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Výroční zpráva byla projednána:
s pedagogickými pracovníky v pedagogické radě dne: 7. 10. 2019
předloženo Radě školy: 7. 10. 2019
předána na OÚ: říjen 2019
číslo jednací: ZŠ 83/10/19
prezentováno na webu školy: říjen 2019
S výroční zprávou se seznámili na poradě 7. 10. 2019 všichni zaměstnanci školy.
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I. Základní údaje o škole
Název školy a sídlo:

Základní škola a Mateřská škola Lesnice, příspěvková organizace
Lesnice 159
789 01 Zábřeh
IČO: 70986045

Zřizovatel školy:

Obec Lesnice
789 01 Zábřeh, Lesnice 46

Údaje o vedení školy:

Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá
Prof. Sklenáře 160, 78971 Leština
ve funkci od 1. 8. 2018

Kontakt na zařízení:

Telefon: 607 036 511, 583 416 019
e – mail: skola@zslesnice.cz
www.zslesnice.cz

Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2005
Zřizovací listina je ze dne 3. 10. 2002
Poslední aktualizace v rejstříku škola a školských zařízení: září 2019
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Red IZO: 650 056 108
Součásti zařízení:
Základní škola:
IZO 102 668 558
Školní družina:
IZO 120 300 885
Školní jídelna - výdejna: IZO 172 103 479
Školní jídelna - vývařovna: IZO 181 106 116
Mateřská škola:
IZO 107 633 213

kapacita: 46 žáků
kapacita: 50 žáků
kapacita: 110 jídel
kapacita: 100 jídel
kapacita: 30 dětí

Základní údaje o počtech dětí a žáků za škol. rok 2018/2019 (červen):
Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků na třídu

1. stupeň
Školní družina
Mateřská škola

1
17
17
1
17
17
1
13
13
Základní škole i mateřské škole není v tomto školním roce udělena výjimka z počtu žáků.

Údaje o Školské radě:

založena: 1. 1. 2006

Počet členů Školské rady:
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(zástupce obce – paní Gregorová, zástupce školy – Mgr. Hana Plachá, zástupce rodičů – paní Čadová))
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Charakteristika školy
Škola v Lesnici je málotřídní škola, vedena jako jednotřídka, organizačně rozdělena do skupin:
I. třída: třídní učitelka: Mgr. Jana Janků,
1., 2., 3., 4. a 5. ročník – 17 žáků
Žáci se učí rozděleni do skupin, většinou 1. a 2. ročník společně a 3. – 5. ročník společně.
Školní vzdělávací program: Objevujeme svět pro život (verze 2);
č. j. ZŠ 07/08/18, platnost od 1. 9. 2018
Charakteristika školy v oblasti výchovně vzdělávací činnosti:
 Podařilo se nám nastavit kvalitní výchovu a vzdělávání dětí a žáků dle ŠVP. Programy
postupně a uvážlivě na základě zkušeností a dle platných předpisů upravujeme, aktualizujeme,
evaluujeme. Propojujeme, kombinujeme a vzájemně navazujeme program MŠ, ZŠ, ŠD. Program i
veškeré důležité informace zveřejňujeme na nově zřízených webových stránkách školy, ŠVP je
převeden i do systému InspIS.
 Poskytujeme všem dětem a žákům kvalitní vzdělání, zaměřujeme se na rozvoj gramotností dle
nástrojů ČŠI. Klademe důraz na přihlédnutí ke schopnostem dětí a žáků, individuálním
zvláštnostem, znevýhodnění nebo nadání. Doplňujeme inventář školy pomůckami, knihami a
učebnicemi. Vybavujeme třídy žákovskými knihovnami.
 V rámci možností a s využitím místních zdrojů propojujeme vyučování s praxí. (Např. péče o
živé koutky, návštěvy organizací, exkurze po regionu, ukázky práce policie a hasičů, besedy v
knihovně a s pamětníky, návštěvy botanické a zoologické zahrady, návštěvy řemeslníků). Pěstujeme
pocit sounáležitosti s obcí, regionem, vychováváme k vlastenectví (zasazení lípy – stromu republiky).
 Zařazujeme do výuky nové a ověřené metody vyučování. Např. skupinové a projektové a
kooperativní vyučování. Organizujeme společné projektové nebo tematické dny s možností
propojení MŠ a prvního stupně. Seznamujeme rodiče s formami i metodami výuky, úspěšností –
ukázkové hodiny, prezentace výstupů ve veřejných prostorách, na webových stránkách, v časopise.
 Nabízíme zájmové mimoškolní vzdělávání na základě potřeb rodičů.
 Pravidelně aktualizujeme a provádíme evaluaci školy, snažíme se udržet bezpečné a důvěrné
prostředí pro děti, žáky a učitele (viz příloha -Mapa školy – Scio, Pro školy). Řídíme se heslem
Respektovat a být respektován, Chovejme se k sobě s úctou.
 Vytváříme žákovská Portfolia v každém ročníku jako nástroj hodnocení i sebehodnocení.
 Udržujeme a rozvíjíme estetické cítění žáků, aktualizujeme interní i externí výzdobu školy.
 Využíváme volných prostor ve třídách ke zřízení čtecích a herních koutků, k prezentaci práce
dětí a žáků, v jídelně jsme vybudovali velkou žákovskou knihovnu.
 Účastníme se vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží.
 Snažíme se udržovat naplněnost školy a zabránit odlivu dětí a žáků do okolních škol, kvalitně
připravovat na další etapu vzdělávání, děti MŠ připravit na vstup do školy, žáky 5. ročníků na
přechod na II. stupeň ZŠ.
 Vyučování směřujeme k získávání vědomostí a dovedností i praktickými činnostmi. Využíváme k
výuce i venkovní prostory. Motivujeme děti a žáky k péči o životní prostředí, vedeme k
zodpovědnému chování k přírodě.
„Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole
jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“ J. A. Komenský
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Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy
V hlavní budově školy z roku 1969 jsou umístěny 4 učebny:
Dvě slouží jako třídy, jedna je školní družina, ve čtvrté je tělocvična.
Dvě kmenové třídy jsou již vybaveny novým nábytkem a výukovou technikou. Zbývá nám nově
vybavit a zrekonstruovat školní družinu. Sociální zařízení jsou po rekonstrukci. Celá školní budova je
zajištěna elektronickým zabezpečovacím systémem.
8. 9. 2015 byly do provozu uvedeny 2 nové budovy:
Školní jídelna s výdejem stravy a samostatný komplex mateřské školy. Tyto prostory jsou nově
postavené a plně slouží svému účelu.
Mateřská škola je moderně vybavena jedná se o kontejnerovou budovu s velkým prostorem
rozděleným do center nábytkem
Školní vývařovna je v budově kulturního domu v Lesnici, jídlo se musí 2x denně dovážet. Jedná se o
velice nepraktické řešení. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo vývařovnu umístit k objektu MŠ a
ZŠ.
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Granty, dotační výzvy, projekty
 Od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2013 byla škola zapojena do výzvy EU peníze školám.
 Škola se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
 Škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“.
 Od 1. 1.2016 – 31. 12. 2018 je škola zapojena do projektu EU tzv. „šablony“, s názvem:
ZŠ a MŠ Lesnice 22



Od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 je škola zapojena do projektu Lesnice – šablony II

 Od 1. 11. 2018 jsme zapojení do projektu PPUČ (NÚV Praha):
Podpora práce učitelů (PPUČ)
Podpora budování kapacit
pro rozvoj základních pre/gramotností
v předškolním a základním vzdělávání
"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální
gramotnosti v praxi mateřských a základních škol."

 Podaná žádost o podporu „Modernizace učeben se nebojíme - ZŠ a MŠ Lesnice“
V současné době máme podanou žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu (IROP)
prostřednictvím 15. výzvy k předkládání žádostí o podporu MAS Horní Pomoraví o. p. s. s názvem
„MAS Horní Pomoraví o.p.s. – IROP – Modernizace mateřských a základních a škol I.“ na projekt:
„Modernizace učeben se nebojíme - ZŠ a MŠ Lesnice“. Rozpočet projektu bude ve výši maximálně
2 300 000 Kč, spoluúčast žadatele (zřizovatele) 5 %, ex-post financování. (výsledky budou
v listopadu 2019)
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II. Přehled oborů vzdělání
Vzdělávací program:
ŠVP pro ZV „Na cestě“

Školní rok: 2018/2019
v ročnících:
počet žáků:
1. až 5. ročník
17

obor: Základní škola, kód oboru: 79-01-C/0; délka vzdělávání 9 roků, 0 měsíců

Cílem vzdělání je výchova k samostatnosti, schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti
v praxi, vnímat žáka jako partnera v procesu a s přihlédnutím k osobním zvláštnostem žáka.
V RVP pro ZV jsou vymezeny klíčové kompetence. Jsou vymezeny na takové úrovni, které mají
dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání.
Klíčové kompetence je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro
osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti v etapě základního vzdělávání jsou za klíčové
považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.
Do ŠVP jsou zařazeny i následující
 Výchova ke zdraví: Rovnoměrně začleňována do výuky jednotlivých předmětů. Žáci se
zapojili do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“.
 Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech: pravidelně zařazována do vyučování,
ZŠ, MŠ.
 Výchova k volbě povolání: viz kapitola: Výchovné poradenství ve škole.
 Prevence patologických jevů: pravidelně zařazována do výuky, přednášky, byl zpracován
MPPP.
 Environmentální a globálně rozvojová výchova: zařazována do výuky, pracuje se podle
plánu EVVO a GRV, provádí se sběr starého papíru, Recyklohraní, Den Země, Tematické
dny, třídění odpadů, ekologický týden ve výuce, a ŠD, sbírání a úklid odpadků po okolí,
v okolních lesích.
 Finanční gramotnost – hlavně v rámci hodin matematiky, informatiky.
 Dopravní výchova ve spolupráci s DDM Mohelnice.
 Rodinná a sexuální výchova – besedy, přednášky.
 Cizí jazyk se vyučoval od 3. ročníku. Celý první stupeň mohl navštěvovat kroužek
angličtiny. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval anglický jazyk ve 3., 4., 5.
 Pro s PO jsou dle potřeby zpracovány Individuálně vzdělávací plány.
Nepovinné předměty
Doučování – pedagogická intervence pro žáky s podpůrnými opatřeními.
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Učební plán ZŠ Lesnice 2018/2019
UČEBNÍ PLÁN
Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

I. stupeň:
Časová dotace

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.

Jazyk a jazyková komunikace

Součty

Z
toho
disp.

Český jazyk a
literatura

7+2

7+2

7+2

6+1

6+1

41

8

Anglický jazyk

-

-

3

3+1

3+1

11

2

5

Německý jazyk
Matematika a její aplikace

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

25

Informační a komunikační
technologie

Informatika

-

-

-

-

1

1

2
-

2
-

2
-

2
2

-

Člověk a jeho svět

Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda

Člověk a společnost

Dějepis
Výchova k občanství

-

-

-

-

Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis

-

-

-

Umění a kultura

Hudební výchova
Výtvarná výchova

1
1

1
1

Člověk a zdraví

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví

2
-

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

13

1

-

-

-

-

-

-

-

1
1

1
2

1
2

12

2
-

2
-

2
-

2
-

10

1

1

1

1

1

5

Součty ročníků

18+
3

18+
3

21+
3

23+
3

22+
4

118

Počet hodin:

21

21

24

26

26

Člověk a příroda

2+1

16
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ŠVP 1. – 5. ročník – disponibilní hodin





Jazyk a jazyková komunikace:
Cizí jazyk – Anglický jazyk:
Matematika a její aplikace:
Člověk a jeho svět:

Celkem:

8 hodin
2 hodiny
5 hodin
1 hodina

16 hodin

Nepovinné předměty:


Doučování SVPU – pedagogická intervence

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
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III. Personální zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci školy
počet fyzických osob
Učitelé I. stupeň (1. – 5. ročník)
Vychovatelka ŠD
Učitelky MŠ
Asistent pedagoga

3
1
2
2

Přepočtené
úvazky
2,545
0,5
1,5
0,75

Změny pedagogických pracovníků
Ředitelkou školy je Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá, do funkce byla jmenována 1. 8. 2018. Od
srpna 2018 nastoupila na výuku I. st. paní Mgr. Jana Janků, která je třídní učitelka. Mgr. Pavla
Kropáčová vyučuje matematiku, přírodovědy a vlastivědy. Hudební výchovu, český jazyk a
angličtiny vyučovala ředitelka školy, družinu má na starost paní vychovatelka Lenka Uhráková. Ve
škole působily dvě asistentky pedagoga, Mgr. Pavla Kropáčová a Lenka Uhráková. V MŠ pracují
učitelky Mgr. Hana Plachá a Veronika Laichmanová (od ledna 2019). Na zástup (družina a MŠ)
nastoupila Milen Kubíčková, v MŠ Klára Bartošová.
Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků
Odborná způsobilost pedagogických pracovníků školy je na vysoké úrovni. Všichni učitelé splňují
vysokoškolské vzdělání. V družině i mateřské škole je plná kvalifikovanost pedagogických
pracovnic.
Nepedagogičtí pracovníci

Pracovníci provozu - školnice,
uklízečky, topič (sezónně)
Pracovníci provozu stravovna
Administrativní pracovnice platy a mzdy (PAM)

Počet fyzických osob:
2

Přepočtené úvazky:
1,2

3

1,8

2

Dohody
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Počet dětí u zápisu do 1. třídy Počet žádostí
pro šk. rok: 2018/2019:
o odklad:
6
0

Mělo by nastoupit do 1. třídy
ve školním roce 2019/2020:
6

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2018/2019 se konal v úterý, 17. 4. 2019. Předškoláci si se staršími
školáky užili hodně zábavy při plnění úkolů zábavné školy. K zápisu se dostavilo 6 dětí, všichni
chlapci, všichni byli přijati k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2019.

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2018/2019
Stupeň
hodnocení
prospěchu

Celkový průměrný prospěch žáků: 1.12
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

16
1
0
0

Stupně z chování na konci školního roku
Počet:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

17
0
0
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Údaje o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2018/2019 byli ve škole celkem 3 žáci s podpůrnými opatřeními. Jeden žák se
stupněm 3 a s asistencí pedagoga, 2 žáci stupeň 2 s pedagogickou intervencí, žáci navštěvují
nepovinný předmět Doučování – pedagogická intervence.
Výuka dle Individuálních vzdělávacích plánů postupně dobíhá, nově zavádíme podpůrná opatření a
řídíme se doporučením z poraden.
Žákům se SVP (ale i žákům, na které se již režim integrace v současné době nevztahuje) se věnuje p.
učitelka Mgr. Jana Janků, která je proškolena na tuto problematiku. Integrovaní žáci jsou
zohledňováni vyučujícími v jednotlivých předmětech. Ve vyučování je jim poskytována individuální
péče. Učitelka, která vede předmět doučování, spolupracuje s výchovným poradcem a s rodiči při
nápravě žáků s různým druhem postižení, také spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou
a pedagogickým centrem, kam jsou tito žáci následně posíláni na vyšetření.
Zaostávajícím žákům je poskytováno doučování, převážně formou výukových programů.
Údaje o zameškaných hodinách
Omluvené hodiny: Neomluvené hodiny: Průměr na žáka:
777

0

40,89

Počet zameškaných hodin není velký, obvykle školy bojují s absencí žáků, což se u nás nestává.
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zpráva výchovného poradce
(zpracovala Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá)
Výchovný poradce školy vede evidenci žáků se specifickými poruchami učení a chování,
zakládá všechny zprávy z pedagogicko-psychologických vyšetření. Koordinuje práci všech
vyučujících při výchovně vzdělávacím procesu, ve spolupráci s rodiči i s vyučujícími. Seznamuje
pedagogické pracovníky školy se závěry zpráv, kteří z nich vycházejí při svém vzdělávacím působení
na žáky a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.
Rodiče páťáku jsou informováni o školách v okolí, prostřednictvím výchovného poradce,
mailových zpráv, náborových pracovníků jednotlivých škol, burzy středních škol, prostřednictvím
vydávaných brožur a letáků, informacemi na internetových stránkách jednotlivých škol. Příprava na
volbu povolání se orientuje již do nižších ročníků, kdy do jednotlivých předmětů jsou zahrnuty
oblasti z volby povolání. Vycházející žáci byli informováni o nabízených možnostech jejich dalšího
vzdělávání (nástěnka, pohovory, osobní setkání se zástupci škol). Žákům byla umožněna návštěva
dnů otevřených dveří ve zvolených školách. V rámci výuky se uskutečnily informační besedy k volbě
povolání. Žáci mají možnost využít profesních testů – výukové programy.
Rodiče byli na první schůzce informování o konzultačním dnu výchovného poradce.
Výchovný poradce školy aktivně spolupracuje s ostatními pedagogy školy při řešení vážných
kázeňských přestupků, absencí a jiných problémů. Podílí se na jejich řešení a výchovných
opatřeních.

Výsledky prevence sociálně patologických jevů
(zpracovala Mgr. Jana Janků)
Důležitou součástí výchovné práce školy je také prevence v oblasti primárně
patologických jevů. V uplynulém školním roce jsme vycházely z komplexního pojetí preventivní
strategie, která je ve smyslu metodického pokynu ministra školství k prevenci sociálně patologických
jevů součástí minimálního preventivního programu školy.
Už od počátku školní docházky je nutné u žáků vypěstovat a zakořenit smysl pro
dodržování zásad zdravého životného stylu, vlastní sebeúcty a úcty k ostatním lidem. Cílem je, aby si
žáci vážili svého zdraví jako nejvyšší hodnoty života, o což se snaží vyučující již na prvním stupni.
V oblasti primární prevence se snažíme v koordinaci se všemi vyučujícími působit na děti
od první třídy. Na prvním stupni navazujeme zejména v hodinách prvouky na výchovu dětí z rodiny
a mateřské školy. Děti jsou vedeny k osvojení zásad zdravého životního stylu, hygieny atd.
Problematika primární prevence je zařazována do vyučovacích hodin. Dalším negativním
jevem je šikana. Domnívám se, že na tak malé škole rodinného typu je vše velmi viditelné. První
známky a první náznaky šikany eliminujeme a řešíme ihned v počátcích. Nezaznamenali jsme žádný
projev, o kterém bychom mohli říci, že se jedná o šikanu.
V hodinách neopomíjíme také jiné negativní jevy společnosti – např. rasismus, civilizační
choroby, alkoholismus nebo různé druhy závislostí.
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
a ost. prac. školy
Ve školním roce 2018/2019 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili mnoha programů v rámci DVPP
(další vzdělávání pedagogických pracovníků).
Absolvované školení a semináře – celý kolektiv




Microsoft – Office 365, školitel Mgr. Zámecký
Přednášky MUDr. Pekařová – Osobnost dítěte v MŠ a žáka v ZŠ
ZŠ Bílá Lhota – Inkluze, Dr. Facová

Individuální školení a semináře
 Konference ICT, Road Show Olomouc, říjen 2018
 Konference EVVO Sluňákov, listopad 2018
 Stáž - sdílení praxe (exkurze Chrudim, Praha)
 Seminář Odpady a obaly
 Respektovat a být respektován – manželé Kopřivovi – osobnostní výcvik
 Matematická gramotnost
 Coaching ve vedení
 Pracovní skupiny MAP + šablony
 Kritické myšlení – metody RWCT
 Stáž ZŠ a MŠ Nemile
 Výcvik Mentoring a koučink –CEDU – jaro 2018
 Beseda se spisovatelkami: Klára Smolíková,
 Robert Čapek – Líný učitel
 Jan Mühlfeit – Odemykání dětského potenciálu

Školení pro školní jídelny


Hygienické zásady, hygienické minimum
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
- nové webové stránky školy: www.zslesnice.cz
- vydávání časopisu Lesníček
- vitrína u autobusové zastávky
- vitrína u školy
- příspěvky v místním časopisu Lesnický zpravodaj
- akce, které jsme v letošním školním roce zvládli:
28.6.2019
27.6.2019
26.6.2019
25.6.2019
17.6.2019
12.6.2019
10.6.2019
27.5.2019
22.5.2019
8.4.2019
4.4.2019
28.3.2019
21.3.2019
5.3.2019
4.3.2019
26.2.2019
14.1.2019
10.1.2019
20.12.2018
19.12.2018
13.12.2018
5.12.2018
25.10.2018
23.10.2018
12.10.2018
11.10.2018
4.10.2018
1.10.2018
17.9.2018
4.9.2018
3.9.2018

Slavnostní ukončení školního roku
Exkurze Vápenka Vitošov
Vycházka do lesa - týmové hry
Den s Policií ČR - Šumperk
Výlet Praha - za Karlem IV.
Karel IV. na Úsově
Terénní exkurze Vila Doris
Divadlo O pračlovíčkovi, návštěva knihovny - Líná babička
Výlet ZOO Jihlava (výhra za sběr mobilů)
Beseda Srí Lanka
Projekt Na statku - exkurce na "ofčí farmu"
Vila Doris Ježek na zahradě
Muzeum Olomouc Velikonoce na Hané
Masopust
Lyžování ve Stříbrnicích
Divadlo Božena Němcová Čert a Káča + knihovna
Ekohrátky - Vila Doris - Harampádí
Návštěva jesliček v kostele sv. Jakuba
Vánoční tradice, vánoční besídka
Kino Ferdinand, návštěva muzea v Zábřehu
Recyklohraní
Návštěva Mikuláše
Big bussines - výukový program Villa Doris
Sázíme lípu svobody
72 hodin, pomáhám, protože chci
Dopravní hřiště
Tematický den Mezinárodní den zvířat
Tematický den - příprava na "svátek zvířat"
Exkurze farma Lišmen Lesnice
Výuka v lese
Slavnostní zahájení školního roku

Akce pro veřejnost s účastí žáků







Vystupování na vítání občánků
Dýňobraní aneb ve škole nám straší
Vánoční výtvarné a tvořivé dílny
Zpívání u vánočního stromečku – Lesnický jarmark
Velikonoční dílny
Besídka ke Dni matek
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Projekty s účastí veřejnosti






Strom republiky – výsadba líp – celorepublikový projekt
Recyklohraní - celorepublikový projekt
Aktivní škola – www.proskoly.cz
PPUČ Podpora práce učitelů – NÚV Praha
72 hodin – Pomáhám, protože chci - celorepublikový projekt

Krátkodobé projekty, tematické dny
 Sportovní dny, cyklovýlet
 Halloween aneb ve škole nám straší
 Vánoční dílny
 Velikonoční dílny
 Den Země, Ukliďme svět
Výlety
 Praha – Petřín, Hradčany, Karlův most
 Lyžování - Kunčice
Akce většího charakteru pořádané školou, případně kde škola vystupovala





Plavecký výcvik – MŠ + ZŠ
Sběr papíru
Sbírka Květinový den
Den maminek

Kluby
 Klub čtenářů
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Soutěže, celostátní úspěch
 2. místo v republice za sběr mobilů
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Na co jsme pyšní:
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Zájmové kroužky pod hlavičkou DDM Mohelnice
Název kroužku:
1. Angličtina
2. Výtvarný kroužek s keramikou

Vedoucí kroužku:
Mgr. Bc. M. Eff. Rychlá
Mgr. Jana Janků

Prezentace zájmových kroužků
Ve školním roce 2018/2019 fungovaly na škole dva zájmové kroužky. Kroužky byly organizovány
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Magnet Mohelnice.
Základní škola se snaží působit na žáky nejen v době vyučování, ale i v době mimo vyučování. Škola
organizuje mnoho mimoškolních akcí, které rozšiřují všeobecný rozhled žáků, zlepšují jejich
fyzickou a psychickou odolnost, rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků a zlepšují přátelské vztahy a
atmosféru školy. Zúčastnili jsme se tak s žáky kulturních, společenských, sportovních, ekologických
a jiných akcí místního, ale i regionálního charakteru.
Prostřednictvím kroužků se připravovali žáci na různé soutěže a vystoupení pro veřejnost.
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IX. Hodnocení školního roku MŠ, ŠD a ŠJ
Mateřská škola
Zapsala Mgr. Hana Plachá (Převzato z webových stránek školy, paní učitelka odmítla dodat
podklady pro Výroční zprávu. Vzhledem k soustavným problémům a na doporučení rodičů i vedení
obce byl s paní učitelkou v srpnu 2019 rozvázán pracovní poměr Dohodou.)
Naše mateřská škola se možná zdá být malá, ale dějí se tu velké věci.
Naším cílem je spokojené, vyrovnané, zdravě sebevědomé, vnímavé a šťastné dítě a jeho rodiče!!!!
V současné době je v mateřské škole provoz jednotřídní, s nehomogenní skupinou dětí ve věku od tří
do šesti let. Toto složení třídy nutí pedagogy k tvorbě diferencované vzdělávací nabídky a dítě, bez
ohledu na věkovou skupinu, do které patří, volí činnosti dle svých vlastních schopností na základě
své vlastní volby. Třída je rozdělena na jednotlivá centra aktivit, kde děti nachází možnosti dostat se
jinou cestou ke stejnému cíli. V souladu s obsahem Školního vzdělávacího programu tak směřujeme
k rozvoji klíčových kompetencí dítěte jemu co nejpřirozenějším způsobem. Organizace výchovně
vzdělávacího procesu probíhá tedy především skupinově, individuálně, s velkým rozvojem
samostatnosti jedince. Chceme dítěti dát prostor, aby bylo schopné pracovat s chybou, učit se
hledat řešení a mít možnost naučit se, chtít a zvládnout to sám…..
Díky zahraničním zkušenostem cíleně rozvíjíme socio-emoční dovednosti dítěte. Do hloubky
pracujeme se škálou inteligencí podle H. Gardnera, a ve spolupráci s rodinou nacházíme způsob,
jak stavět na silných stránkách dítěte a podporovat rozvoj jeho slabých stránek.
Vzdělávací koncept naší mateřské školy užívá prvky programu Začít spolu v mezinárodním
označení „Step by step“, který dává dítěti návod na to, jak samo zjistí jádro věci, myslí, kombinuje a
rozhoduje se, pomocí: prožít, umět si poradit, zažít situaci, dotknout se reality, hrát si, být svůj,
a moct dělat to, co mám rád!! Naše prostory nám umožňují realizovat tato centra aktivit –
Domácnost, Ateliér, Knihy a písmena, Kostky, Divadlo, Stolní a manipulační hry.
Spolupracujeme s Mensou České republiky - Na základě odborných studií a zkušeností z praxe se
v naší mateřské škole zabýváme také rozvojem neuronových synapsí v mozku dítěte ve věku, kdy lze
aplikací technik metody učení NTC Learning nejlépe stimulovat kognitivní funkce mozku. Patříme
mezi NTC školky, pracujeme na bázi edukativních materiálů tvořených k jednotlivým probíraným
tématům podporujících akceleraci dítěte ve vývoji. Pravidelně aplikujeme prvky unikátního systému
učení NTC Learning a dále se v této oblasti snažíme vzdělávat.
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=122
Nezapomínáme ani na obohacení vzdělávací nabídky
 pravidelně spolupracujeme se základní školou, pořádáme společné akce, využíváme možnosti
interaktivní výuky a navštěvujeme školu za účelem práce s interaktivní tabuli, a děti ze
školy chodí naopak číst v době odpočinku k nám do mateřské školy
 aktivně s námi spolupracují rodiny dětí také v „Projektu Puntík“- kdy prostřednictvím zážitků
s plyšovým pejskem otvíráme společně dětem nové možnosti uchopení svých
časoprostorových představ, způsoby komunikace, vnímání a akceptace druhého a podáváme
tak pomocnou ruku při vytváření bezpečného prostředí, kde sdílením prožitého momentu
z domácího prostředí mají k sobě jako vrstevníci najednou mnohem blíž
 děti mohou hrát dle zájmu na flétnu jako součást preventivní logopedické péče
 nabízíme možnost cvičit aerobik pro děti
 formou seznámení dětí s komunikací v jiném jazyce (Medvěd Happy, mluvící jen anglicky,
přivádí děti do kontaktu s cizí řečí. Pro implementaci angličtiny užíváme kinestickou
metodu učení, cizího jazyka spojenou s prvky pohybu pro přirozenou formu vnímání.)
 realizujeme různé odpolední aktivity pro rodiče a děti
 na základě zájmu mohou děti absolvovat plavecký výcvik
 navštěvujeme s dětmi kulturní a vzdělávací akce
 spolupracujeme aktivně s poradenským zařízením
 a mnoho dalších
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Školní družina
(zpracovala Lenka Uhráková, vychovatelka ŠD)
Do školní družiny bylo přihlášeno 17 žáků 1. – 5. ročníku.
Mezi hlavní cíle školní družiny dlouhodobě patří posilování tělesné zdatnosti a dodržování zdravého
stylu dětí. V rámci družiny jsme se zaměřovali na pohybové aktivity (sportovní kroužek) a pobyt v
přírodě. Kompenzujeme tím únavu ze školního vyučování.
Využívali jsme školní knihovnu, pro literární činnosti a především podporu čtenářské gramotnosti.
Úzce jsme spolupracovali s Mgr. Janou Janků. Na její doporučení jsme vybírali vhodnou literaturu ke
čtení při odpočinku a relaxaci.
Dbáme na čistotu ve školní družině i v areálu školy. Během školního roku uklízíme školu i blízké
okolí. Formou her také seznamujeme děti s nutností chránit přírodu a životní prostředí (třídění
odpadu).
V rámci aktivit školy, navštěvovali žáci výtvarně – keramický, sportovní, čtenářský kroužek a
kroužek a kroužek anglického jazyka.
Akce školní družiny:
- podzimní tvoření
- dýňování
- příprava výrobků na Vánoční jarmark
- stavíme sněhuláky
- nacvičování tanečního vystoupení na Den matek
- spolupráce s výtvarným kroužkem na výrobě dárků ke Dni matek
- pečení koblížků na masopust
- výroba dárku k zápisu do 1. třídy
- práce na školní zahradě
- příprava na zahradní slavnost
- „jdeme na zmrzlinu“
- Den policie ČR
Do celoročního plánu jsme zakotvili krátkodobé i dlouhodobější projekty, nešetřilo se nápady, aby se
dětem v družině líbilo.
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Školní jídelna
Počet
Kapacita jídelny - vývařovny
Kapacita jídelny - výdejny
Počet strávníků
Přepočtený počet pracovníků

100
110
70
1,8

Ve školní jídelně se stravují děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci školy a cizí strávníci. Školní jídelna –
vývařovna se nachází v budově kulturního domu. Jídlo se rozváží do budovy ZŠ a MŠ, obec zajišťuje
rozvoz cizím strávníkům. Dospělé osoby si mohou z jídelníčku vybrat ze dvou jídel.
Do budoucna by bylo dobré, kdyby se vybudovala vývařovna jako součást školy, jak bylo navrženo
při rekonstrukci – přístavbě MŠ. Je škoda, že k tomu nedošlo.
Zaměstnanci školní jídelny dobře spolupracují se školou při různých akcích školy, připravují
občerstvení pro žáky.
Strava je pestrá, zdravá, spotřební koš je plněn dle platné legislativy.
Naše paní kuchařky vaří dobře a s láskou!
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X. Základní údaje o hospodaření
příloha č. 1; rozbor hospodaření – zprávu zpracovala účetní organizace Lenka Kunčarová
příloha č. 2; návrh příspěvek z obce na rok 2019 – zpracovala bývalá účetní organizace A. Žálčíková

XI. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce základní školy se zřizovatelem je velmi dobrá. Zastupitelé obce mají zájem o dění ve
škole, o činnost a rozvoj školství v Lesnici. Velmi dobrá spolupráce je i v oblasti financování. Škola
se snaží prezentovat obec na veřejnosti i v okolí. Každé škole bych přála tak ukázkovou spolupráci
obec – škola.
Ze strany zřizovatele jsou pravidelně prováděny finanční kontroly.
Charitativní akce
Ve školním roce 2018/2019 žáci a učitelé přispěli na charitativní činnost:
 Den proti rakovině – prodej květů s osvětovými letáky

XII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI ve škole. Zúčastnili jsme se pouze
korespondenčního dotazování.
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XIII. Závěr výroční zprávy
Úkoly dané školním vzdělávacím programem v MŠ i ZŠ byly ve školním roce 2018/2019 splněny.
Neustále vedeme žáky, aby si uvědomovali, proč do školy chodí, zamýšleli se nad důsledky svého
chování a jednání ve vztahu k sobě, ostatním, životnímu prostředí a okolí vůbec. Škola se snaží
působit na žáky i v oblasti mimoškolních aktivit zájmovou činností, kulturními akcemi pořádaných
školou i mimo vyučování. Pracovníci školy se snaží být dobrými průvodci, mají srdce na správném
místě. I v našem mottu máme, že … jsme škola, která má srdce.
Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat zřizovateli školy, panu starostovi a zastupitelům
Obce Lesnice, kteří dobře spolupracují se školou a příkladně ji podporují.


Závěr ředitelky školy

Děkuji celému kolektivu za obrovskou práci, kterou vykonávají. Je mi ctí pracovat s tak skvělým
týmem! Tento rok byl velmi náročný… S novým kolektivem jsme se snažili zastavit úbytek dětí a
dokázat, že i tak malá vesnická škola v Lesnici umí dělat velké věci.
Doufám, že i žáci, které jsme se snažili nasměrovat tím správným směrem, časem docení, že jsme to
s nimi skutečně vždycky mysleli dobře.

Marie Effenberger Rychlá

Datum zpracování zprávy: 30. 9. 2019
Projednání v Pedagogické radě 7. 10. 2019
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Příloha č. 1 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018
příloha č. 1; rozbor hospodaření – zprávu zpracovala účetní organizace Lenka Kunčarová a bývalá
účetní paní Žálčíková
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Příloha č. 2 Návrh rozpočtu – příspěvku obce na rok 2019
příloh č. 2; návrh příspěvek z obce na rok 2019 – zpracovala bývalá účetní organizace A. Žálčíková
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Příloha č. 3 Časopis Lesníček, příspěvky Lesnický zpravodaj
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Příloha č. 4 Prezentace na webu a sociálních sítích
Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018
Celému slavnostnímu zahájení vládla milá atmosféra. Vzájemně jsme se
seznámili, ale hlavně jsme ve škole přivítali nové prvňáčky. Praktický dáreček,
lahev na pití se jménem, od pana starosty jistě udělal radost.
Děkujeme paní kuchařce za výbornou hostinu, ochutnávku pomazánek, které si
děti mohou objednat ke svačinkám. Máme zahájeno, školní rok 2018-2019
může začít.
Učení v lese 4. 9. 2018
Dnešní den jsme po velké přestávce strávili v lese. Učili jsme se něco z
matematiky, českého jazyka o přírodě, něco z angličtiny, výtvarky a
pracovních činností. Každý si z lesa přinesl malý poklad. Nevěříte? Zeptejte
se!

Návštěva na farmě Lišmen 17. 9. 2018
Velice milé a poučné setkání u paní Drozdové nás všechny obohatilo. Děti ze
školy i školky se dozvěděly mnohé zajímavosti o tom, jak nám mohou naši
zvířecí kamarádi pomáhat, jak o ně pečovat, ale i to, jak se máme chovat my.
Obdivovali jsme umění psů i jejich majitelů, nezapomenutelní byli pes Mateo
a kůň Vaneska. Moc děkujeme celému kolektivu, který pro nás akci připravil.
Už nyní se těšíme na další setkání.
Mezinárodní den zvířat 4. 10. 2018
křeček, morče, pagekon, strašilky a šnek. Ve skupinách jsme získávali
zajímavé informace o našich mazlíčcích, porovnávali jsme jejich míry a váhy.
Mnohému jsme se přiučili. Dětem ze školky se u nás na návštěvě také moc
líbilo. Moc pěkné bylo, že jsme nezapomněli ani na zvířátka, která to nemají
zrovna v životě jednoduché. Navštívili jsme útulek a pejsky podarovali
laskominami.
Výtvarná výchova venku 5. 10. 2018
Nahlédněte s námi do naší přírodní galerie. Malým umělcům se dařilo.
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Dopravní hřiště Mohelnice 11. 10. 2018
Na dopravním hřišti se nám všem moc líbilo. Děti ze školky i žáci ze školy
získávali cenné zkušenosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Prožili jsme krásný den, svítilo nám sluníčko a ještě jsme se mnohému
naučili.

Pomáhám, protože chci – 72 hodin 12. 10. 2018
Cílem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že
stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami
schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc
vnímat svět kolem sebe.
V naší škole jsme se rozhodli pro letošek vytvořit před školkou a školou
malé minizahrádky. Myslím, že se nám to povedlo. Děkujeme,
dobrovolníci!
Sázíme Strom svobody, naši lípu strom svobody ke 100. výroční republiky. - 23. 10 2018
V návaznosti na projekt 72 hodin jsme dnes před školou zasadili Strom
svobody. Lípu srdčitou jsme získali zdarma díky nadaci Partnerství.
Školkáčci i školáci si prakticky vyzkoušeli, jak se strom sází, dozvěděli
se informace o lípě, jako národním stromu. Nechyběly botanické
informace, poslání stromů, léčivé účinky. Strom byl vysazen ke 100.
výročí založení republiky. Přejeme lípě i naší republice jen to nejlepší.
Opékání 26. 10. 2018 (MŠ)
Počasí nám přálo, mohli jsme tedy na vycházku do přírody s velkým
cílem. Tentokrát se nám celé téma moc povedlo. Každé dítě bylo
kouskem, součástí celku a slovo společně dostalo význam. V jejich
malých batůžcích jedno polínko nakonec udělalo hromadu dřeva a velký
oheň. Když každý přidal trošku ruku k dílu a pomohl, všichni se
společně mohli radovat z opékání špekáčků.
Plavání
Každou středu hned od začátku školního roku až do počátku listopadu
jsme jezdili do Zábřeha na bazén. Děti ze školky i ze školy si vodu
pořádně užili, mnozí museli překonat strach. Plavecké dovednosti se u
všech účastníků zlepšily, o čemž svědčí mokré vysvědčení.
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Lesnický halloween 2. 11. 2018
Škola plná strašidel a halloweenského tvoření se dětem moc líbila.
Dlabaly a vyráběly se dýně, pekly se dobrůtky ze zeleniny, řádilo se a
povídalo.
Ve škole sice strašilo, ale dětem se to líbilo!

Týden s angličtinou a Mr Ramseym
Od pondělí do pátku, 12. - 16. listopadu, se po celý týden v naší škole
mluvilo anglicky. Pan Ramsey oslnil většinu žáků. A co mu napsali v dopise?
„Dobrý den pane Ramsey, často myslím na ten týden, kdy jste byl v naší
škole. Jsem rád, že jsem Vás poznal a doufám, že nás zase navštívíte. Hodně
jsem se od Vás naučil.“ Štěpán
„Milý pane Ramsey, děkuji Vám za to, že jste mě naučil více mluvit anglicky.
Moc jste mi pomohl v informatice…Taky se mi líbila Vaše prezentace s fotkami a ukázkami. Moc mě potěšilo,
že jste u nás ve škole byl, a chtěl bych, abyste přijel ještě někdy.“ David
„Dobrý den Mr Ramsey. Jak se máte? Moc se mi líbilo, když jste byl v naší škole a učil nás angličtinu. Byla s
Váma legrace. Moc jsem se nasmála, když jste předváděl Marka. Je mi po Vás smutno a doufám, že zase
přijedete. Mějte se pěkně.“ Natka
Všechny dopisy byly o tom, jak se angličtina líbila, mnozí ocenili obrovský smysl pro humor a herecké
schopnosti. Některé děti psaly, jak se anglicky rádi budou učit, když vidí, jak je to potřebné.
Domnívám se, že děti vystihly mnohé velké cíle a myšlenky projektu, jeho smysluplnost a přesah.
Za všechny dospěláky ze školy (i za nepedagogické pracovníky) posíláme velký dík za tato setkávání.
Listopad, prosinec a leden v naší škole
V listopadu proběhly každé úterý dílničky. Děti zde mohly společně s rodiči vyrábět dárky nebo přispět
výrobkem na Lesnický vánoční jarmark.
Křeslo pro hosta - na začátku prosince nás potěšila svoji návštěvou paní
kronikářka. Velmi zajímavá a poučná beseda se nám moc líbila. Mimo jiné
nás motivovala k pozdější návštěvě kostela a obecního úřadu. Víme, co
najdeme na znaku obce a proč. Víte to také? Na návštěvě v kostele jsme se
podívali na jesličky a zazpívali jsme si koledy. Na obecním úřadě proběhla
milá beseda s panem starostou.
V lednu jsme se aktivně zapojili do projektu RECYKLOHRANÍ. Žáci ve
skupinách vytvořili krásné "BATERKOŽROUTY" a sbírali jsme mobily do
soutěže "Sbírej a vyhraj zájezd do ZOO". Během měsíce ledna jsme nasbírali
neuvěřitelných 134 kusů nepotřebných mobilních telefonů. Uvidíme, jestli
se nám podaří vyhrát, ale nás potěšila i účast a zapálenost při sběru.
Mnohokrát Vám děkujeme za spolupráci.
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Podzim v MŠ
Téma podzim jsme probírali z pohledu změn v přírodě, mnoha příběhů, svátků a tradic. V denní
motivaci děti provázela loutka psa Puntíka a jeho kamarádů. Veverka děti naučila taneček, dráček
písničku, střídat barvy ve správném směru zleva doprava, malovat a hrát stolní hry. Celé téma děti
také pomáhaly řešit Puntíkovy emoční trable, vztahy s kamarády a jiné.
Návštěva Mikuláše 5. 12. 2018
Velmi děkujeme hodnému panu Mikuláši za návštěvu a sponzorům
za dárečky.
A jak celý den probíhal? O tom napsal David, žák 5. ročníku:
Ve středu, 5. prosince, k nám do školy přišel svatý Mikuláš. První
hodiny jsme pracovali s dramatizací básničky Dva čerti. Potom
přišel Mikuláš. Přesunuli jsme se do tělocvičny, kde nám o sobě i o
nás něco řekl a dal nám bohatou nadílku. Nakonec jsme den ukončili
čertovským divadlem Dva čerti.
Lyžování Stříbrnice 4. 3. 2019
Přestože už nebyly ve Stříbrnicích lyžařské podmínky úplně ideální, na tuhle krásnou jednodenní
akci budou naši lyžaři dlouho vzpomínat. Někteří již lyžovat uměli,
takže pouze pilovali styl, ale většina stála na lyžích úplně poprvé. Je to
neuvěřitelné, během dvou hodin uměli lyžovat úplně všichni, i ti
nejmladší, čtyřletí. Odpoledne již nebylo téměř poznat, kdo je
začátečník a kdo pokročilý. Obloučky se to po celé sjezdovce hemžilo.
Diplomy a zlaté medaile získali na slavnostním ceremoniálu všichni.
Organizace akce byla pořádná fuška, která však stála zato. Díky všem,
kteří pomáhali, paním kuchařkám a hlavně manželům Vepřkovým za
poskytnutí zázemí k odpočinku!

Masopust 5. 3. 2019
Velké ohlasy sklidil masopust. Paní vychovatelka Lenka Uhráková a
paní učitelka Jana Janků uspořádaly masopust se vším všudy. Od
rána se ve škole smažily výborné koblihy, které úžasné maškary v
masopustním průvodu nabízely po vesnici. Nechyběl ani kůň a
medvěd. Nezbytné svolení k průvodu si žáci byli vyprosit sami u
pana starosty. Krásný návrat lidové tradice se skutečně povedl.

Noc s Andersenem 7. 3. 2019
Téměř všichni žáci naší školy se rozhodli nocovat ve škole. Letošním tématem nocování byl sám
velký „pohádkář“. Při zábavném programu se děti dozvěděly
mnoho zajímavých věcí o životě Hanse Christiana Andersena. Do
naší školy dokonce Andersen tento večer i zavítal. Byla i tolik
očekávaná noční procházka se stezkou odvahy. Přestože celý večer
mezi sebou soutěžily čtyři skupiny, zvítězili všichni zúčastnění. Na
fotce nám nocležníci ukazují, jak se jim akce líbila. Pravidlo: ruce
na podlaze znamenají - nelíbilo, čím výše - líbilo moc. A nám
dospělákům se taky líbilo moc. Děkujeme rodičům za buchty ke
svačině, večeři i snídani!
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Výlet Jihlava 22. 5. 2019 = výhra!
Velkým překvapením pro nás bylo, když jsme se dozvěděli,
že jsme vyhráli 2. místo v celostátní soutěži „Věnuj mobil a
pojeď do ZOO“. Získali jsme tak možnost zdarma jet do
ZOO Jihlava. Na pomoc s námi jeli zaměstnanci školy nebo
jejich zástupci a členové školské rady. Protože se jednalo o
soutěž v Recyklohraní, měli jsme možnost v Jihlavě
navštívit dvě firmy - třídírnu odpadů a Enviropol. Pro děti to
byla velmi zajímavá zkušenost. Snad se díky tomu budou
více zamýšlet nad důležitými otázkami o životním prostředí.
Samozřejmě, že pro děti byl největší cíl ZOO Jihlava. Všem
vřele doporučujeme návštěvu zde. Je velice osobitá, s překrásnými prvky pro děti i dospělé. Škoda,
že nám počasí moc nepřálo. Za deště jsme nemohli vyzkoušet všechna dětská hřiště. Velikou
výhodou byl velmi malý počet návštěvníků, tudíž jsme si pozorování zvířat mohli v klidu
vychutnávat.
Děkujeme všem za spolupráci v této soutěži. Rodiče sami vědí, jak jsou veškeré výjezdy drahé, a
tento, NEZAPOMENUTELNÝ byl ZDARMA!!!. Pro nás je to velká motivace, že má smysl sbírat a
třídit odpad, tak jak to děláme a účastnit se vyhlášených soutěží, i když jsme škola malá.
Karel IV. Na Úsově 12. 6. 2019
Jeden z dalších výletů je za námi. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých informací o "otci vlasti". Zeptejte se dětí, jaké stavby nám
Karel IV. zanechal, kolik měl manželek a proč se Markétě říkalo
Blanka? Vědomosti ze školy i z divadelního představení budou dle
mého názoru o tomto období trvalé, a hlavně, děti se při učení hodně
bavily!

Výlet Praha 17. 6. 2019
Na začátku školního roku si naši žáci přáli, podívat se do Prahy a
hlavně, jet metrem. Toto přání jsme jim na konci školního roku
splnili. Zážitky z Prahy budou jistě dlouho rezonovat. Vyjeli jsme
lanovkou na Petřín. V zrcadlovém bludišti jsme se moc nasmáli.
Procházkou přes Strahov jsme se dostali na Pražský hrad. O gotice
jsme si povídali v chrámu sv. Víta. Potom pěšky přes Nerudovu ulici
na Malé Straně na Karlův most. Nechyběla ani projížďka metrem a
nejvíc očekávaná návštěva hračkárny Hamley. V pondělí nebylo
moc turistů, proto jsme si Prahu moc užili! Jen ty nohy dost bolí, tak rychle do RegioJetu zpět.
Zahradní slavnost 19. 6. 2019
Dnešní den jsme strávili na zahradě školy. Naštěstí se nevyplnily bouřkové předpovědi. Dopoledne si
děti ze školy připravili pro své mladší kamarády ze školky stanoviště s úkoly. Krásně se společně
učili, jak si vzájemně pomáhat a spolupracovat. Odpoledne patřilo
společnému setkání s rodiči. Král Otakar I. pasoval budoucí
prvňáčky
a
čtenáře,
rozloučil
se
s
páťáky.
Nechybělo ani představení talentů. Opekli jsme špekáčky. Moc
jsme si celý den užili. Velké poděkování patří celému skvělému
školnímu týmu, všem sponzorům i rodičům. Společnými silami se
nám podařila velice příjemná akce. Věřím, že jsme zahájili pěknou
tradici. Ještě jednou díky všem.
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Příloha č. 5 SCIO Mapa

44

45

