosahovali naši žáci nadprůměrných 

výsledků ve srovnání s ostatními účastníky testování ze škol v ČR.  

 
Graf č. 1: Ověřování výsledků žáků v ČJ v rámci testování ČŠI – 5. ročník  
 

 
 
Poznámka: modrá barva – naši páťáci, oranžová barva – všichni testovaní páťáci z ČR 



   

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 – str. 14 

 

 
Graf č. 2: Ověřování výsledků žáků v M v rámci testování ČŠI – 5. ročník  
 

 
 
Poznámka: modrá barva – naši páťáci, oranžová barva – všichni testovaní páťáci z ČR 

 
 
 
 
Graf č. 3: Ověřování výsledků žáků v dovednostech usnadňujících učení v rámci testování ČŠI – 5. ročník  
 
 

 
 
Poznámka: modrá barva – naši páťáci, oranžová barva – všichni testovaní páťáci z ČR 

 
 
 

6.1.2 
Způsoby sebehodnocení a hodnocení žáků 

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

pokroky během určitého časového období, vyjadřují se k aktivitám v hodině a ke své odvedené 

práci. Hodnocení žáků ztrácí pouze sumativní funkci a do popředí se dostává jeho formativní 

charakter. Učitelky hodnotí žáky nejen známkou, ale i pomocí dalších motivačních činitelů, po 
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prvním a třetím čtvrtletí dostávají žáci slovní hodnocení, kde jsou zdůrazněny jak pokroky, tak 

silné a slabé stránky žákovy práce a možnosti dalšího rozvoje. Důležitou součástí hodnocení 

jsou portfolia žáků, která si na konci roku žáci zhodnotí a zakládají do svých složek. Pro 

úspěšnost hodnocení jsou důležitá předem známá kriteria hodnocení. Žáci musí být hodnoceni 

tak, aby si uvědomovali nejen chyby, ale i dobře odvedenou práci a především své pokroky.  

Učitelky se zúčastňují seminářů zaměřených na formativní hodnocení a zaměřují se na tento 

způsob hodnocení četbou odborné literatury v rámci samostudia. Do učitelské knihovny byla 

zakoupena literatura zabývající se touto tematikou.  

 

6.1.3 

Rodilá mluvčí v ZŠ a MŠ Hoštejn 
 
V posledním březnovém týdnu jsme v rámci projektové výuky opět přivítali Valerii Lynn 

Magallanes, která v tomto školním roce z důvodu stěhování ukončila spolupráci s MAS a v naší 

škole tak byla naposledy.  

Valerie strávila příjemný čas s dětmi v mateřské škole. Všichni společně konverzovali, zpívali, 

malovali, hráli pohybové hry a poznávali se navzájem. Děti tak již od útlého věku vnímají 

potřebu znalosti světového jazyka a zbavují se hravou formou obavy či ostychu a učí se 

komunikovat, i když jsou jejich znalosti v cizí řeči teprve na počátku. Všichni budoucí školáci 

byli nadšení a jejich vzájemné loučení bylo velmi dojemné.  

V základní škole se Valerie zapojila do práce se žáky všech ročníků, včetně nejmladších 

prvňáčků. Školáci procvičovali jim již známou slovní zásobu, naučili se mnoho nových výrazů 

a obratů a upevňovali si potřebnou gramatiku. Pomocí her, písniček, rozhovorů i praktických 

aktivit brzy padly zábrany i u méně smělých žáků a brzy se rozvinula živá spolupráce. Díky ní 

si žáci snáze uvědomují potřebu a výhodu znalosti a aktivního používání cizího jazyka od 

nejútlejšího věku a učí se přirozeně komunikovat v rámci své jazykové úrovně. 

Bc. Veronika Hegarová, koordinátor rodilých mluvčích 

 

 

 

6.1.4 
Účast žáků na soutěžích 

Pro soutěživé děti je účast na soutěžích příležitost získat cenné zkušenosti a pokusit se uplatnit 

a zúročit svoje schopnosti. Žáci neměli v tomto školním roce z důvodu protiepidemických 

opatření moc příležitostí porovnat svoje znalosti a dovednosti v různých školních i okrskových 

kolech soutěží.  

Soutěže organizované naší školou 

Školní kolo recitační soutěže  

Školní kolo pěvecké soutěže – z důvodu velké nemocnosti žáků neproběhla 

Školní sportovní olympiáda  

 

Soutěže pořádané jinými organizacemi 

Logická olympiáda – školní kolo (pořádá Dětská Mensa ČR) – dobrovolná účast (zúčastnila se 

asi polovina žáků školy, včetně žáků v individuálním vzdělávání) 

 

Kategorie 1. ročník  

1. místo Nikola Muchová 

2. místo Johana Kupilíková 
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Kategorie 2. ročník 

1. místo Gabriela Doležalová 

2. místo Ondřej Hampl 

 

Kategorie 3. – 5. ročník 

1. místo Lada Kovaříková (postup do krajského kola) 

2. místo Tomáš Diblík 

3. místo Alžběta Hamplová 

 

Logická olympiáda – krajské kolo 

Lada Kovaříková – 23. - 25. místo v rámci Olomouckého kraje 

 

Matematický klokan (školní kolo)  

Cvrček (2. – 3. ročník) 

1. místo Viola Holínková (3. místo v okrese Šumperk) 

2. místo Vendelín Kupilík, Sofie Moravcová, Lenka Vaníčková 

3. místo Anna Kristková 

Klokánek (4. – 5. ročník) 

1. místo Alžběta Hamplová   

2. místo Lada Kovaříková 

3. místo Tomáš Diblík 

 

Matematická olympiáda pro 5. ročník – školní kolo 

Alžběta Hamplová – úspěšný řešitel, postup do okresního kola 

Matematická olympiáda pro 5. ročník – okresní kolo 

Alžběta Hamplová – 6. místo 

Recitační soutěž – okrskové kolo - z důvodu distančního formátu soutěže (zaslání 

videonahrávky) jsme se nezúčastnili 

Pěvecká soutěž Moravský zvoneček – okrskové kolo – z důvodu distančního formátu soutěže 

(zaslání videonahrávky) jsme se nezúčastnili 

 

6.1.5 

Výukové celoškolní projekty, celostátní programy a aktivity 
Skutečně zdravá škola 

Učíme se venku 

Ekoškola (EVVO) 

Les ve škole (EVVO) 

Recyklohraní (EVVO) 

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

Celé Česko čte dětem  

Čtení pomáhá  

Dopravní výchova s BESIPEM 

MPP – Minimální preventivní program prevence rizikového chování 

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

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

Rodiče vítáni (otevřenost vůči rodičům) 

Šablony III pro ZŠ a MŠ Hoštejn 
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6.1.6 
Péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla poskytována podpůrná opatření 

1. – 3. stupně podpory dle druhu a závažnosti jejich výukových obtíží. Ve školním roce 

2021/2022 škola evidovala 1 dítě MŠ a 8 žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, 

z toho 5 žáků s 2. stupněm podpůrných opatření a 3 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 všech žáků 

probíhala v době prezenční výuky 1 x týdně náprava obtíží formou odpolední pedagogické 

intervence, rozvíjely se zde oslabené mozkové funkce - posílení a rozvoj zrakového a sluchového 

vnímání a paměti, trénink jemné motoriky, sluchová analýza a syntéza vět, slov, slabik, 

hlásková analýza slova, krátké a dlouhé samohlásky (psaní znamének ve slovech i grafické 

znázornění), rytmus, pravolevá a prostorová orientace, časoprostorová orientace a serialita, 

rozvoj čtení s porozuměním, orientace v textu a technika hlasitého čtení, hry na rozvoj slovní 

zásoby a individuálně se procvičovalo probírané učivo.   

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

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku, Speciálně pedagogickým centrem 

v Šumperku a Olomouci, dětskou psycholožkou a dalšími specialisty. Tato školská poradenská 

zařízení využívají konzultací s učitelkami a osobní návštěvy ve škole k vyhodnocení efektivity 

podpůrných opatření. V MŠ a ve všech třídách ZŠ pracovaly na doporučení pedagogicko-

psychologické poradny na částečný úvazek asistentky pedagoga.   

Škola diskrétně monitorovala také děti a 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 v mateřské škole a za zájmové vzdělávání ve školní družině. Zapojili 

jsme se do projektů, které dětem a žákům se sociálním znevýhodněním hradí školní obědy. 

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 a byla 

jim častěji poskytována individuální péče.  

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

probírané učivo, s rodiči jsou konzultovány přístupy pro zvládání učiva, žákům je po návratu 

do školy poskytována individuální pomoc.   

V době karantén a izolací žáků věnovali pedagogové žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami zvlášť výraznou pomoc a podporu, byla využívána výuka online formou 

individuálních konzultací.  

 

Doučování v rámci Národního plánu obnovy 

Dotace reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci 

na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.  

V naší škole byli vytipováni 2 žáci, kteří začali pravidelně navštěvovat hodiny doučování od září 

do dubna v celkovém počtu 27 hodin. Žáci aktivně a úspěšně zvládali zadané úkoly, které 

reagovaly na jejich aktuální potřeby procvičení nebo zopakování učiva zejména českého jazyka 

(např. pravopis vyjmenovaných slov) a matematiky (např. násobilkové spoje, písemné sčítání 

a odčítání).  

Od dubna do června se k této skupině přidali 2 nově příchozí žáci, kteří přestoupili z jiné školy. 

Oba žáci měli doporučení z PPP Šumperk a SPC Šumperk, kde bylo podrobněji specifikováno, 

na které oblasti rozvoje je potřeba se zaměřit. Společně se tito noví žáci zúčastnili 8 schůzek, 
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každý žák individuálně a zodpovědně plnil všechny předložené úlohy. Ve vyučování pak s větší 

jistotou i úspěchem výuku zvládali.  

Mgr. Alena Burešová, učitelka ZŠ garant doučování 

     

6.1.7 

Logopedická péče 
 
Také ve školním roce 2021/2022 probíhala v ZŠ a MŠ Hoštejn logopedické péče. Celkem se jí 

účastnilo 13 dětí – 8 dětí z MŠ a 5 dětí ze ZŠ. Péče byla letos určena především pro předškoláky 

a pro žáky 1. ročníku základní školy. Lekce probíhaly 1x týdně.  S každým dítětem bylo 

individuálně pracováno dle jeho potřeb vycházejících z konkrétní poruchy řeči dítěte.  

Logopedickou péči ukončily v průběhu roku 3 děti. 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 

 

 

6.1.8 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v ZŠ 

EVVO se již stala přirozenou součástí vzdělávání a žáci se s její náplní zabývají ve všech 

vyučovacích předmětech, během přestávek, v rámci aktivit konaných v družině, v kroužku 

přírodovědném, v badatelském, nově v kroužku vaření a na akcích konaných po vyučování. 

K činnostem je využívána školní zahrada, okolí školy, blízké lesy, řeka, rybník a nově venkovní 

i vnitřní environmentální učebna a školní kuchyňka.  

Škola je zapojena do dlouhodobého celostátního programu M.R.K.E.V.  Od dubna 2019 

pracujeme v mezinárodním 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. V letošním roce jsme se 2 krát zapojili do Kampaně obyčejného hrdinství, která 

pomocí jednoduchých a konkrétních aktivit ukazuje nejen žákům, ale i blízkým členům rodiny, 

jak zmírnit svůj osobní dopad na životní prostředí.   

Přírodovědný a badatelský kroužek získal certifikát za akční plnění Velké vodní výzvy programu 

Globe. Projekt Ovoce a zelenina a mléko do škol pokračoval v pravidelné rozesílce, navíc 

nabídl žákům opět degustaci různých druhů jablek a obohatil zavážku o sýry a žervé. Projekt 

Skutečně zdravá škola nabídl několik vzdělávacích seminářů, z jejichž náplně čerpal kroužek 

vaření. V Recyklohraní jsme v letošním roce splnili 2 úkoly – „Lovci a sběrači aneb Mamutí 

dopad mobilů na životní prostředí“ a „Závody naruby“. Sesbírali jsme 39 kg baterií, 100 kg 

elektrozařízení, 34 ks mobilů a 1 pytel víček z PET lahví. Zapojili jsme se do celorepublikové 

podzimní a jarní úklidové akce „Ukliďme Česko“. V celoroční hře jsme se umístili z 3 838 

registrovaných škol na 410. místě, na 35. místě v Olomouckém kraji, a získali jsme jako 

odměnu dárkovou poukázku na 1000 Kč v prodejnách Kauflandu. 

Ve škole nadále probíhá třídění odpadů do označených nádob a míst v učebnách i na 

chodbách v přízemí i v patře. Třídíme plast, sklo, tetrapaky, kov, papír, víčka z PET lahví, 

elektrospotřebiče, baterie, tonery, mobily, komunální a biologický odpad. Díky projektu Příroda 

všemi smysly byl na školní zahradu pořízen další kompostér, nádrž na dešťovou vodu 

a zahradní nářadí. Byly zorganizovány brigády k plnohodnotnějšímu využívání venkovních 

prostor, vznikl nový bylinkový záhon, dva vyvýšené záhony pro zeleninu, záhon pro luční 

květiny, zasazena jabloň a ovocné keře.  

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

rozuměly životnímu prostředí a byly aktivně zapojeny. 
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Mgr. Alena Burešová, koordinátor EVVO v ZŠ                                                               

 

     Tabulka č. 5: Akce zaměřené na EVVO ve školním roce 2021/2022 

 

ZÁŘÍ Příroda všemi smysly - výsadba jabloně 

„Ukliďme Česko – ukliďme Hoštejn“ 

ŘÍJEN 

Den s Lesy ČR na Floře Olomouc 

Školení učitelky - Ekoškola – Úvodní seminář 

Projektový den „Den stromů“ 

Kampaň obyčejného hrdinství - zapojení dětí a jejich rodin do EVVO 

LISTOPAD Práce na školní zahradě, kompostování 

PROSINEC Recyklohraní – Lovci a sběrači 

Přikrmování zvěře a ptactva 

LEDEN Kampaň „Starý mobil pro Remobil“ 

Přikrmování ptactva 

ÚNOR 
Přikrmování ptactva 

 

BŘEZEN Projektový den „Ze života včel“ (1.- 3. roč.) 

Recyklohraní – Závody naruby 

DUBEN 

Projektový den „Den ptactva“ 
„Ukliďme Česko – ukliďme Hoštejn“ 
Kampaň obyčejného hrdinství - zapojení dětí a členů rodiny do EVVO 
Brigáda na školní zahradě – bylinkový záhon 

KVĚTEN Práce na školní zahradě 

ČERVEN 
Školní výlet Javoříčské jeskyně a farma Doubravský dvůr 

Projektový den „Ekosystémy a ekologie“ (1.- 3. roč.) 

Brigáda na školní zahradě – vyvýšené záhony 

 

  

Mgr. Alena Burešová, koordinátor EVVO v ZŠ 

 

6.1.9 
Dopravní výchova v ZŠ 

 
Dopravní výchova je pevnou součástí našeho školního vzdělávacího programu a vede žáky 

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

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

projektových hodin. Praktickou část absolvují žáci na nově vzniklém dopravním hřišti 

v Zábřehu. V uplynulém školním roce se podařilo po delší pauze realizovat praktickou přípravu 

včetně teoretické průpravy v podzimním i letním termínu pro všechny žáky naší školy přímo na 

dopravním hřišti.  



   

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 – str. 20 

 

Kromě toho jsme ve spolupráci s DDM Krasohled (Základní škola a Dům dětí a mládeže 

Krasohled) zrealizovali v naší škole dva projektové dny v průběhu školního roku, zvlášť pro 

mladší a zvlášť pro starší žáky. Žáci 1. - 3. ročníku si s lektorkou prošli část naší vesnice 

a vysvětlili si dopravní situaci na rizikových místech, procvičovali dopravní značky a učili se 

řešit vzniklé situace. Poté následovaly hry a modelové situace na hřišti, kde si žáci upevňovali 

nabyté znalosti. Žáci 4. a 5. ročníku měli projektový den propojený s výtvarnými technikami, 

výrobou dopravního leporela a čtením dopravní pohádky s následnou reflexí.   

K hravému procvičování pravidel bezpečného provozu, výbavy silničního kola, řešení různých 

situací i poskytování první pomoci využíváme výukový software a webové stránky s dopravní 

tematikou. 

          Bc. Veronika Hegarová, garant dopravní výchovy v ZŠ 

 

6.1.10 
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 – KERAMIKA, ANGLIČTINA HROU pro 1. ročník, SPORTOVNÍ HRY (dvě skupiny), 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK, BADATELSKÝ KLUB, KROUŽEK VAŘENÍ, HRA NA FLÉTNU, 

PIANINO a KEYBOARD a NÁBOŽENSTVÍ. Hru na hudební nástroje vyučovala na naší škole 

učitelka ZUŠ Zábřeh Lenka Čermáková.  

 

Tabulka č. 6: Seznam zájmových útvarů ve školním roce 2021/2022 

Název zájmového útvaru a jméno vedoucího Počet žáků 

Angličtina hrou pro 1. ročník                                                                         9 žáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Sportovní hry (2 skupiny) 27 žáků 

Vedoucí A. Burešová  

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

Vedoucí L. Čermáková  

Přírodovědný kroužek                                                                                           20 žáků 

Vedoucí V. Hegarová  

Keramika                                                                                                              12 žáků 

Vedoucí V. Hegarová   

Vaření (2 skupiny) 17 žáků 

Vedoucí M. Paclíková  

Náboženství   6 žáků 

Vedoucí J. Přibyl  
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6.1.11 

Program Skutečně zdravá škola 2021/2022 
 

Naše škola je zapojena v programu Skutečně zdravá škola, který realizujeme v ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ 

od školního roku 2019/2020. V letošním školním roce jsme se i přes další pandemické potíže 

snažili v programu pokračovat. 

Co se nám podařilo ve školním roce 2021/2022 v kontextu Skutečně zdravé školy  

 děti se i nadále nebojí poukazovat na skutečnosti, které by se v souvislosti se zdravým 

životním stylem měly měnit,  

 téma stravování, přípravy a skladby jídla a šetrného hospodaření v zemědělství jsme 

začlenili do vzdělávacího procesu, 

 zorganizovali jsme již v pořadí druhý výlet na farmu Doubravský dvůr, který se dětem 

velmi líbil, 

 pedagogové školy a zaměstnankyně školní jídelny se účastnili online přednášky Školní 

jídelna jako součást vzdělávání, 

 školní koordinátorka programu Skutečně zdravá škola a projektu Školní zahrada se 

aktivně vzdělávala v oblasti „zdravého stravování“, 

 bylinky ze školní zahrady i jsme i letos používali do nápojů (máta, meduňka), 

 snažili jsme se ve školní jídelně neplýtvat potravinami, 

 podporovali jsme děti, aby neměly obavy ochutnat nové druhy jídel, které byly zařazeny 

do jídelníčku školní jídelny, 

 v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol měly děti možnost ochutnat nové 

druhy ovoce, zeleniny a sýrů, 

 v rámci našeho projektu Příroda všemi smysly na málotřídní škole v Hoštejně jsme 

vysadili jabloň a nové druhy bylin, které se dají využít při dochucení jídla ve školní 

jídelně či seznámení žáků s touto skupinou potravin v rámci pracovních činností  

a kroužku vaření, 

 přebytky ovoce (jablka, hrušky) jsme s dětmi sušili v sušičce potravin pro pozdější 

konzumaci v zimních měsících. 

 

Naše nové plány pro školní rok 2022/2023 

 osázet nově vzniklé vyvýšené záhony plodinami, které by se daly využít ve školní jídelně 

či kroužku vaření (mrkev, petržel, hrách, salát, kedlubny, ředkvičky, rajčata, papriky…), 

 pokračovat v kroužku vaření, který byl mezi dětmi oblíbený a práci kroužku prezentovat 

veřejnosti, 

 pořádat komunitní aktivity pro děti, rodiče a přátele školy, 

 pěstovat na školní zahradě ovoce a zeleninu v rámci udržitelnosti projektu Příroda všemi 

smysly na málotřídní škole v Hoštejně,  

 mít radost z udržitelného způsobu života, podporovat v něm nejenom děti, ale i jejich 

rodiny, 

 vzdělávat se i nadále v dané problematice. 

 

  

                     Zpracovala: Mgr. Michaela Paclíková, koordinátor projektu Skutečně zdravá škola 
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6.2 
Školní družina  

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině. Není pokračováním školního vyučování, ale má svá specifika, která ji odlišují od výuky 

ve škole. Naše družina zabezpečuje pro žáky odpočinek, rekreaci a efektivní využití volného 

času. Nabízí spontánní volnočasové i řízené aktivity s pestrou zájmovou činností – badatelskou, 

výtvarnou, jazykovou, přírodovědnou, pracovní, sportovní apod. Spolupracuje s pedagogy ZŠ 

i MŠ, provozními zaměstnanci, rodiči i prarodiči a dalšími vnějšími subjekty. Naší snahou je 

pomoci dětem vyrůstat v úctě, bezpečí, samostatnosti, zodpovědnosti a s úsměvem na tváři. 

 

Téma školního roku 2021/2022: „Když si hraji, učím se“ 

Školní družina poskytuje účastníkům bezpečný prostor k trávení volného času a nabízí jeho 

smysluplné využití ať již před vyučováním v ranní družině, tak i následně po vyučování. Při 

řízených i volných činnostech a zájmových aktivitách účastníci rozvíjí své záliby, silné stránky, 

různé kompetence, učí se samostatnosti, zdravému životnímu stylu, rozumnému používání 

moderních technologií, potřebě ochrany přírody a především poznávají samy sebe, své potřeby 

a učí se respektovat přání i potřeby spolužáků a dalších lidí.  

Nové prostory určené mimo jiné pro školní družinu jsou vybavené moderními digitálními 

i audiovizuálními technologiemi, které využíváme např. v rámci zájmu o další vzdělávání 

účastníků družiny. Disponuje také dostatkem relaxačních pomůcek – koberec, vaky, polštářky, 

karimatky, atd., které využíváme ke kompenzaci únavy po vyučování, při relaxačních chvilkách, 

meditaci i čtení na pokračování. K dispozici máme velké množství badatelských pomůcek, 

z nichž lze většinu brát s sebou ven do terénu a používat dle potřeby na konkrétních místech 

(lupy, pozorovací krabičky, pinzety na bezobratlé, planktonky na vodní živočichy, smýkačka na 

hmyz, vybavený badatelský batůžek, určovací klíče a mnoho dalších). Díky nim zblízka 

zkoumáme i ty nejdrobnější živočichy, kteří však mají nezastupitelnou roli v ekosystému 

a v potravním řetězci. Využíváme také moderní mikroskop s napojením na notebook 

a binokulární mikroskop, který hojně využíváme i v ranní družině k pozorování nalezených 

objektů a jiných „pokladů“, jež děti samy často nosí ze svých výprav. Dále využíváme např. 

školní tablety, množství encyklopedií i dětských knih, prosvětlovací podložky k obkreslování, 

zesilovače hmyzí řeči, diktafon, či přenosný reproduktor a díky nim máme možnost porovnávat 

a třídit informace získané z více zdrojů a ověřovat jejich pravdivost.  Hojně využíváme také 

cvičnou kuchyňku pro zpracování plodů školní zahrady a přípravu jednoduchých pokrmů, při 

čemž si zdůrazňujeme vliv stravy na naše zdraví a učíme se připravovat i netradiční, leč zdravé 

pokrmy. Již loni jsme zařadili do plánu ŠD projekt „Skutečně zdravá škola“ a ten se stal 

nedílnou součástí našich činností a aktivit. Pro rozvoj tělesné zdatnosti i psychickou pohodu 

využíváme téměř každý den dětské či obecní hřiště, školní zahradu nebo tělocvičnu, maximum 

času se snažíme trávit venku.  

V uplynulém školním roce jsme mohli opět dětem nabídnout širokou paletu zájmových útvarů, 

které jsou hojně navštěvované a u dětí oblíbené. V rámci ŠD se jednalo o keramiku, angličtinu 

pro 1. ročník, přírodovědný kroužek a badatelský klub s anglicky mluvícími dobrovolnicemi 

Judy a Aškou. 

                                                                                    Bc. Veronika Hegarová, vychovatelka ŠD 
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Tabulka č. 7: Akce ŠD ve školním roce 2021/2022 

ZÁŘÍ 

Seznámení s novými pomůckami pro pozorování a bádání 

Ochutnávka plodů školní zahrady 
Příprava projektu 72 hodin 

Liga proti rakovině 

Sběr a lisování rostlin do herbáře 

ŘÍJEN 

Zahájení činnosti zájmových útvarů 

Přírodní predátoři – moderní technologie/encyklopedie, potravní 

řetězce  

Finanční gramotnost – práce s mincemi 
Světový den zvířat  

Účast v projektu 72 hodin – výtěžek určen Amálce Ježkové 

Návštěva místní knihovny v Hoštejně 

Den stromů – skeletované listy pod mikroskopem 

LISTOPAD 

Úklid školní zahrady před zimou 

Větrníkový den – podpora nemocných cystickou fibrózou 
Pletení náramků z gumiček a bužírek 

Pouštění draků u zříceniny hradu 

Sušení jablek a citrusů 

Výroba adventního svícnu a věnce 

Kontrola a příprava ptačích krmítek 

PROSINEC 

Výroba adventních a zimních dekorací z přírodnin, papírů i 

odpadového materiálu 
Hrátky na sněhu, bobování 

Ozdoby z vlny 

Výprava k zimnímu rybníku 

Bezlepkové i tradiční vánoční pečení s Judy a Aškou 

Práce se dřevem a šiškami 
3D filmy 

Výroba venkovního zimního skřítka 

Zvyky a tradice v jiných zemí Evropy 

LEDEN 

Ptačí hodinka 2022  

Veršované čtení 

Lidské tělo – obří puzzle, encyklopedie, 3D atlas 

Zkoumání skupenství vody v přírodě 
Návštěva místní knihovny v Hoštejně 

Zimní radovánky na sněhu a v lese 

Výroba jednoduchých krmítek ze šišek a ruliček  

Pozorování prvních ovčích přírůstků u salaše 

Nadílka lesní zvěři u seníku 

ÚNOR 

Příprava masek a kostýmů na masopust 
Sněhové bitvy, minisněhuláci 

Valentýnské drobnosti – odlévaná srdíčka z voskovek 

Výpravy k jehňatům 

Polytechnické hrátky s přírodninami a vlnou 

Jednoduchá zdravověda 

Návštěva místní knihovny v Hoštejně 

BŘEZEN 

Výprava s Judy a Ronjou k bobřišti u soutoku řek 
Pokusy s klíčením rostlin 

Světový den vody – čištění okolí potůčku 

Jarní úklid školní zahrady 

Jarní dekorace a tvoření  

Výroba Moreny na vyhánění zimy 
Holubí vajíčka a holoubata u salaše 

Úklid venkovní učebny a příprava vybavení a pomůcek 

Příprava na Den otevřených dveří 

Výroba vlastních 3D brýlí 
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DUBEN 

3D filmy – test vlastnoručně vyrobených brýlí 

Velikonoční dekorace 

Čtení s porozuměním, próza/encyklopedie 
Sběr léčivých bylin a příprava čaje 

Včelí den, pozorování a poslech bzučícího hmyzu na zahradě 

Den Země s Judy a Valerií 

Relaxace s knihou na školní zahradě 

Poznáváme užitečné živočichy a škůdce na zahradě 

Výroba čarodějnice a pálení čarodějnic 
Pletí trávy a plevele kolem školy 

KVĚTEN 

Velká vodní výzva – projekt Globe 

XXL mikádo na školní zahradě 

Den ptačího zpěvu – pozorování ptačích budek a hnízd na zahradě a 

v okolí školy 

Návštěva místní knihovny 
Příprava vystoupení a přáníček ke Dni matek 

Výroba domečků pro skřítky a broučky 

Projekt Učíme se venku, poznáváme hmyz na školní zahradě 

Výtvarné a badatelské aktivity na zahradě a v okolí 

Chromatografie a následná výroba papírových květů 

ČERVEN 

Pozdravy v různých jazycích 

Pečeme ovocný koláč 
Hry a sporty na školní zahradě 

Nové lego v ŠD – stavění modelů podle návodu 

Úpravy na školní zahradě, úprava bosochodníku 

Piknik s Judy a Aškou – rozloučení 

Návštěva místní knihovny Hoštejn 
Hlavní města Evropy 

Příprava projektového dne Ekosystémy 

Ochutnávka školních plodů ze zahrady 

Příprava na pasování prvňáčků na čtenáře 

Příprava na spaní ve škole pro 1.-3. ročník 

 

                                                                            Bc. Veronika Hegarová, vychovatelka ŠD 

 

6.3 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole 

K 1.9.2021 bylo do mateřské školy zapsáno celkem 16 dětí. 8 z nich dovršilo v tomto školním 

roce věku 6-7 let, 4 věku 5 let, 3 děti 4 let a 1 dítě dosáhlo věku 3 let. Jejich počet se v průběhu 

školního roku zvýšil a ve 2. pololetí bylo do MŠ postupně zapsáno 21 dětí. U jednoho dítěte 

probíhalo individuální vzdělávání. 

Našimi hlavními úkoly bylo zajistit dodržování preventivních a hygienických opatření 

vyplývajících z koronavirové pandemie, pomoci novým dětem zapojit se do kolektivu, vytvořit 

v MŠ příjemné a bezpečné prostředí, poskytnout dětem dostatečný pohyb a pobyt na čerstvém 

vzduchu, udržovat prosociální vztahy mezi dětmi všech věkových skupin, zapojit mladší děti do 

vzděláváni spolu s dětmi staršími, poskytovat pravidelnou logopedickou péči dětem s vadami 

výslovnosti, zajistit a využívat kvalitní pomůcky pro všechny věkové skupiny, individuální 

přístup k jednotlivým dětem, poskytnout předškolním dětem kvalitní přípravu do základní 

školy a pokusit se spolupracovat se všemi rodiči. S ohledem na sedm dětí v předškolním věku 

a na děti s odkladem školní docházky i na děti 2 – 3 leté byla výhodou dopolední přítomnost 

školní asistentky. Vzdělávání vycházelo z týdenních témat dle ŠVP PV Toníkovo vesmírné 

dobrodružství, který je založen na poznávání okolního světa od nejbližšího okolí dětí až po 

seznamování s jinými státy, světadíly a planetami.  
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Ranní činnosti 

Již při ranním příchodu měly děti možnost výběru oblíbené činnosti. Snažili jsme se do jejich 

her nezasahovat, dát jim možnost rozvíjet jejich fantazii, kamarádské vztahy a kooperativní 

schopnosti.  Přítomnost školní asistentky umožnila individuálně se věnovat dětem, které 

vyžadovaly naši pozornost - novým dětem, nejmladším 2-3letým i dětem obtížněji zvládajícím 

zapojení do spontánních aktivit. Ke svým činnostem měli všichni možnost využít deskové hry, 

výtvarné potřeby, herní centra - s dopravní tématikou, polytechnické, s konstruktivními 

stavebnicemi, knihovnu, didaktické hry rozvíjející postřeh, prostorovou představivost, 

matematické představy, fantazii, paměť a logické myšlení, v herně námětové koutky – obchod, 

domeček, kadeřnictví, divadlo i učitelkami vyrobené zalaminované pracovní listy. Pro pohybové 

aktivity byly využívány míče, tělocvičné nářadí a náčiní. Děti byly vždy poučeny o jejich 

bezpečném používání a bylo důsledně dbáno na jejich bezpečnost. 

Svačina, oběd 

Podávání svačin a obědů v naší MŠ probíhalo společným stolováním dle denního režimu. Děti 
byly vedeny ke správným hygienickým návykům před jídlem i po jídle a ke kultuře stolování. 

Bylo jim poskytováno dostatečné množství zdravých potravin, ovoce i zeleniny. V praxi byly děti 

seznámeny s tím, že u někoho může existovat intolerance nebo alergie na potraviny, které jsou 

pro ostatní zdravé. Mladší děti jsme postupně vedli k samostatnosti při jídle. 

Pohybové činnosti 

Do ranních pohybových činností se postupně zapojily všechny děti. Každodenně bylo 

zařazováno cvičení s hudbou, zdravotní cviky na správné držení těla, pohyb podle vzoru 

i pohybová improvizace, říkadla s pohybem, pohybové hry, cvičení na nářadí i s náčiním, 
cvičení na pohybovou koordinaci atd. Využívali jsme i prvků metody NTC Learning – cvičení na 

akomodaci oka při hře s míčem, rovnovážná a balanční cvičení – chůze po lavičce, po laně 

nataženém na zemi, balanční hry s padákem i rotační cvičení – otáčení okolo vlastní osy. Naším 

cílem bylo spontánní zapojení všech děti do pohybových činností, odstranění strachu ze cvičení 

na nářadí, zvládnutí jednoduchých tanečních prvků u starších i některých mladších dětí 
a jejich celková radost z každodenního pohybu, což se nám podařilo u všech s ohledem na 

jejich věk splnit. Výstupem naší snahy byla i vystoupení pro rodiče na Den matek a Rozloučení 

s předškoláky.  

Komunikační kruh a další řízené činnosti 

Činnosti probíhaly s ohledem na počasí v altánu na zahradě nebo v herně MŠ. Nové děti 2-3leté 
se do řízené činnosti na začátku své docházky do MŠ nezapojovaly, se školní asistentkou se 

věnovaly hravým činnostem ve třídě. Jejich zařazení do společných činností probíhalo 

spontánně v průběhu několika dní od jejich nástupu do MŠ. Od září jsme zařadili 

v komunikačním kruhu novou společnou pohybovou říkanku, následovaly pozdravy 

jednotlivých dětí s podáním ruky, vytleskání jména každého z nich a verbálního vyjádření jeho 

nálady, pocitů a myšlenek s pomocí obrázku Veselíka nebo Smutníka. Děti se učily naslouchat 
ostatním, neskákat jim do řeči, vyjádřit své myšlenky ve větách a udržet pozornost. Činnosti 

v komunikačním kruhu vycházely z týdenních témat ŠVP PV naší MŠ. Děti v nich byly 

vzdělávány ve všech oblastech – byla rozvíjena jejich slovní zásoba a mluvní projev, čtenářská 

a matematická pregramotnost, prostorová představivost, logické myšlení, paměť, pozornost, 

postřeh, schopnost improvizace, každý den jsme se věnovali rytmizačním a hudebním 
činnostem. Pro udržení pozornosti dětí byly klidnější činnosti střídány s pohybovými. Další 

řízený dopolední program navazoval na aktivity v komunikačním kruhu a probíhal většinou ve 

skupinách podle věku a schopností dětí. Jednalo se většinou o výtvarné, pracovní 

a konstruktivní činnosti, činnosti s didaktickými hrami, skládankami, obrázky, písmenky 

a číslicemi, úkoly na pracovních listech. Byly zařazovány prvky metody NTC Learning 

a matematiky prof. Hejného vedoucí k rozvoji logického myšlení. Děti byly vedeny ke schopnosti 
kooperace a sebehodnocení. Celkové hodnocení dopoledních činností probíhalo každodenně 

před pobytem venku slovním vyjádřením jednotlivých dětí. Přínosem ve vzdělávání byly 

návštěvy Záchranné stanice v Rudě nad Moravou věnující se péči o handicapovaná domácí 

i volně žijící zvířata a ptáky a v Zámecké oranžerii v Bludově, kde jsme poznali zvláštní odrůdy 

stromů, keřů a rostlin. Exkurze v dílně restaurátora historických soch a obrazů nám přiblížila 
náročnost tohoto povolání. Projektový den s rodilou mluvčí Valerií Lynn zpestřil jedno z témat 
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našeho ŠVP Poznáváme světadíly.  Umožnil dětem seznámit se s několika slovy v anglickém 

jazyce a uplatnit je při jednoduché konverzaci. 

Pobyt venku 

Pobyt venku byl zaměřen na spontánní pohyb dětí, na jejich zvídavost, touhu po poznání 
a prožitkové učení. Probíhal většinou na zahradě mateřské školy a v jejím okolí. Využívali jsme 

přírodních i uměle vybudovaných zahradních prvků – nízkých stromů, keřů, nerovného 

přírodního terénu i vybudovaných průlezek, vrbového tunelu, zahradního altánu, trampolíny, 

pískoviště, dětských dopravních prostředků a dalších venkovních hraček.  V průběhu všech 

ročních období se děti mohly věnovat poznávání přírodních materiálů při konstruktivních hrách 

a polytechnických činnostech - písek, voda, hlína, kamínky, větve, tráva, dřívka, sníh. Přírodu 
blíže poznávaly pomocí různých technických pomůcek, nářadí a hraček – mikroskop, 

dalekohled, dětské zahradní nářadí a náčiní, hračky na pískoviště, sáně, boby. Věnovali jsme se 

pozorování ptáků, brouků, rostlin. V průběhu roku jsme pozorovali stromy od jejich obalování 

květy a listy až po sklízení plodů – třešeň, jabloň, děti se učily podle vzhledu a vůně poznávat 

bylinky na bylinkové spirále, okusily i chuť lesních jahod. Děti si vyzkoušely v rámci svých 
schopností i jednoduchou práci na zahradě – vytrhávání plevele, zalévání, hrabání listí, 

odhrnování sněhu. V rámci dopravní výchovy jsme využívali i dětských dopravních prostředků 

– kol, odrážedel, koloběžek, tříkolek a dětských dopravních značek. V zimním období jsme si 

zopakovali vlastnosti sněhu a ledu při sáňkování a bobování nedaleko mateřské školy, v teplých 

červnových dnech se děti otužovaly v malém nafukovacím bazénku. Při vycházkách po okolí 

děti pozorovaly a pojmenovávaly změny v přírodě v různých ročních obdobích, zvířata a ptáky 
žijící na poli i v okolí řeky a rybníka, rostliny na louce, na poli i v lese. Zopakovali jsme si 

důležitá pravidla bezpečnosti při přecházení vozovky i chůzi po chodníku, v rámci metody NTC 

Learning jsme pojmenovávali dopravní značky a značky dopravních prostředků, procvičili si 

balanční chůzi po přírodních překážkách. 

Naše spolupráce s MŠ Kosov byla v tomto školním roce přerušena, spolupráce s MŠ Nemile 

však po uvolnění covidových opatření pokračovala i nadále společnou přípravou a realizací Dne 

dětí na zahradě naší MŠ a několika dalšími společnými setkáními. V této spolupráci, která je 

přínosem pro děti při navazování vztahů s novými kamarády i pro učitelky v rámci předávání 

pedagogických zkušeností budeme pokračovat i nadále.                            

                        Vypracovala: Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ 

 

6.3.1 
Příprava předškoláků na vstup do školy 

V letošním roce jsme měli ve třídě osm dětí předškolního věku, z nichž dvě měly odloženou 

školní docházku. Předškolní příprava se konala vždy po odpoledním odpočinku a trvala tři 

čtvrtě hodiny.  Po zápisu k základnímu vzdělávání rodiče čtyř dětí požádali o odklad školní 

docházky. 

Naše předškolní příprava většinou začínala společným pozdravem v kruhu na koberci. 

Pozdravem byla rytmická píseň s hrou na tělo, kterou děti doprovázely Orffovými nástroji. Poté 

jsme se většinou protáhli při hudebně pohybových hrách jako Hlava, ramena nebo Dáme ruku 

sem. Takto jsme začínali většinou pokaždé, když děti nečekala nějaká náročnější výtvarná 

činnost, která by vyžadovala více času. Poté jsme střídali různé činnosti a hry podle ročního 

období, svátků a tradic i podle zájmu dětí. 

Děti vypracovávaly různé pracovní listy zaměřené na grafomotoriku; vizuomotoriku; 

předmatematické představy – geometrické tvary, porovnávání velikosti a délky, více x méně, 

poznávání číslic 1-6, prostorové vztahy; zrakové vnímání – bludiště, jednotažky, obtahování 

přerušovaných čar různých obrázků, hledání rozdílných tvarů, stejných tvarů, hledání 5-10 

rozdílů ve dvou stejných obrázcích; sluchové vnímání – začínající slabika, hláska. Pracovní listy 

zaměřené na poznatky z okolního světa (zvířátka, rostliny, dopravní prostředky, pohádky aj.) a z 

prostředí rodiny. Často jsme před takovými pracovními listy dělali různá prstová cvičení 

doprovázená říkadly. 

Děti také hrály různé didaktické hry pro jednotlivce nebo skupiny. Například Bonbóny, Quack, 
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quack, Safari, 2D a 3D rébusy, Cink, Stíny, Abeceda s obrázky, Roční období, Dooble, Pošťák, 

Ubongo, Loto, Vajíčka, Školička – elektrická kombinační hra, Kostka – pohádky, Krtečkovy 

příběhy, Logico a různé stolní hry – Černý Petr, domino, pexeso, Člověče nezlob se atd. Také 

děti zkoušely na obrázku v síti programovat elektronickou včelku, aby dorazila na určené 

místo. To byla jedna z oblíbených činností.   

Výtvarné činnosti byly inspirovány ročním obdobím, tradicemi a svátky (Halloween, Vánoce, 

Velikonoce, Den matek atd.). Děti obkreslovaly podle šablony, stříhaly, lepily, skládaly papír, 

modelovaly, malovaly vodovými i temperovými barvami, tuší, pracovaly se semínky a kořením, 

ze kterého vytvářely vzory na papíře potřeném lepidlem. Vzhledem k tomu, že v suterénu 

budovy je třída vybavená pro práci s keramikou a keramická pec, měly děti možnost si 

z keramiky něco jednoduchého vyrobit, což velice uvítaly.   

Děti také rozvíjely svoje smysly pomocí různých her Budík – odkud přichází tikání, Pepíčku 

pípni, Zvukové pexeso, Kimova hra, Co jsi ochutnal? Co držíš?, Zajíc v pytli, dřevěné hmatové 

kostky atd. 

Letos jsme se s předškoláky také zaměřili na realizaci některých pokusů. Byly to pokusy 

s vodou, barvami, skupenstvím, látkami. Do vaty jsme dali klíčit hrách a pozorovali jeho růst až 

ke konečné ochutnávce hrachových lusků. Dělali jsme pokus se šiškou, pozorovali jsme, jak 

pletiva v šišce reagují na vlhkost, aby nakonec vydala svá semínka ve správný okamžik.  

Hrubou motoriku děti procvičovaly v překážkové dráze, chodily po laně, házely a chytaly míč, 

kutálely míč. Na nově pořízených barevných nášlapech ve tvaru chodidla a ruky si procvičovaly 

skoky snožmo, po jedné a druhé noze a učily se, kde je levá a pravá strana, určovaly barvy. Při 

hře Honzo vstávej si, kromě počítání do deseti, procvičovaly i svoji rovnováhu a hru fair play. 

Jemnou motoriku si děti procvičovaly kromě tvoření s různými materiály i s didaktickými 

pomůckami (hadrová panenka s různými knoflíky, přezkami a tkaničkami, dřevěné děrované 

obrázky na provlékání, atd.) Svoji zručnost zdokonalovaly, když na podzim krájely jablíčka na 

sušení z naší školní zahrady a později připravovaly salát z nastrouhané a nakrájené zeleniny 

a ovoce. 

Svoji řeč a řečové dovednosti procvičovaly při vyprávění svých zážitků z víkendů a prázdnin, při 

dramatizaci pohádek, při popisu obrázkových knih. Učily se správně vyslovovat při recitaci 

básniček a říkadel, četli jsme společně „malované čtení“. Zdokonalovaly se při formulování vět 

při hře Krtečkovy příběhy, u které využívaly i svoji fantazii. Procvičovali jsme také motoriku 

mluvidel. 

Své sluchové vnímání zdokonalovaly děti při hrách s obrázky, kdy určovaly začínající a později 

koncovou slabiku a hlásku, při hře Která hláska tě probudí. Svoji sluchovou paměť si 

procvičovaly při hře Šla babička na nákup a koupila. Také se učily básničky, písničky a říkadla, 

čímž svoji paměť zlepšovaly. S knihou Logopedické hádanky se učily doplnit správný rým. Při 

odpoledním odpočinku děti rády poslouchaly pohádky jako Krteček, Příhody včelích medvídků, 

Maková panenka a motýl Emanuel, Víla Amálka. 

U zrakového vnímání bylo potřeba více času věnovat poznávání základních barev a jejich 

odstínů. Hráli jsme hry Čáp ztratil čepičku, Motýlci, Pošťák, Bonbony atd. Děti také hodně 

skládaly puzzle a lepily na papír rozstříhané obrázky. Na posílení zrakové paměti děti hrály hru 

Kostka – Pohádky, Co se změnilo, Kimovy hry atd. 

Předmatematické představy jsme zdokonalovali pomocí některých her z Hejného matematiky, 

díky které byly činnosti pro děti zábavnější. Děti velmi rády využívaly novou pomůcku Hranolky 

(dřevěné barvené velké kostky různě dlouhé). Prostředí Hranolky v MŠ a úlohy v něm jsou 

zaměřeny především na rozvoj pojmu čísla jako veličiny (délky). Děti si z nich stavěly spontánně 

podle svých představ, ale využívali jsme je i při hře Vláčky, Koberec atd. V prostředí Stavitelé si 

děti hrály s barevnými dřevěnými krychlemi. Oblíbenou hrou byla stavba z těchto kostek podle 

předlohy, která však stála za rohem, kam se děti chodily dívat. Děti stavěly také plošné obrázky 

z dřevěných špachtlí. Při hře Krokování děti rozvíjely rytmus a představu o čísle, krátkodobou 
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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 Nejvyšší číslo 

skáče, kdy měly děti určit nejvyšší počet ze dvou hozených kostek, je velmi bavila. Také jsme 

využívali prostředí Popeláři, kdy děti třídily předměty podle různých kritérií. Asi nejoblíbenější 

hrou byla hra Honzo vstávej, u které jsme si s dětmi nakonec vymysleli i své další způsoby 

kroků. Za pomoci plyšáků a jiných hraček se děti učily určovat prostorové vztahy (před, za, 

mezi, na, pod...) a následně je i samy používat. Některým to dělalo velké obtíže. S didaktickou 

pomůckou Vlak děti zkoušely používat řadové číslovky a pojmy první a poslední. Názvy 

geometrických tvarů děti používaly při skládání s plastovými dílky v různých barvách. Tvořily 

z nich spontánně různé obrázky a počítaly, kolik mají trojúhelníků atd. Hledaly podobnost 

geometrických tvarů ve svém okolí a ukazovaly je kamarádům, skládaly je z dřevěných špachtlí. 

Se změnou ročních období a pomocí obrázků jsme postupně určovali, co do kterého období 

patří, co je pro ně typické. S didaktickou pomůckou Povím ti mami si děti uvědomovaly 

posloupnost děje, snažily se poskládat obrázky správně za sebou a popsat je. 

Dopravní výchovu jsme s předškoláky realizovali především s pomocí pracovních listů, obrázků 

a prohlížením knih s danou tématikou, kdy jsme hovořili o správnosti chování v dané situaci. 

Děti se seznamovaly s důležitostí ochranných a reflexních prvků - helmy, autosedačky, reflexní 

pásky. Naučily se poznávat některé nejzákladnější dopravní značky formou omalovánek, pexes 

a hraček (plastové dopravní značky k silnici na koberci). Také si často spontánně hrály s auty 

integrovaného záchranného systému, poznávaly čísla na jednotlivé složky a pomocí modelových 

situací jsme si opakovali, jak se správně přechází silnice, procvičovali jsme pravolevou 

orientaci.   

Vytvořila jsem pro děti pracovní sebehodnotící list – Dovednosti předškoláka (Co už všechno 

dovedu, vybarvím. Co ještě neumím, to se brzy naučím.) Nakreslila jsem velkou aktovku, jako 

symbol vstupu do základní školy. Tu jsem rozdělila na očíslovaná políčka, která odpovídala 

oblastem, které rozvíjíme v předškolním věku. Jsou to: fyzická zralost - hrubá motorika, jemná 

motorika, vizuomotorika, grafomotorika, sebeobsluha a samostatnost; citová a sociální zralost; 

psychická zralost – řeč a porozumění řeči, gramatika, myšlení a paměť, sluchové vnímání 

a paměť, rytmus, zrakové vnímání a paměť, předmatematické představy; pracovní předpoklady 

a návyky (např. mám doma povinnosti, které si plním, nebo vím, jak přejít silnici); vědomosti 

o světě a své rodině. Děti si postupně vybarvovaly políčka, jak jsme je spolu procházeli 

a povídali jsme si o nich. Díky tomuto názornému obrázku měly děti i rodiče přehled, jaké 

oblasti už zvládají a které je potřeba ještě procvičovat. 

Činnosti probíhaly jak individuálně, ve dvojicích, skupinách, tak i se všemi dohromady. Vedli 

jsme děti k prosociálnímu chování, ohleduplnosti a trpělivosti vůči ostatním. Během činností se 

učily spolupracovat, respektovat a vnímat druhé. Pomáhaly si navzájem, starší děti mladším 

např. poskytly pomoc při vstávání po odpoledním odpočinku, při oblékání nebo při svačině. 

  

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

6.3.2 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v MŠ 

V mateřské škole se snažíme pomoci dětem vytvořit správné návyky, denně pobývat venku 

v přírodě, pozorovat, hledat, sbírat, obdivovat, brouzdat se v listí nebo v kaluži, stavět z písku 

hrady, tunely, dorty. Vlastním příkladem je vedeme k úctě ke všemu živému. Snažíme se dětem 

přinášet podněty a pracovními aktivitami přispívat k péči o svět kolem sebe. 

Klíčem k objevování světa lidí je hra a prožitek. Environmentální výchova proto prolíná všemi 

oblastmi rozvoje v mateřské škole. 

Jednou z metod, při kterých se EVVO v naší MŠ realizovala, je pozorování, ať už spontánní či 

řízené, kdy měly děti na zahradě MŠ ve velké oblibě sledování ploštic, mravenců, vos, brouků, 
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škvorů, pavouků, ptáků, kamínků, květin atd. S dětmi jsme na podzim hledali podobnosti 

a rozdíly ve tvarech různých listů, šišek, atd. Děti k pozorování drobných živočichů a přírodnin 

používaly malé mikroskopy. Na vycházce, ale i ze třídy s pomocí dalekohledu děti pozorovaly 

ptáky i jiná zvířata a krajinu. Do vaty jsme dali klíčit hrách a pozorovali jeho růst. Děti potom 

naklíčené semínko zasadily do hlíny a o rostlinku se staraly. Květináče jsme umístili na balkón 

a děti tak měly možnost zalévat rostlinky a pozorovat postupné změny. Celý proces nás tak 

přivedl k otázkám jako: co vlastně potřebuje rostlina k růstu, co je opylování atd. Na konci se 

dětem dostala dlouho očekávaná odměna ve formě hrachových lusků, o které se dělily se svými 

kamarády. 

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

hádaly podle chuti. Čichaly ke skleničkám s bylinkami a kořením a snažily se určit, o co jde. 

Z voňavých bylin potom sypanou technikou zdobily srdíčko na den sv. Valentýna. S pomocí 

didaktické hry Zajíc v pytli procvičovaly svůj hmat a hádaly, jakou věc mají v rukou. Také podle 

hmatu a čichu poznávaly zeleninu, ořechy a jiné přírodniny. Oblíbenou hrou bylo Pepíčku, 

pípni, kdy měly děti pouze podle hlasu poznat kamaráda. Sluch děti rozvíjely také pomocí 

zvukového pexesa. Jakmile se oteplilo, otužovaly se děti na zahradě při hrách s vodou a chůzí 

na boso. 

Experimenty dávají dětem možnost poznání na základě vlastní zkušenosti. Děti spontánně 

velmi rády experimentovaly s přírodninami na zahradě. Dobře jim k tomu sloužil stolek 

umístěný ve stínu stříbrného smrku, kde děti s oblibou míchaly vodu, hlínu a různé přírodní 

materiály, které na zahradě našly. Vytvářely tak všelijaké „pochutiny“. V chodbičkách 

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

Na podzim jsme pozorovali šišku, jak se ve vodě zavírá a na suchu zase otevírá. Říkali jsme si, 

proč se to děje. Pozorovali jsme semínka ze šišek pod lupou a sledovali, jak se točí, když padají 

dolů. K čemu vlastně jsou. Děti pozorovaly semínka z různých druhů šišek a porovnávaly je. 

Dělali jsme pokusy s vodou a lomem světla ve vodě, s nasákavostí, barvami - míchání, 

skupenstvím, látkami, vlastnostmi materiálů. Byly to například sopka, šumivá tableta a olej, 

lentilková duha, papírová květina, hry s magnety atd. Děti to velmi nadchlo a některé pokusy 

jsme opakovali i vícekrát. 

S dětmi jsme četli knihy Duhové pohádky – příběhy o slunci a přírodě, Emušáci – příběhy 

o emocích a pocitech, Kubíkův kouzelný kalendář se zaměřuje na zvyky a tradice během celého 

roku, Flandil ve školce řeší pocity, vztahy a situace nově příchozích dětí do MŠ. Zaujala je 

kniha Malované počasí. Ve školce si děti rády a často prohlížely knihy, atlas světa – světadíly se 

zvířaty, kde žijí, různé encyklopedie. Velmi oblíbené byly knihy s elektronickou tužkou, která 

„čte“ texty v knihách na různá témata - Česká republika, Lékař, Obchod, Dopravní prostředky, 

Svět zvířat.  

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“ 

v obci, 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 

zkoušely přiřazovat k jednotlivým stromům. Byli jsme se také podívat na výlov rybníka, kde děti 

měly možnost si rybu podržet a zblízka prohlédnout. Ke konci školního roku jsme se byli 

podívat u „tety“ Anežky na různé druhy suchozemských želv, štěňátka a kočičky. Dětem se 

velmi líbila návštěva záchranné stanice v Rudě nad Moravou. Také jsme navštívili Zámeckou 

oranžérii v Bludově, kde pěstují zejména cizokrajné stromy a keře a citrusy. Výlet do Pradědova 

muzea v Bludově dětem hravou formou ukázal střípky naší historie. V takzvané vesničce si děti 

měly možnost v tematicky zaměřených domečcích hrát na hokynáře, lékaře, babku kořenářku 

atd. Na zahradě děti nejvíce zaujaly hry s vodou na dřevěné kaskádové dráze. 

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

oslovily. Hrály si na zvířátka a mláďátka, dramatizovaly pohádky. 

Děti se aktivně účastnily péče o okolí mateřské školy a o školní zahradu. S naší pomocí 

pečovaly o bylinkovou spirálu (stříhání bylin, pletí, zalévání). Starali jsme se o vrbové stavby 
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(zalévali je, pleli okolo). Ve školce se děti učily starat se o hračky: uklízet je, hrát si s nimi tak, 

aby je nepoškodily, uklízet po sobě 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 obrázky označených košů, umístěných ve třídě MŠ. Koš 

na bio odpad jsme společně s dětmi pravidelně vynášeli do nového kompostéru, umístěného 

v zadním rohu zahrady. Děti s naší pomocí a pomocí školní asistentky se staraly a krmily 

africké šneky, které máme ve třídě v teráriu. 

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

zkušenosti víme, že nejvíce informací si zapamatujeme, když při jejich osvojování zapojíme více 

smyslů. A to je také cílem našeho ŠVP, aby děti získávaly vědomosti hravou formou, přiměřeně 

svému věku a co možná nejvíce prostřednictvím vlastních zážitků. 

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

                                                                                                                                                                                                               

6.3.3 

Dopravní výchova v MŠ 

Dopravní výchova prolínala všemi činnostmi během celého dne. Děti získávaly specifické 

dovednosti, aby dokázaly správně reagovat v různých dopravních situacích a aby se uměly 

v dopravním prostředí orientovat a naučily se používat základní pravidla silničního provozu 

přiměřeně ke svému věku jako chodci, pasažéři v autě, cyklisté nebo cestující ve veřejných 

dopravních prostředcích. Uplatňovali jsme proto při ní činnosti podporující rozvoj pozornosti, 

paměti, soustředění, smysl pro orientaci v prostoru (pravá, levá), odvahy a sebeovládání. Učili 

jsme děti také, že i při hrách musí vnímat své kamarády, respektovat je, dodržovat pravidla her, 

čímž jsme rozvíjeli jejich životní postoje, které budou moci uplatnit i při pohybu v dopravním 

prostředí. Vedli jsme děti k pochopení, že svým jednáním mají vliv na zdraví své, ale i ostatních 

lidí. 

Děti hrály různé didaktické hry s dopravní tématikou např. pexesa, puzzle ale i hry jiné, 

kterými procvičovaly výše zmíněné oblasti. Stavěly z konstruktivních stavebnic, hrály si s auty, 

vláčky, modely dopravních značek, vypracovávaly pracovní listy s dopravní tématikou se 

zaměřením na zrakové vnímání. Kreslily, skládaly z papíru a jinak výtvarně zpracovávaly téma 

na různé dopravní prostředky. Prohlížely si obrázkové knihy s dopravními prostředky a dětské 

časopisy. V různých didaktických hrách a jiných činnostech opakovaly barvy a geometrické 

tvary. Děti uplatňovaly své postřehy a nabyté znalosti z dopravy a využívaly je při spontánních 

námětových hrách. 

Dopravní tématika hodně prolínala do pohybových činností. Děti hrály hry s reakcí na zrakový 

a zvukový signál, na orientaci v prostoru a rozeznávání barev. Procvičovali jsme běh a chůzi 

mezi překážkami, za vedoucím dítětem, ve dvojicích, se vzájemným vyhýbáním, různými směry, 

podbíháním a přeskakováním překážek, prolézání tunelem atd. 

Využívali jsme metody NTC, kdy děti poznávaly a pojmenovávaly značky osobních i nákladních 

automobilů i základní dopravní značky a jejich význam, což vedlo k rozvoji jejich abstraktního 

myšlení. Seznámily se s činností jednotek integrovaného záchranného systému a jejich 

telefonními čísly. Na obrázcích popisovaly dopravní situace a navrhovaly jejich řešení. 

Zařazovali jsme hry na zrakové i sluchové vnímání, děti poznávaly dopravní prostředky podle 

zvuku i vzhledu a jejich využití, určovaly směr zvuku apod. Povídali jsme si o rizicích hrozících 

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

i řidičů. Zařazovali jsme hádanky, básničky i písničky s dopravní tématikou. Činnosti byly 

kooperativní i samostatné. 

Praktické zkušenosti děti získávaly při pobytu venku, jak při hrách na zahradě, tak při 

pobytech mimo ni. Na zahradě děti využívaly ke hrám koloběžky, kola, tříkolky, odrážedla 

i kočárky. S pomocí modelů dopravních značek si vytvářely různé dopravní situace a učily se 
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s naší pomocí v nich správně zachovat. Při vycházkách po okolí jsme pozorovali různé situace 

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

přecházení vozovky. Děti si při procházkách všímaly dopravních značek a značek vozidel, které 

zkoušely pojmenovávat. Využívali jsme reflexní vesty i terčík k zastavení přijíždějícího vozidla 

při našem přecházení vozovky. Na poli a v lese byly děti upozorňovány na možnosti výskytu 

pracovních vozidel, např. traktoru. Ke konci roku jsme společně s rodiči podnikli výlet na 

kolech po cyklostezce z Hoštejna k Hněvkovu. Děti se učily bezpečné jízdě po pravé straně. 

Dopravní výchova je dlouhodobý proces, který vyžaduje od učitelů, ale i rodičů trpělivost, 

důslednost a laskavý přístup již od útlého věku dítěte. 

Lenka Kristková, učitelka MŠ 

6.3.4 
Metoda NTC - činnosti MŠ spolupracující s Mensou ČR  

 
I v tomto školním roce byly do vzdělávání touto metodou zapojeny všechny děti. Prolínala všemi 

činnostmi a vzdělávacími oblastmi v průběhu každého dne s kombinací různých technik – 

motorická cvičení, základy práce s abstraktními symboly, procvičování pozornosti 
a analytického myšlení, pohybové aktivity atd. Snažili jsme se využít biologického potenciálu 

jednotlivých dětí a motivovat je k co nejlepším výsledkům. Metoda přispívá ke zvyšování 

intelektových schopností všech dětí. Mensou ČR nám byl již před lety udělen titul „Školka 

spolupracující s Mensou.“  

NTC při ranních činnostech 

Mezi hlavní činnosti při využití této metody patří práce s abstraktními symboly. Při hře pexeso 

s kartičkami symbolů značek vozidel, dopravních značek a vlajek států se děti přirozeně 

seznamovaly s jejich názvy, postupně si zapamatovávaly názvy států. Při individuálních nebo 
skupinových hrách jsme využívali velkého množství pomůcek, ať již zakoupených nebo 

vlastnoručně vyrobených, deskových her, hlavolamů. Děti se seznamovaly s písmenky 

i číslicemi, skládaly je z barevných dřívek podle vzoru, poznávaly židličky se svým jménem, 

většina předškolních dětí si uměla podepsat svůj výkres, zdokonalovaly se v jemné motorice při 

navlékání korálků, hrách s mozaikami, modelování, trhání a mačkání papíru, při hrách 
s dopravní tématikou se seznamovaly s dopravními značkami. 

 

NTC při pohybových činnostech 

Pohybové aktivity patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, prvků metody NTC Learning jsme 

proto využívali i u dětí nejmladších. Zařazovali jsme cvičení zaměřená na rozvoj pohybové 

koordinace a motorických schopností, rovnovážná cvičení i fyzická cvičení podporující 
akomodaci oka. Ve vnitřních prostorách jsme procvičovali rovnováhu při chůzi na balančních 

kyblíčcích, po balančních kamenech, lavičce nebo laně položeném na zemi, skákání a stoji na 

jedné noze, stoji se zavřenýma očima. Cvičení na akomodaci oka probíhala formou podávání 

míče v kruhu (hra Na Palečka a obra), podávání v zástupu za sebou, kutálení míče ve dvojicích 

nebo v kruhu nebo při skupinové hře s míčky a padákem.  Na závěr jsme zařazovali rotační 
cvičení spočívajíci v otáčení se okolo vlastní osy po dobu 10-15 vteřin a poté s krátkou výdrží ve 

stoji.  

NTC v komunikačním kruhu a další řízené činnosti 

V rámci tématu Česká republika a okolní státy děti do konce školního roku uměly najít na 

mapě a pojmenovat státy sousedící s ČR a poznat jejich vlajky. Činnosti probíhaly formou hry 

např. Která vlajka chybí? Na které vlajce je červená barva? Na které je kruh? Podobné hry jsme 

zařazovali při seznamování se značkami aut a dopravními značkami. Oblíbené byly činnosti 

s písmeny, kdy děti skládaly jednoduchá slova podle vzoru, paměťové hry – opakování věty 
s přidáváním dalších slov. Mezi každodenní činnosti patřila rytmizace jmen dětí vytleskáváním, 

rytmizace říkanek i práce s hudbou – zpěv s doprovodem rytmických nástrojů, pohybová 

improvizace na různé druhy hudby, tanec, poslech hudby. Zařazovali jsme i pravidelné chvilky 

s hádankami a hádankovými příběhy, které podporovaly logické myšlení dětí. Při spontánních 

i řízených činnostech jsme podporovali kreativní myšlení a fantazii dětí. 
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NTC při pobytu venku  

Za příznivého počasí probíhala většina aktivit na zahradě mateřské školy. Využívali jsme jejího 

terénu, přírodních i umělých herních prvků i sportovního nářadí a náčiní. Děti procvičovaly 

rovnováhu při chůzi po obrubnících, jízdě na kolech, koloběžkách i odrážedlech, chůzi a běhu 

v nerovném terénu, obratnost při lezení po nízkých stromech a průlezkách, při prolézání 

proutěnými stavbami atd. Při těchto aktivitách jsme vždy důsledně dbali na jejich bezpečnost. 
Mimo činnosti na zahradě mateřské školy jsme prvky metody NTC Learning zařazovali i při 

vycházkách po okolí. Děti pojmenovávaly dopravní značky, značky projíždějících aut, při 

vycházkách do přírody jsme využívali rozmanitého přírodního terénu k pohybu dětí. 

                                                                  Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ                                                                                                                                                                                                       

 

7. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového 

chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

 7.1  

Vymezení zdrojů k primární prevenci 

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

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

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

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

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a 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 

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

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

nutno vždy včas monitorovat a vhodně usměrnit, 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 dobré průběžně monitorovat a dle potřeb po dohodě s žáky přizpůsobit tak, aby 

odpovídala aktuálním situacím. 

 

7.2 
Preventivní program prevence rizikového chování (PP) 

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 školním metodikem prevence na základě konzultace s ostatními pedagogy 



   

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 – str. 33 

 

a projednán na pedagogické radě, podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován 

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

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

zpracovávána Příloha PP s vyhodnocením předešlého školního roku, konkrétními aktivitami 

a plány na aktuální školní rok. Součástí PP jsou dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle.  

 

7.3 

Hodnocení PP za školní rok 2021/2022 
 

Loňský rok byl opět poznamenán karanténními opatřeními a nařízeními vlády, které se 

několikrát změnily, i když proti předchozímu roku většinu času již mohli žáci strávit prezenční 

formou ve škole, což byla obrovská úleva především pro rodiče. I tak to bylo pro všechny velmi 

náročné období, kdy jsme dopředu nevěděli, co nás čeká a frustrace se podepisovala na dětech 

i dospělých v celé společnosti.  

Vzhledem k vydaným a případně plánovaným opatřením jsme plánování aktivity co nejvíce 

soustředili na nejbližší okolí a školní budovu. I tak se část akcí nemohla uskutečnit, ale naším 

cílem bylo zajistit žákům maximální pocit bezpečí, pohodové a příjemné prostředí. K tomu 

přispělo otevření nové environmentální učebny/školní družiny a cvičné kuchyňky v přízemních 

prostorách a nová venkovní učebna, kterou využívala i školní družina. Ještě více jsme se 

zaměřili na aplikování výchovných strategií Etické výchovy ve vyučovacích předmětech a ve 

školní družině, na propojení aktivit s projektem Skutečně zdravá škola, seznamování 

nepedagogických pracovníků s výchovnými strategiemi školy a pracovali jsme na udržení podílu 

rodičů na životě školy v rámci projektu Rodiče vítáni.  

Jako každý rok si všechny třídy sestavily třídní pravidla, pedagogové se snažili kontrolovat 

a vyžadovat jejich dodržování a vést žáky k zodpovědnosti za své chování. Každé pondělí 

začátkem první vyučovací hodiny probíhaly ve všech třídách komunikační kruhy s třídní 

učitelkou, které přenesly po víkendu žáky zpět do školního prostředí. V komunikačním kruhu 

si žáci připomněli pravidla třídy, seznámili se s plánovanými akcemi na daný týden, mohli 

ostatním sdělit zážitky a pocity z víkendu nebo reagovat na zvolené téma. 

Z mimoškolních aktivit a činností patří za zmínku ranní družina, kterou využívají nejen 

dojíždějící žáci ale i děti, jejichž rodiče jezdí brzy do práce. Ranní družina přispívá k naladění 

dětí na pobyt ve škole a k zájmu o dění ve škole v daný den.  

Významnou součástí prevence je výuka předmětu Etická výchova ve 4. ročníku, kde je nosným 

tématem komunikace, spolupráce, pozitivní sebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých 

a empatie. V předmětu Informatika v 5. ročníku se žáci učí předcházet závislostem na mobilním 

telefonu, počítačových hrách, internetu a sociálních sítích, seznámí se s hygienickými zásadami 

při práci s IT technikou. Učí se bezpečnému chování na internetu a osvojují si postupy při 

nestandardních situacích.  

Neustálým monitoringem průběhu vzdělávání každého žáka jsme se snažili zaznamenávat 

faktory, které by mohly vést ke školní neúspěšnosti. Především u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami je pocit úspěchu důležitý pro jejich motivaci, jelikož tito žáci často 

postrádají sebedůvěru. Účinnou prevencí jsme předcházeli situacím, kdy by žáci dlouhodobě 

selhávali a neplnili zadané úkoly, žádný žák nebyl hodnocen stupněm 4 nebo 5, ani výchovným 

opatřením. Je důležité klást na žáky přiměřené nároky, vyhýbat se srovnávání žáků, nebrat 

chybu jako selhání, ale využívat ji k dalšímu pokroku, důsledně kontrolovat plnění zadaných 

úkolů a dodržování pravidel, dát žákům prostor pro reflexi průběhu vyučovací hodiny, věnovat 

pozornost i rodinnému zázemí žáků, které může mít vliv na projevy žáka ve škole. V případě 

nutnosti je důležitá včasná intervence školního poradenského pracoviště, případně školského 

poradenského zařízení.   

Důležitou součástí prevence je podpora spolupráce s rodiči a prezentace školy na veřejnosti. 

Třídní schůzky organizujeme formou tripartit, což je setkání pedagog – rodič - dítě. Rodiče se 
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předem objednávají na určitý termín. Připravili jsme pro rodiče krátké vánoční představení před 

školou a představení ke Dni matek v tělocvičně. Král Poezián pasoval v místní knihovně 

prvňáčky před zraky jejich rodičů na čtenáře. Žáci se zúčastnili masopustního průvodu obcí, 

později zjara jsme vynášeli Morenu.  

Do preventivních aktivit patří také prevence dopravních nehod, 2x jsme se zúčastnili výuky na 

dopravním hřišti v Zábřehu a všechny ročníky měly navíc v průběhu roku projektové dopoledne 

s dopravní výchovou ve spolupráci se Základní školou a Domem dětí a mládeže Krasohled.  

V rámci zdokonalování fyzické zdatnosti a plaveckých dovedností jsme opět žákům 1.-3. 

ročníku zajistili plavecký výcvik, tentokrát již v plném rozsahu. Vzhledem k velmi vstřícnému 

přístupu lektorek se děti na každou lekci velmi těšily a dělaly rychlé pokroky v plavecké 

dovednosti. 

Opět jsme dětem nabídli širokou nabídku zájmových útvarů, kde si děti rozvíjejí sociální 

dovednosti, účastnili jsme se různých soutěží.  

K rozvoji vrstevnických vztahů přispívají nejen zájmové útvary, ale i různé mimoškolní akce. 

Zapojili jsme se do úklidu Hoštejna v rámci akce Ukliďme Česko, kdy si děti uvědomují 

zodpovědnost za životní prostředí, všechny ročníky navštívily několikrát knihovnu v Zábřehu 

a školní družina pravidelně místní knihovnu v Hoštejně. Zapojili jsme se opět Blešákem do 

charitativního projektu 72 hodin a výtěžek zaslali nemocné Amálce trpící nevyléčitelnou 

a nejtěžší formou ichtyózy. Uspořádali jsme tradiční sbírku pro Fond Sidus a nadaci Život 

dětem.  

Zúčastnili jsme se Oslav lesa na Floře, jeli jsme na školní výlet do Javoříčských jeskyní 

a Doubravského dvora, většina žáků se zúčastnila spaní ve škole, Den dětí jsme oslavili v kině 

Retro, pozvali jsme předškoláky na akci Škola nanečisto, na konci školního roku jsme 

uspořádali sportovní olympiádu, která prověřila tělesnou zdatnost našich žáků.  

Součástí preventivního programu je soustavné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

klimatu třídy a školy, prosociálního chování, prevence šikany, motivace a hodnocení žáků.  

                                               Mgr. Lenka Pchálková, výchovný poradce 

 Bc. Veronika Hegarová, metodik prevence 

 

 

7.4 

Přehled spolupracujících organizací a institucí poskytujících v případě 
potřeby odbornou pomoc 

PPP a SPC Šumperk  

SPC Olomouc 

SPC Mohelnice 

OSPOD Zábřeh 

Ordinace duševního zdraví – MUDr. P. Zechová 

Psychologická ambulance Mgr. Veronika Jarmarová  

Pontis Šumperk 

Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka Šumperk 

Centrum Locika 
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Tabulka č. 8: Výchovná opatření školy a klasifikace chování žáků ve školním roce 2021/2022 

Hodnocení chování  

a výchovná opatření 

 

1 2 3 NTU DTU DŘŠ 

 

1. ročník 

1. pololetí 8 0 0 0 0 0 

2. pololetí 7 0 0 0 0 0 

 

2. ročník 

1. pololetí 2 0 0 0 0 0 

2. pololetí 3 0 0 0 0 0 

 

3. ročník 

1. pololetí 9 0 0 0 0 0 

2. pololetí 10 0 0 0 0 0 

 

4. ročník 

1. pololetí 4 0 0 0 0 0 

2. pololetí 4 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 28 0 0 0 0 0 

Celkem 2. pololetí 29 0 0 0 0 0 

Použité zkratky:  

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

 
7.5 

Výchovné preventivní strategie, které vyplývají především  

z doplňujícího vzdělávacího oboru ETICKÁ VÝCHOVA 

 

 Vytváříme ve vyučování radostnou atmosféru, která je nezbytnou podmínkou efektivity  

v procesu učení.  Stále si uvědomujeme, 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.   

7.6 

Preventivní aktivity v mateřské škole 
 
Mezi důležité aktivity patřila i nadále prevence proti šíření koronavirové infekce. Dle pokynů 

MŠMT se na děti ani zaměstnance MŠ zatím nevztahovala povinost pravidelného testování 

a používání ochranných prostředků (roušky, respirátory). Během září při nástupu do MŠ byla 

dětem více připomínána pravidla dodržování hygienických opatření. Po vstupu do třídy 

následovalo pečlivé mytí rukou, místnosti MŠ byly často větrány a dezinfikovány. Hygienická 
pravidla platila také pro osoby přivádějící děti do MŠ. S bližšími informacemi byli rodiče 

seznámeni již na první třídní schůzce dne 8.9.2021. Nezbytností při vstupu rodičů do MŠ byly 

návleky. Rodiče byli také požádáni, aby se zbytečně nezdržovali v prostorách MŠ, nevcházeli do 

třídy mezi děti a nedávali do MŠ dítě s příznaky nachlazení nebo jakéhokoliv jiného infekčního 

onemocnění. Většina rodičů se chovala zodpovědně a stanovená pravidla dodržovala. Od ledna 
2022 do února byla opětovně zavedena povinnost pravidelného testování zaměstnankyň MŠ 2x 

týdně. Zpřísňující se opatření nám neumožnila zúčastňovat se plánovaných akcí v MŠ s účastí 

cizích osob, ani akcí mimo mateřskou školu. Z preventivních důvodů jsme se v průběhu 

2. pololetí až do začátku května nezúčastňovali s dětmi kolektivních akcí mimo MŠ.  

Mezi další preventivní aktivity patřilo stejně jako v minulých letech vytvoření bezpečného 

prostředí pro pobyt dětí v mateřské škole i jejím okolí. Již v přípravném týdnu bylo 

zkontrolováno tělocvičné nářadí, náčiní, hračky, nábytek a další věci, o které by se děti mohly 

zranit a poškozené kusy byly opraveny nebo odstraněny. To platilo i pro pevné herní prvky na 

zahradě MŠ, zahradní hračky, pomůcky a dětské dopravní prostředky. Z dosahu nejmladších 

dětí byly odstraněny hračky pro ně nebezpečné – korálky, drobnější stavebnice atd. Před 
každým pobytem venku jsme si s dětmi připomenuli bezpečnou chůzi po schodišti, vhodné 

oblečení s ohledem na počasí a roční období a zopakovali si pravidla bezpečného chování na 

zahradě nebo při vycházce s ohledem na počasí a roční období. Naším cílem nebylo omezovat 

děti v jejich přirozeném pohybu a spontánních aktivitách, ale nastavit jim určitá pravidla 
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předcházející možným úrazům. Stejně jsme postupovali i při pohybových spontánních 

i řízených činnostech v herně s využitím tělocvičného nářadí a náčiní, starším dětem byla 
připomínána pravidla bezpečného chování ve vztahu k nejmladším 2-3letým dětem. Ty byly 

neustále pod dohledem učitelky nebo školní asistentky. 

Velká pozornost byla věnována vytváření prosociálních vztahů mezi dětmi a prevenci rizikového 

chování. Drobné konflikty mezi dětmi jsme řešili klidným způsobem, dali jsme dětem možnost, 
aby samy navrhly způsob řešení problému. Pomůckou při předcházení těmto situacím nám 

byly pohádky, bajky, loutky a maňásci. Vedli jsme děti ke kamarádským vztahům a toleranci 

k jejich vrstevníkům nejen v MŠ, k lidem jiné národnosti i barvy pleti i k osobám s různými 

druhy postižení. Všechny zaměstnankyně mateřské školy se snažily jít dětem příkladem svým 

vlastním chováním a vytvářením bezpečného a příjemného prostředí v MŠ.  

Učili jsme děti, jak předcházet různým nebezpečným situacím a jak se přiměřeně svému věku 

zachovat, pokud taková situace nastane. Vytvořením modelové situace při požárním poplachu 

jsme si vyzkoušeli rychlé opuštění budovy a poté o tomto tématu pohovořili v komunikačním 

kruhu. Děti byly seznámeny s telefonními čísly IZS. Připomněli jsme si i opatrnost při kontaktu 
s cizími osobami. 

Nedílnou součástí preventivních aktivit bylo i zdravé stravování a výchova ke zdravému 

životnímu stylu. Naše mateřská škola poskytuje dětem zdravé potraviny, každodenně mají 

dostatečné množství ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, několik druhů nápojů i pravidelný 
pitný režim. Ke zdravému životnímu stylu patřil i pravidelný pohyb a pobyt na čerstvém 

vzduchu ať již na zahradě MŠ, nedalekém dětském hřišti nebo při vycházkách do okolní 

přírody. Tělesnou zdatnost i nejmladších dětí jsme si ověřili i při společném cyklovýletu do 

Lupěného na konci školního roku, který bez problémů zvládly všechny děti. Součástí režimu 

dne v mateřské škole byl i polední odpočinek, který přispívá ke zdravému životnímu stylu dětí 
v tomto věku. 

Preventivní aktivity vedoucí k ochraně zdraví a bezpečí dětí probíhaly hravou a zábavnou 

formou a byly součástí vzdělávání v průběhu celého školního roku. 

                                        

                                        Ivana Pumprlová Gáliková, učitelka MŠ  
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8. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 a odborném rozvoji nepedagogických pracovníků 

Pedagogové se účastní různých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a získané 

poznatky aplikují v pedagogickém procesu. 

Tabulka č. 9: Přehled akcí DVPP pedagogů ZŠ ve školním roce 2021/2022 

 

 

 

Jméno a 
příjmení 

Druh akce 
Časová 
dotace 

 

Mgr. Lenka 

Pchálková, 

ředitelka  
školy 

 

Novely právních předpisů ve školství 2021/2022  

Jak na nový RVP ZP ve škole, úvodní webinář pro ředitele 8 hodin 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální technologie pro 1. st. 

ZŠ 

2 hodiny 

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele malotřídní 

školy 

2 hodiny 

Revize RVP ZV – Základy algoritmizace a programování 1. stupeň 
ZŠ 

2 hodiny 

Revize RVP ZV - Práce s daty, základy informatiky 2 hodiny 

Revize RVP ZV – Informační systémy 2 hodiny 

Revize RVP ZV – Vzdělávání koordinátorů změny 4 hodiny 

Jak na formativní hodnocení 2 hodiny 

Dramatizace ve škole pro učitele MŠ a ZŠ 2 hodiny 

Krajský workshop ČJL, Kam kráčíš, češtino? 3 hodiny 

Spisová služba ve školství 3 hodiny 

Skupinová intervize ČLJ, Aktuální potřeby v souvislosti 

s přechodem žáků z I. na II. stupeň 

4 hodiny 

Konference Jak se žije malotřídkám 2021 8 hodin 

Děti potřebují hranice aneb jak nastavit dětem s problémovým 

chováním pravidla 

2 hodiny 

 
Mgr. Alena 

Burešová, 

učitelka ZŠ 

 

Jak na formativní hodnocení 2 hodiny 

Oblastní workshop CLJ, Komunikační pojetí v integrované výuce 
tzv. mluvnice a slohu 

4 hodiny 

Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem 4 hodiny 

Mezinárodní program Ekoškola – úvodní seminář 8 hodin 

Školní jídelna jako součást vzdělávání 2 hodiny 

Beseda o výchově bez poražených 2 hodiny 

 

Mgr. 

Kateřina 

Suchá,  
učitelka ZŠ, 

učitelka MŠ 

Beseda o výchově bez poražených 2 hodiny 

Jak na formativní hodnocení 2 hodiny 

Inovativní metody ve výuce cizích jazyků 2 hodiny 

Slovní zásoba WocaBee – jednoduše a efektivně 2 hodiny 

How to make grammar teaching a memorable experience 2 hodiny 
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Tabulka č. 10: Přehled akcí DVPP pedagogů ŠD ve školním roce 2021/2022 
 

 

 

 

Jméno a 

příjmení 
Druh akce 

Časová 

dotace 

 

Mgr. 

Michaela 

Paclíková, 
učitelka ZŠ, 

asistentka 

pedagoga ZŠ 

Aby čtení byla zábava 
2 hodiny 

Jak na formativní hodnocení 
2 hodiny 

AMOS – soubor vzdělávacích programů pro 1. ročník 
8 hodin 

Vaření s dětmi doma i ve škole 
2 hodiny 

Nápady do dílen psaní 
6 hodin 

Ohrožené dítě ve škole 
2 hodiny 

Sůl nad zlato?  
2 hodiny 

Co má vědět matka o výchově syna 
3 hodiny 

Jak se obejít bez cukrovinek v mateřské škole 
2 hodiny 

Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí u dětí předškolního a 

raně školního věku 
20 hodin 

V zajetí sítě 2 hodiny 

Děti potřebují hranice aneb jak nastavit pravidla 2 hodiny 

Intervenční techniky u problémového dítěte 2 hodiny 

Nápady do dílen čtení 6 hodin 

Beseda o výchově bez poražených 2 hodiny 

Školní jídelna jako součást vzdělávání 2 hodiny 

Jméno a 

příjmení 
Druh akce 

Časová 

dotace 

 

Bc. Veronika 
Hegarová, 

DiS.,  

vychovatelka 

ŠD, 

asistentka 

pedagoga ZŠ 

Jak na „zlobivého“ žáka? Funkční analýzou chování. 
1.5 
hodiny 

Školní jídelna jako součást vzdělávání 
2 hodiny 

Agrese ve školním prostředí 
3 hodiny 

Nadané děti aneb Péče o (příliš) přemýšlivé děti 
2 hodiny 

Školní jídelna jako součást vzdělávání 
2 hodiny 

I naše děti potřebují hranice 
1.5 
hodiny 

Emoce u dětí 
1.5 

hodiny 

Hlína není špína aneb bádáme o půdě 
1.5 
hodiny 

How to make grammar teaching a memorable experience 
2 hodiny 
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Tabulka č. 11: Přehled akcí DVPP pedagogů MŠ ve školním roce 2021/2022 

 

Tabulka č. 12: Odborný rozvoji nepedagogických pracovníků 

 

9. 
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 pravidelně prezentují na veřejnosti vystoupením na vítání nových 

občánků, na adventním koncertě v místním kostele, na besídce ke Dni matek. Uzavření škol 

a celostátní preventivní opatření nám ale nedovolily některé tyto akce připravit a zrealizovat. 

Před Vánoci jsme si alespoň pro rodiče připravili pěvecké vystoupení před školou. Na Den 

matek jsme se již mohli setkat nad připraveným programem v tělocvičně školy.  

Jméno a příjmení Druh akce 
Časová 
dotace 

Ivana Pumprlová 
Gáliková,  

učitelka MŠ 

Školní jídelna jako součást vzdělávání 
 

2 hodiny 

Posilovna efektivní komunikace aneb jak být fit po 

celý školní rok 

8 hodin 

INSPIS - ŠVP 
6 hodin 

Lenka Kristková, 

učitelka MŠ, 

asistentka pedagoga 

ZŠ 

Základy první pomoci pro zaměstnance škol a 

školských zařízení 

3 hodiny 

Školní jídelna jako součást vzdělávání 
2 hodiny 

Výchova bez poražených 
2 hodiny 

INSPIS ŠVP 
6 hodin 

Práce s chybou v procesu učení 
2 hodiny 

Jaroslava Bartošová, 
učitelka MŠ 

První pomoc u dětí do 6 let 
8 hodin 

Jméno a příjmení Druh akce 
Časová 

dotace 

Mgr. Michaela 

Paclíková, 

administrativní a 

spisový pracovník,  
školní asistentka ZŠ 

Spisová služba ve školství 
3 hodiny 
 

Právo ve škole 5 hodin 

Dana Diblíková, 

provozářka ŠJ 
Školní jídelna jako součást vzdělávání 2 hodiny 

Hygienické minimum pro školní jídelny 2 hodiny 

Alena Fugličková, 

kuchařka  
Školní jídelna jako součást vzdělávání 2 hodiny 

Hygienické minimum pro školní jídelny 2 hodiny 

Anežka Blaháčková,  

školní asistentka MŠ 
Školní jídelna jako součást vzdělávání 2 hodiny 
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Do zábřežského kulturního domu již tradičně jezdíme na oblíbené výchovné koncerty žáků ZUŠ 

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

Během roku, pokud to situace dovolila, jsme plnili úkoly několika celostátních projektů 

s environmentálním zaměřením (EKOŠKOLA, Les ve škole, Recyklohraní, M.R.K.E.V.), 

zaměřené na čtenářskou gramotnost (Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá), podporující zdravý 

životní styl (Skutečně zdravá škola, Ovoce, zelenina a mléko do škol, Zdravé zuby, …), do 

kterých je škola zapojena.  

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 

slouží na zapisování úkolů a pro komunikaci s rodiči. Rodiče znají e-mailovou adresu školy 

i jednotlivých vyučujících a využívají možnosti komunikovat se školou i tímto způsobem.  

 

Tabulka č. 13: Přehled akcí ZŠ ve školním roce 2021/2022 

ZÁŘÍ 
Dopravní hřiště Zábřeh 
„Ukliďme Česko – ukliďme Hoštejn“ 

ŘÍJEN 

Městská knihovna Zábřeh (1.-3. roč.) 
Městská knihovna a Muzeum Zábřeh (4.,5. roč.) 
Den s Lesy ČR – Flora Olomouc  
Projektový den „Den stromů“  
Logická olympiáda – školní kolo - rozvoj logického myšlení  

LISTOPAD Logická olympiáda  - okresní kolo (L. Kovaříková 5. roč.) 

PROSINEC 

Mikulášská nadílka – setkání, vánoční zvyky a obyčeje 
Adventní setkávání před vyučováním – adventní kalendář, zpěv a poslech 

koled 
„Vánoční zpívání“ – besídka pro veřejnost před školou 
Vánoční besídka s nadílkou ve škole 

LEDEN 

Matematická olympiáda – školní kolo matematické soutěže (5. roč.) 
Matematická olympiáda – okresní kolo matematické soutěže (A. 

Hamplová 5. roč.) 

ÚNOR 
Dopravní hřiště ve škole (4.,5. roč.) 
Masopust (1. - 3. roč.) 

BŘEZEN 

Vynášení Moreny – vítání jara – lidové zvyky a tradice  
Matematický klokan – rozvoj matematických dovedností (2.-5.roč.) 
Projektový den „Ze života včel“ (1.-3. roč.) 
Rodilý mluvčí – týdenní projekt 
Den otevřených dveří ZŠ 
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DUBEN 

„Ukliďme Česko – ukliďme Hoštejn“ - akce EVVO – úklid odpadků v 

přírodě v Hoštejně a okolí obce 
Kampaň obyčejného hrdinství - zapojení dětí a členů rodiny do EVVO 
Projektový den „Den ptactva“ 
Projektový den „Dopravní výchova“ (1.,2. roč.) 
Zápis žáků do 1. ročníku 
Plavecký výcvik – zahájení (10 lekcí, 1.-3. roč.) 
Brigáda na školní zahradě – záhon na květiny 
Projektový den „Čarodějnice“ (1.-3. roč.) 

KVĚTEN 

Dopravní hřiště Zábřeh 
Besídka nejen pro maminky 
O poklad paní Magdalény – vlastivědná soutěž v Muzeu Zábřeh (5. roč.) 
Výchovný koncert ZUŠ Zábřeh 
Městská knihovna Zábřeh 
Vlastivědná exkurze Praha (4. a 5. roč.) 

ČERVEN 

„Encanto“ - kino Retro Zábřeh 
Školní výlet Javoříčské jeskyně a Doubravský dvůr 
„Pasování prvňáčků na čtenáře“ (1.-3. roč.) 
„Spaní ve škole“ – projekt na podporu čtenářské gramotnosti, práce s 

knihou (1.-3.roč.) 
Brigáda na školní zahradě – vyvýšené záhony 
Projektový den „Škola nanečisto“ - jeden den ve škole s předškoláky (1. 

roč.) 
Projektový den „Ekosystémy a ekologie“ (1.-3. roč.) 
Muzeum v Hoštejně (4. a 5. roč.) 
„Spaní ve škole“ – příprava Hry o poklad (5.roč.) 
„Hra o poklad“ – společná aktivita žáků ZŠ (4.,5. hod.) 
Sportovní den – školní olympiáda 
Slavnostní rozloučení s žáky 5. roč. v tělocvičně školy 

 

 

Tabulka č. 14: Přehled akcí MŠ ve školním roce 2021/2022 

ZÁŘÍ 

Polodenní vycházka na zříceninu hradu Hoštejn 
Návštěva dětí z MŠ Nemile 

Požární poplach 

Exkurze do Záchranné stanice v Rudě nad Moravou a Zámecké oranžerie 

v Bludově 

ŘÍJEN 
Vyhlášení sbírky pro Záchrannou stanici v Rudě nad Moravou. 

Návštěva dětí z MŠ Nemile 

LISTOPAD  

PROSINEC 

Návštěva Mikuláše v MŠ 

Pečení a zdobení vánočních perníčků 

Zdobení vánočního stromečku 
Vánoce v MŠ-vánoční nadílka 

LEDEN Exkurze v restaurátorské dílně p. Rohlíka 
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ÚNOR Karneval v MŠ 

BŘEZEN 
Vynášení Moreny společně se žáky ZŠ 

Projektový den s rodilou mluvčí Valerií Lynn 

DUBEN 

Velikonoce v MŠ-na zahradě MŠ děti hledaly překvapení od 

velikonočního zajíčka 

Pálení čarodějnic – výroba a pálení vyrobených čarodějnic na zahradě 

MŠ 

KVĚTEN 
Celodenní výlet do Pradědova muzea v Bludově a na Bludoveček 

Besídka ke Dni matek 

ČERVEN 

Oslava Dne dětí na zahradě MŠ společně s MŠ Nemile 

Polodenní vycházka k Blaháčkům – děti pozorovaly štěňata rasy Tosa-

inu, různé druhy želv – tygří, pardálky, uhlířky 

Besídka Rozloučení s předškoláky – kulturní program dětí, posezení na 

zahradě MŠ s rodiči dětí 

Škola nanečisto 

Návštěva dětí z MŠ Nemile 

Polodenní cyklovýlet do Lupěného 

 

10. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  

Českou školní inspekcí (ČŠI) 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. 

Poslední inspekční činnost České školní inspekce se uskutečnila v únoru 2016. 

Během května 2022 ale proběhlo zjišťování výsledků žáků v 5. ročníku prostřednictvím 

inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Testování probíhalo v rámci 

předmětů Český jazyk a Matematika a bylo doplněno o test Dovedností usnadňujících učení. 

Testováním poskytla škola České školní inspekci součinnost při získávání zásadních informací 

nezbytných pro přijímání efektivních opatření a pro realizaci procesů směřujících nejen 

k postupnému vyrovnávání nerovností ve vzdělávání způsobených nečekaně dlouhým obdobím 

pandemie nemoci covid-19, ale i k celkovému rozvoji vzdělávání na úrovni jednotlivých škol 

i celé vzdělávací soustavy ČR. 

 

 

 

 

 

 



   

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 – str. 44 

 

11. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

 
Tabulka č. 15: Čerpání státního rozpočtu v roce 2021 

 

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

ONIV (UČEBNICE, UČEBNÍ POMŮCKY, ŠKOLENÍ, PLAVÁNÍ)  132 455                            

DPN (PRACOVNÍ NESCHOPNOST) 44 676 

PLATY  4 760 467 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 27 592 

ODVODY                1 695 927 

CELKEM  
                     

6 661 117 

                        

 

Tabulka č. 16: Čerpání dotace Šablony II pro ZŠ a MŠ Hoštejn v roce 2021 

ŠABLONY II PRO ZŠ A MŠ HOŠTEJN 

 

ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD 

PLATY (ŠKOLNÍ ASISTENTKY V MŠ, ZŠ) 184 626 

ODVODY 67 411 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 35 400 

DPN 0 

DVPP 1 300 

POMŮCKY, VYBAVENÍ, SLUŽBY 100 630 

CELKEM 389 367 

 

Tabulka č. 17: Čerpání rozpočtu v doplňkové činnosti v roce 2021 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST – čerpání v Kč ŠJ 

PLATY 78 804 

ODVODY 28 797 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 0 

POTRAVINY 153 888,93 

VĚCNÉ NÁKLADY (ENERGIE, VYBAVENÍ) 24 118,02 

CELKEM 286 607,95 
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Tabulka č. 18: Čerpání dotace IROP v roce 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Zkvalitnění výuky v ZŠ Hoštejn (rekonstrukce 

bývalého bytu v ZŠ)                             2020 - 2021 
ZŠ 

DOTACE IROP 1 610 994,80 

SPOLUÚČAST ZŘIZOVATELE NA PROJEKT 84 789,20 

CELKEM V RÁMCI PROJEKTU 1 695 784 

VÍCEPRÁCE HRAZENÉ ZŘIZOVATELEM  1 190 393,05 

CELKEM 2 886 177,05 
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Tabulka č. 19: Čerpání provozního rozpočtu v roce 2021 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Poznámka:  
V čerpání provozního rozpočtu nejsou zahrnuty výdaje na projekt Státního fondu životního prostředí 
„Příroda všemi smysly na málotřídní škole v Hoštejně“, který jsme museli v roce 2021 předfinancovat 

z vlastních zdrojů. Finanční prostředky od SFŽP obdržíme až po ukončení realizace projektu (po 

31.10.2022) a schválení plateb ze strany SFŽP, pak dojde k přeúčtování výdajů v účetnictví.  

 Zpracovala Lenka Kunčarová, účetní 

 

Na žádost zřizovatele byl proveden pravidelný audit hospodaření školy jako příspěvkové 

organizace obce. Audit byl proveden nezávislým auditorem 25.5.2021, auditor neshledal žádné 

nedostatky při vynakládání finančních prostředků a potvrdil soulad hospodaření školy 

s požadavky platných právních předpisů. 

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

EL. ENERGIE                           114 381,14 

PALIVO            122 869,74 

VODNÉ, STOČNÉ 8 738,48 

OPRAVY, ÚDRŽBA 73 740 

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 20 731 

POJIŠTĚNÍ ŽÁKŮ, MAJETKU 14 747 

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 36 000 

ZPRACOVÁNÍ MEZD 31 450 

BOZP, PO, REVIZE                           13 320,73 

GORDIC – ÚČETNÍ PROGRAM 7 257,58 

ODPISY  13 671,50 

PLATY 0 

OON (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE) 60 185 

ODVODY 0 

UČEBNÍ POMŮCKY, ŠKOLNÍ POTŘEBY 22 761,81 

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ZAMĚSTNANCE 14 063 

VYBAVENÍ, NÁBYTEK, DDHM 15 669 

BANKOVNÍ POPLATKY 4 548 

SOFTWARE, ICT SLUŽBY 19 581,74 

PLAVÁNÍ – PROVOZ BAZÉNU, CESTOVNÉ 0 

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE  
(ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, TELEFONY, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, ČISTICÍ 

PROSTŘEDKY, DROBNÝ MATERIÁL) 
149 672,56 

CELKEM  743 388,25 

Projekt Zkvalitnění výuky v ZŠ – příspěvek obce 165 049,52 
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12.  
Údaje o spolupráci s dalšími partnery  

při plnění úkolů ve vzdělávání 

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) 

projednává rozpočet školy a výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, případně 

aktualizaci Školního vzdělávacího programu. 

Při péči o žáky s výukovými obtížemi spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Šumperku, se Speciálně pedagogickým centrem v Mohelnici a v Šumperku, v případě potřeby 

OSPODEM a s dětským psychologem či psychiatrem.  

Při realizaci etické výchovy ve vzdělávacím procesu spolupracujeme s organizací Etická výchova 

o.p.s., která školám poskytuje metodickou pomoc.   

Spolupracujeme s místní knihovnou a Městskou knihovnou Zábřeh, kde se zúčastňujeme 

tematických besed a knihovnických lekcí.  

Navštěvujeme muzeum v Zábřehu a v Šumperku, pokud tamní akce doplňují náš vzdělávací 

program. 

S žáky se účastníme kurzů dopravní výchovy, které zabezpečuje organizace BESIP na nově 

vybudovaném dopravním hřišti v Zábřehu.  

Spolupracujeme s Lesy ČR na realizaci projektu Les ve škole. 

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 je zapojena 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. Různé pracovní skupiny v rámci MAP 

pořádaly v tomto školním roce mnoho seminářů a webinářů, kterých se naši pedagogové často 

zúčastňovali.  

Za způsob komunikace se zákonnými zástupci žáků jsme splnili kriteria certifikátu Rodiče 

vítáni. Rodiče žáků se snažíme všemožně zapojovat do života školy. Kromě účasti na třídních 

schůzkách formou tripartit (dítě – rodič – učitelka), kde je seznamujeme nejen s pokroky, 

prospěchem a chováním žáků, ale i s akcemi a strategickými plány školy, zveme rodiče 

i k spoluúčasti na organizování různých akcí, rodiče se zapojují do drobných oprav a do 

výzdoby ve škole. Rodiče se účastí na brigádách na školní zahradě zapojili do realizace projektu 

Příroda všemi smysly na málotřídní škole v Hoštejně.  Zapojování rodičů do činnosti školy je 

cestou k přeměně školy od pouhé instituce k místu komunitního setkávání, aby na prosperitě 

školy záleželo nejen učitelům a žákům, ale i rodičům. Velmi významnou roli sehrála naše 

pozitivně nastavená spolupráce s rodiči při distančním vzdělávání dětí v období uzavření školy 

z důvodu prevence šíření koronaviru a v době individuálních izolací a karantén. Díky aktivní 

součinnosti a komunikaci rodičů a pedagogů školy získala většina žáků i při distančním 

vzdělávání očekávanou úroveň vědomostí a dovedností. Na konci školního roku proběhlo 
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směrem k rodičům dětí MŠ a žáků ZŠ online dotazníkové šetření. Výsledky dotazníků byly 

zpracovány a slouží jako podklad pro další zkvalitňování činnosti školy.  

 

 

 

 

 

 

V Hoštejně dne 12. 10. 2022                Mgr. Lenka Pchálková         
                                                                 ředitelka školy 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla předána Školské radě k projednání dne 14.10.2022. 

Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne 17.10.2022. 

 


