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1 Základní údaje o škole
Název

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem,
příspěvková organizace

Sídlo

Stará Rudná 121, Rudná pod Pradědem

Právní forma

příspěvková organizace
IČ
73184934
IZO 600132081

Zřizovatel

Obec Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 89
IČ
00575984

Ředitelka školy

Mgr. Zdeňka Kadláčková (od 1. 8. 2012)

Součásti zařízení
IZO

Kapacita

Základní škola

102008159

30

Mateřská škola

119500639

20

Školní družina

119500612

25

Školní jídelna

119500621

50

Od školního roku 2015/2016 došlo k navýšení kapacity základní školy z 20 na 30 žáků
a navýšení kapacity školní družiny z 20 na 25 dětí.
Adresy pro dálkový přístup

zs.rudna@seznam.cz
www.skola.rudnapodpradedem.cz

Školská rada
Školská rada byla zřízena 30. 12. 2005, má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168
odst. 1 zákona čís. 561/2004 Sb., v platném znění a jednacím řádem. Ve školním roce 2015/2016
se školou aktivně spolupracovala předsedkyně Lucie Hanáková a podílela se na organizaci
mnoha školních akcí.
Počty dětí a žáků školy ve školním roce 2015/2016 (k 30. 9. 2015/30. 6. 2016)
Počet tříd/oddělení
Počet dětí
Základní škola

1 (ročníky 1. - 5.)

19/20

Mateřská škola

1

18/20

Školní družina

1

19/20

Počty žáků v jednotlivých ročnících (k 30. 9. 2015)
Počet dětí

Z toho dívek

1. ročník

7

2

2. ročník

4

3
3

3. ročník

2

0

4. ročník

3

2

5. ročník

3

1

1.1 Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. je neúplná základní škola, jejímž
zřizovatelem je Obec Rudná pod Pradědem. Škola má právní subjektivitu a je tvořena jednou
třídou 1. stupně základní školy, jedním oddělením mateřské školy, školní družinou a školní
jídelnou. V základní škole se děti vzdělávají společně v pěti ročnících. Tento styl práce je velmi
náročný, ale v tomto školním roce se znovu podařilo díky zvýšenému počtu dětí a lepší finanční
situaci oddělit výuku 1. a 2 ročníku, aby se žákům dostalo individuálnějšího přístupu. Jedná se
o vesnickou školu, kterou navštěvují převážně místní děti, dvě děti dojížděly z Bruntálu a další
dvě z Razové.
V mateřské škole jsou děti vyučovány také v jednotřídním seskupení, kolektiv je tvořen dětmi od
tří let až do předškolního věku. V tomto složení spatřujeme výhodu pro dětský kolektiv – děti
jsou nenásilně směrovány k toleranci, různorodosti, vzájemné spolupráci a pomoci. Ve školce
jsou kromě místních dětí děti z Bruntálu, Staré Vody, Světlé Hory a Podlesí.

1.2 Materiálně technické podmínky školy
Ke své činnosti škola využívá dvě budovy – budovu školy, ve které se uskutečňuje činnost
základní školy, mateřské školy a školní družiny a budovu školní jídelny, která je využívána ke
stravování žáků, zaměstnanců školy a v malé míře cizích strávníků. Ve školním roce 2015/2016
byly využívány pro výuku tři učebny (kmenová třída, učebna výtvarné výchovy a pracovních
činností a „fialová“ učebna – fialka).
Kmenová třída je vybavena novými lavicemi, klavírem, počítačovým a relaxačním koutkem, kde
se nachází koberec, dvě sedačky a třídní knihovna. Ta byla nově v tomto školním roce díky
účasti v projektu v rámci Výzvy 56 naplněna a stala se velmi oblíbenou součástí nejen výuky, ale
i přestávek dětí. Knihy si mohou děti zapůjčovat i domů. Ve třídě je umístěna kopírka
a interaktivní tabule s dataprojektorem. V závěru roku došlo k položení nové PVC podlahy, která
zlepšila hygienické podmínky v učebně.
Učebna výtvarné výchovy a pracovních činností (součást školní družiny) byla nově vymalovaná
a byl zhotoven nátěr starší nábytkové sestavy. Je vybavena staršími lavicemi, a v tomto školním
roce byla zhotovena i zde nová PVC podlaha.
Fialka sloužila druhým rokem dětem 3.-5. ročníku a nově přijaté paní učitelce jako její pracovní
místo. Třída je vybavena novými lavicemi, nábytkovou sestavou pro vyučující, kobercem
a novou tabulí na fix.
Ve školní družině byla položena nová PVC podlaha a opraveny nátěry kolem dveří a umyvadla.
Součástí družiny je sestava, která kromě dostatečných prostor pro ukládání her a materiálu nabízí
dětem další možnost využití – pult ke hře Na obchod a kancelářský stůl s policemi ke hře Na
banku. Družina je dále vybavena sedacím nábytkem se stolky, kobercem a starší sedačkou.
Nevyhovující vybavení má i nadále kabinet vychovatelky ŠD. Prozatím je modernizace této
místnosti odkládána z důvodu upřednostňování jiných prostor. Všeobecným problémem školy je
nedostatek prostorů pro vybudování zázemí pro pedagogy, případně asistenty.
Sociální zařízení základní školy je funkční, ale často na něm dochází k poruchám. V místnosti
s pisoáry i přes provedenou opravu docházelo k pravidelnému zatékání, a tak jsme ji z velké části
školního roku měli opět uzavřenou a mimo provoz.
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Sportovní činnosti probíhají ve školní cvičebně (malé tělocvičně), případně na obecním
asfaltovém hřišti v blízkosti školy. V letošním roce byla provedena rekonstrukce parketové
podlahy, její vybroušení a nátěry.
Mateřská škola využívá ke své činnosti přízemí školy. Nově opravené sociální zařízení se musí
pravidelně kontrolovat kvůli výskytu velké vlhkosti. Dvakrát do roka je proveden nátěr
kritického místa kolem oken. Zařízení je vybaveno čtyřmi toaletami, jedním pisoárem, sprchou
a čtyřmi umyvadly. V místnosti se nachází malá komora pro úklid, ve které je umístěna pračka
a výlevka. V letošním roce byly opraveny nátěry v chodbičce kolem vypínačů.
V prostorách šaten byly zrušeny historické šatní skříňky (které byly přesunuty pro potřeby ZŠ)
a byly zhotoveny nové, barevné a prostornější skříňky na míru.
Před lehárnou mateřské školy byla i letos využívána nová miniaturní místnost, ve které se paní
učitelka v době odpoledního spánku věnuje předškolním dětem. Díky proskleným dveřím pak
může zároveň sledovat odpočívající děti.
Během roku byly vymalovány prostory třídy MŠ a zázemí kolem kuchyňské linky. Třída je
vybavena stoly a židlemi všech potřebných velikostí a novou sestavou pro paní učitelku
na ukládání pomůcek. Využívána je také velká magnetická tabule a hudební koutek s klavírem.
Během roku byly doplňovány nové didaktické pomůcky a hračky.
Učitelka MŠ má k dispozici dále kabinet za lehárnou, který zároveň slouží k ukládání materiálu
i ložního prádla.
Na hlavní chodbě školy je instalováno posezení pro rodiče a návštěvy školy včetně odkládacího
věšáku. Pro děti je chodba vybavena nábytkem pro odkládání svršků. Během školního roku byly
opraveny nátěry dělící zdi a zdi před sociálním zařízením, na níž kvůli vlhkosti bobtná nátěr,
který se musí pravidelně obnovovat.
Problémem školy je i nadále vlhkost, která se v deštivém období projevuje vlhkými stěnami na
chodbách, vlhkým schodištěm a znehodnocuje také nábytek v hlavní chodbě. Voda se pod
budovu dostává mj. nevhodně umístěnými svody. Zřizovatel je o situaci informován.
Rovněž zůstává nevyřešen problém se střechou. Na půdě bylo před dvěma lety objeveno několik
míst, kde je při deštích pravidelné mokro. Zřizovatel byl o tomto stavu informován a zároveň
požádán o zhotovení alespoň části podlah na půdě, kde by mohlo docházet ke skladování
školního materiálu. Byla zhotovena provizorní podlaha cca 20 m 2 a na ni přestěhován
uskladněný materiál.
Technické vybavení školy bylo obnoveno z důvodu několikerých poruch. Službu vypověděla
kopírka, lednička, pračka, sporák, robot aj. Vše bylo nahrazeno zakoupením nových spotřebičů.
V kuchyni byla nově nainstalována elektrická kamna se sklokeramickou varnou deskou
a horkovzdušnou troubou. Zakoupeny byly i drobné elektrospotřebiče – mikrosystém do MŠ,
reproduktor se zesilovačem a mikrofonem, notebook do fialové učebny, šlehač aj.
Počítačové vybavení pro děti i pedagogy začíná zastarávat. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu
dětí je počet počítačů nedostačující. Ve škole ale nejsou prostory, kde by mohla být speciální
počítačová učebna, proto plánujeme do budoucna spíše pořizování notebooků, které jsou
mobilnější. Doposud není vyhrazen žádný počítač pro potřeby mateřské školy, paní učitelka stále
využívá soukromého zařízení. V následujícím školním roce plánujeme situaci změnit. Ve škole
pracují dva počítače s bezplatným operačním systémem Linux, díky kterému nedošlo k jejich
vyřazení při ukončení podpory Windows XP. Díky sponzorské aktivitě došlo ke zvýšení signálu
internetového připojení, které je nyní dostupné i v přízemí budovy.
Softwarové vybavení, které škola používá při výuce, získala bezplatně buď zapojením do
projektů nebo vyhledáváním on-line vzdělávacích produktů pro děti. Tyto dostatečně nahrazují
placené výukové programy, které jsou školám nabízeny. Škola v této oblasti investuje pouze do
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pravidelných aktualizací antivirových programů, agendy pro školní jídelnu a školní matriku.
Nově byl zakoupen software pro zpracování evidence majetku. Kancelářské balíky jsou
používány v rámci bezplatné řady OpenOffice, děti ani pedagogové nevyužívají placených
licencí firmy Microsoft, čímž jsou šetřeny nemalé finanční prostředky.
Během roku se prováděly také drobné opravy – výměna prasklých klik u několika dveří, opravné
nátěry zašpiněných zdí, montáže lékárničky a uvolněných boxů ve třídě, oprava šatních skříněk
nebo oprava dvou baterií sociálního zařízení mateřské školy.
Na školní zahradě mají děti k dispozici pískoviště s praktickým masivním ohraničením a lavičky.
V rámci prací na zahradě vyučující mateřské školy vybudovala s dětmi štěrkoviště – prostor pro
hraní s malými kamínky. Společně s dětmi základní školy pak v závěru školního roku došlo
k mulčování záhonů po obvodu zahrady, sponzorsky bylo zajištěno 16 m3 kůry, kterou děti
postupně umísťovaly na potřebná místa. Vzhledem k menším rozměrům zahrady nemá smysl ji
vybavovat většími herními prvky. Proto je využíváno obecní dětské hřiště, kde se tyto herní
prvky nacházejí. Na školní zahradě chybí altán pro venkovní výuku dětí z mateřské i základní
školy, který by zároveň sloužil jako stinné místo při vysokých teplotách. Z důvodu chybějících
zákoutí a stínu byly vysázeny po obvodu různé stromky, uprostřed pozemku děti vysadily planou
třešeň pro zastavení ptactva, které hojně navštěvuje školní střechu. Pokud třešeň poroste, měla
by být i dobře pozorovatelná z chodby školy, kde děti pravidelně provádějí měření pro svá
fenologická pozorování.
Technický stav druhé budovy, ve které se provozuje činnost školní jídelny se od loňského roku
nezměnil a není dobrý. Okna jsou v dezolátním stavu, nátěry jsou oprýskané, skla jsou místy
prasklá. Sociální zařízení je zastaralé, záchod pro školní děti a zaměstnance je navíc málo
prostorný. Nábytek je také nemoderní, ale funkční. Vybavení školní kuchyně je vyhovující
a účelné, v tomto školním roce docházelo k dalšímu vybavování potřebným nádobím. V poruše
je digestoř a problematická je také práce na starším plynovém sporáku. V závěru školního roku
došlo k poruše téměř zánovního robotu. V šatně školní jídelny došlo k položení linolea a opravě
malby.

Květen 2016, Práce na zahradě

Květen 2016, Děláme si štěrkoviště

Květen 2016, Učíme se venku

Červen 2016, Zahradní slavnost
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2

Přehled vzdělávacích programů
Ve školním roce 2015/2016 se v ZŠ, MŠ a ŠD
vyučovalo podle stávajících vzdělávacích programů.
Všechny ŠVP byly celoročně analyzovány a byly
zhotovovány poznámky pro případně úpravy
v budoucích letech.
V tomto školním roce byla ve větší míře oddělena
výuka první a druhé třídy od ostatních ročníků tak, aby
začínajícím školákům mohla být poskytnuta větší
individuální péče.

2.1 Základní škola
Základní škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Rudná pod
Pradědem ve znění pozdějších dodatků. Hlavním tématem, prolínajícím se školním rokem, byl
Pravěk. Byly uskutečňovány projektové dny s touto tematikou tak, abychom během roku s dětmi
prošli jednotlivými obdobími a seznámili je se základními pojmy. Na toto téma byla uspořádána
i vánoční akademie, kdy děti sehrály rodičům i veřejnosti divadelní představení Cesta do
pravěku. V souvislosti s tématem se nám podařilo navštívit filmové představení celovečerního
dokumentu Příběh lesa, který popisuje vznik lesa od doby ledové až po současnost. Završením
tématu byla návštěva a prohlídka Sloupsko-Šošůvských jeskyní, ve kterých jistě žila nějaká
pravěká tlupa, a kde měly děti možnost prohlédnout si ukázku z lovu pravěkých lidí nebo 45 tisíc
let staré úlomky lebky člověka neandrtálského.
2.1.1

Učební plán

Předmět
Český jazyk
Čtení/Psaní, Čtení
Sloh
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Informatika
Celkem 118 hodin

1. ročník
9

1
2
4
1
1
1
2
0
21

2. ročník
4
4
1
1
2
5
1
1
1
2
0
22

3. ročník
5
2
1
3
3
5
1
1
1
2
0
24

4. ročník
4
2
1
4
3
5
1
2
1
2
0
25

5. ročník
4
2
1
3
4
5
1
2
1
2
1
26

Ve školním roce 2015/2016 byla v souladu s dodatkem ŠVP zavedena výuka anglického jazyka
do první a druhé třídy.

2.2 Mateřská škola
Mateřská škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu S KAŠPÁRKEM KOLEM
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SVĚTA Mateřské školy Rudná pod Pradědem. ŠVP respektuje rámcové cíle dle RVP PV
a zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí.
I v tomto roce byl rodičům v měsíci srpnu nabídnut adaptační pobyt pro nově přijaté, ale
i stávající děti. Více k činnosti MŠ v přílohách této výroční zprávy.

2.3 Školní družina
Činnost školní družiny probíhala podle vzdělávacího programu BAREVNÝ ROK. Více
k činnosti školní družiny v přílohách této výroční zprávy.
2.3.1

Zájmové útvary

Zájmová činnost probíhala v rámci činnosti školní družiny. Na vedení kroužků se podíleli
vyučující školy, pastorační asistentka, ale také dobrovolníci z řad rodičů. Škola se zapojila také
do celostátně nabízeného kroužku Veselá věda, který byl doplněn i o předškolní děti z mateřské
školy. Tento kroužek byl hrazen.
Ve školním roce 2015/2016 byly dětem bezplatně nabídnuty tyto zájmové útvary:
Angličtina pro 1. a 2. třídu
Angličtina pro 3. až 5. třídu
Šachový kroužek ZŠ
Náboženství a etická výchova ZŠ
Akordy při hře na kytaru
Flétna
Přírodovědný kroužek ZŠ

Září 2015, Slavíme narozeniny

Listopad 2015, Z činnosti školní družiny
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3

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3.1 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor byl tvořen čtyřmi pedagogy – ředitelka školy a zároveň učitelka ZŠ,
vychovatelka školní družiny a zároveň učitelka MŠ (kombinovaný úvazek), učitelka ZŠ
a učitelka MŠ. Přijata byla kvalifikovaná učitelka 1. stupně – absolventka Ostravské Univerzity.
V mateřské škole kromě hlavní paní učitelky jednou týdně vedla celodenní výuku vychovatelka
ŠD v rámci kombinovaného úvazku, čímž byly zajištěny podmínky k doplnění kvalifikačního
studia hlavní učitelky, která se jednou týdně účastnila prezenčního studia.
Činnost školní družiny měla na starosti hlavní vychovatelka, jednou týdně z organizačních
důvodů působila v družině také ředitelka školy.
Průměrný věk pedagogů na konci školního roku je 38 let. Podmínky odborné kvalifikace
pedagogického sboru se výrazně zlepšily. Na úseku školní družiny a ve výuce základní školy
jsou zaměstnány plně kvalifikované pedagožky. Učitelka MŠ si doplňuje kvalifikaci v předškolní
pedagogice. Ředitelka školy je kvalifikovaná pro výkon funkce ředitelky školy a doplňuje si
další kvalifikaci pro výuku na 1. stupni. Výchovné poradenství na škole je řešeno
kvalifikovaným poradcem (v osobě ředitelky školy), kvalifikovaný koordinátor ICT ve škole
není – činnost koordinátora ICT zajišťuje ředitelka školy a externí zaměstnanec.

Duben 2016, Mládí
3.1.1

Říjen 2015, Zkušenosti

Věková struktura pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci

Muži

Ženy

Celkem

do 35 let

0

2

2

35-45 let

0

0

0

45-55 let

0

2

2

nad 55 let

0

0

0

v důchodovém věku

0

0

0

Celkem

0

4

4
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3.1.2

Kvalifikace pedagogického sboru

Dosažené vzdělání

Obor

Učitelka ZŠ,
ředitelka, VP

vysokoškolské (Mgr.) Učitelství pro 2. stupeň Ma-TeV
Informatika pro základní a střední školy
Školský management
Specializační studium výchovného poradenství

Učitelka ZŠ

vysokoškolské (Mgr.) Učitelství pro 1. stupeň

Vychovatelka
ŠD

středoškolské

Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy
volného času

Učitelka MŠ

vyšší odborné (DiS.)

VOŠ pedagogická a sociální – Sociální pedagogika

3.2 Ostatní zaměstnanci
Na úseku školní jídelny došlo ke stabilizaci jejího chodu. Zkušená paní kuchařka garantuje
kvalitu připravované stravy a zjevně se orientuje ve vedení školní jídelny.
O chod školy se stará školnice. V údržbářských pracích vypomáhal zřizovatel, případně si drobné
opravy zajišťovali sami pedagogové. Ve škole byl zaměstnán ještě na částečný úvazek pomocný
personál, který byl v případě potřeby k ruce pedagogům, případně také pomáhal s údržbou školy.

3.3 Vedení zájmových útvarů
Na programu zájmových útvarů se podíleli dobrovolně všichni pedagogové školy, pastorační
asistentka z místní farnosti a podobně jako v loňském roce zástupci z řad rodičů (šachový
kroužek, angličtina).

Říjen 2015, Svátek Všech svatých

Říjen 2015, Šachový kroužek
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4

Spolupráce s dalšími partnery

4.1 Spolupráce s rodiči a veřejností
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně nejen na pravidelných třídních
schůzkách, ale i kdykoliv během školního roku při individuálních konzultacích. S děním ve škole
jsou pravidelně seznamování prostřednictvím osobního kontaktu, vydáváním pravidelného
měsíčního školního zpravodaje nebo na internetových stránkách školy. V zájmu školy je
postupné vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí a jejich zapojování do dění školy.
Rodiče se již velmi významně podílejí na mimoškolních akcích pro děti. Postupně se smiřujeme
s tím, že ne všichni jsou těmto společným akcím nakloněni a nenavštěvují je. Vážíme si ale toho,
že dokáží jejich přípravu ocenit. Na druhou stranu, díky aktivitě ostatních, spolupracujících
rodičů, jsou programy pro děti pestřejší. Opět se vydařila Zahradní slavnost, kdy maminky
i tatínkové připravili jednotlivá stanoviště a zajistili občerstvení pro děti i dospělé. Při vánoční
akademii jsme se díky pomoci rodičů nemuseli zabývat organizací, ale mohli jsme se více
věnovat přípravě hlavního programu. Velmi výrazně se do spolupráce se školou zapojuje
předsedkyně školské rady, která nezištně nabízí svou pomoc a zastavuje se pravidelně ve škole
na organizační konzultace s pedagogy. V tomto školním roce také nabízeli pomoc tatínkové
s drobnými opravami, velmi nás těší už jen to, že se zeptají, zda nepotřebujeme s něčím pomoct.
Z dalšího zapojení veřejnosti do života školy je třeba zmínit také pomoc stávající zastupitelky při
organizaci některých akcí, pomoc a vstřícnost bývalého pana řídícího z Podlesí a pomoc rodičů
při vedení kroužků.
Tradičně bylo připraveno během školního roku několik společných akcí pro rodiče s dětmi, např.
drakiáda, vánoční vystoupení dětí, vystoupení ke Dni matek, pasování předškoláků na prvňáčky,
velikonoční vystoupení, Svatomartinský průvod, dílny pro rodiče dětí MŠ a zahradní slavnost
v závěru roku. Nově jsme uspořádali také podzimní dílnu ke Dni seniorů.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají zájem o zviditelnění školy na veřejnosti, seznamují
veřejnost s činností školy v pravidelném měsíčním zpravodaji, propagují školu na internetových
stránkách, organizují akce i pro veřejnost.

4.2 Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce se zřizovatelem fungovala stejně dobře jako v minulém školním roce. Vždy pozitivně
reagoval na jakékoli běžné i mimořádné potřeby. Komunikace byla pravidelná, kompetentní
pracovníci obce byli informování o dění ve škole a byli seznamováni s návrhy změn vedoucích
ke zvelebování školy. Ředitelka školy pravidelně žádala o participaci na údržbářských pracích.
V mnoha případech využívala pomoci i z jiných zdrojů, aby zřizovatele příliš nezatěžovala.
Nutné budou ještě práce na řešení odvodu vody ze střechy, kabinetu vychovatelky, budově školní
jídelny a další. Opakovaně se také snažíme žádat zřizovatele o pomoc při realizaci výstavby
altánu pro výuku na školní zahradě, aby byla naplněna vize a koncepce dalšího rozvoje školy
v materiální oblasti.
Milým zpestřením školního roku je již tradiční aktivita zřizovatele na Mikuláše, dále uvítání dětí
na začátku školního roku, při pasování předškoláků na prvňáky a rozloučení s vycházejícími
dětmi. Při těchto příležitostech pan starosta přináší dětem drobné dárky a knihy.
Škola je nápomocna obci při zabezpečení programu na obecních akcích (Vítání občánků, Den
matek, Setkání s důchodci). Pro veřejnost je také organizováno vánoční vystoupení s jarmarkem
a karneval pro děti, kterého se účastní i ostatní děti z obce a přilehlého okolí. Tradicí se stalo
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organizování Masopustu, Vynášení Morany, Svatomartinský průvod, Otevírání studánek
a probouzení broučků a pravidelná projektová výuka Kostel v naší obci. Díky těmto akcím děti
poznávají místo, kde žijí a probouzí se v nich pocit sounáležitosti s obcí.
Škola zviditelnila svou obec také při udělení certifikátu Skutečně zdravá škola, jehož udělení
proběhlo na podzim 2015 v zasedacím sále pražské radnice. Škola v Rudné pod Pradědem
získala tento certifikát jako jedna z prvních šesti oceněných škol v České republice. Tato akce
byla prezentována v celorepublikových médiích a na internetu. Díky této popularitě se na naši
školu obracejí školy podobné velikosti z celé republiky s prosbou o radu, případně s námi
konzultují chod jídelny malotřídních škol.
Druhou celorepublikově prezentovanou událostí bylo předávání medailí ministryně školství
pedagogům za jejich dlouholetou vynikající práci a přínos ve školství. Ředitelka školy převzala
v Praze toto nejvyšší rezortní ocenění při příležitosti Dne učitelů v budově Parlamentu České
republiky v Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Březen 2016, Udělení medaile MŠMT

Říjen 2015, Udělení certifikátu SZŠ

4.3 Spolupráce s jinými subjekty
V uplynulém školním roce výchovná poradkyně úzce spolupracovala s Pedagogickopsychologickou poradnou v Bruntále a se Střediskem výchovné péče v Bruntále. Rovněž jsme
opakovali akci pro rodiče předškoláků s osobní návštěvou ředitele PPP v naší mateřské škole.
Výborně také funguje spolupráce se školskou radou, předsedkyně ŠR školu pravidelně
navštěvuje, další člen z řad rodičů se také zajímá o dění ve škole a nabízí svou pomoc.
Aktivní spolupráce probíhala také s římskokatolickou církví Malá Morávka. V souladu se
vzdělávacími programy nám pastorační asistentka připravovala vstupy, které doplňovaly výuku
(ČSV, Český jazyk, Výtvarnou výchovu).
Další vstupy do výuky pak byly zařazeny díky spolupráci s hasičským záchranným sborem
Světlá Hora. Byly organizovány besedy pro ZŠ i MŠ, cvičná evakuace i prohlídka hasičských
vozů.
Pokračovali jsme také ve spolupráci s Policií ČR, ale tentokrát v aktivnějším duchu. Kromě
tradičních besed a zařazení dopravní výchovy (cyklista, chodec) jsme letos měli možnost
prohlédnout si reálie používané při policejní práci a nové policejní auto včetně jeho výbavy.
Spolupráce ředitelky školy o ostatními školami pokračovala i letos velmi intenzivně. Došlo
k setkávání okolních malotřídních škol nejen na úrovni vedení školy. Byly uskutečněny společné
akce, a například díky škole v Malé Morávce si děti letos vyzkoušely jízdu zručnosti, či se
zúčastnily ukázky práce sokolníků v nové tělocvičně tamní školy. V rámci spolupráce ředitelek
došlo k pravidelným metodickým schůzkám a výměnám zkušeností.
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Pokračovala také spolupráce vyplývající z účasti v projektu vzdělávání ředitelů
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Během roku
ředitelka školy využívala nabytých kontaktů a poradenských služeb v souvislosti
s manažerskými a legislativními potřebami.
Nadále funguje spolupráce s řediteli několika ostravských škol, která byla navázána v době
studia školského managementu.
V tomto školním roce opět pokračovala spolupráce se společností Edulab při zavádění nových
metod do výuky prostřednictvím digitálního vzdělávacího obsahu, umístěného na vzdělávacím
portálu eKabinet.cz.
Úzká spolupráce funguje s Mateřskou školou v Malé Morávce. Pravidelně navštěvujeme
divadelní představení organizovaná v této mateřské škole. Díky této spolupráci a spojení našich
dětí můžeme navštěvovat nebo organizovat i akce, které by pro nás v tak malém počtu nikdo
nezajistil.
Do výuky jsme letos znovu zařadili návštěvy Městské knihovny v Bruntále, kde pro naše děti
uspořádali několik zajímavých besed. S knihovnou jsme také spolupracovali při výběru knih do
čtenářských dílen.
Dětský den opět proběhl na Podlesí díky již zmiňovanému panu Hanákovi, který vždy děti rád
přivítá, nachystá jim ohniště, povozí na koni a krátce s nimi podebatuje.
Nově se nám letos podařilo po dvou letech čekací doby vměstnat do nabitého programu Lesů
České republiky, a. s. Děti základní i mateřské školy se zúčastnili akce Lesní pedagogika v lesích
nad Dolní Moravicí, kde se se dvěma lesníky seznámili s jejich prací a dověděli se zajímavosti
z lesního prostředí.

Červen 2016, Spolupráce se seniory

Říjen 2015, Londýn – Spolupráce s PŠR

Červen 2016, Spolupráce s Lesy ČR, a.s.

Červen 2016, Spolupráce s Policií ČR
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogové jsou v účasti na dalším vzdělávání omezeni z důvodu problému zastupitelnosti ve
výuce. I přes toto omezení k dalšímu vzdělávání dochází jednak na organizovaných seminářích
a stážích, jednak při samostudiu. Opět jsme v tomto roce využívali bezplatných online webinářů
nabízených metodickým portálem rvp.cz:
•

Čtenářské dílny – rozvoj čtenářských kompetencí

•

Řešení problémových situací z pohledu práva

•

Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou

•

Čtrnáctidenní jazykový pobyt na Maltě

•

Metodická poradna pro ředitele škol

•

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP

•

PhDr. Jan Svoboda – Výchovné trendy a jejich důsledky 2x

•

Prevence negativního chování

•

Školení první pomoci pro pedagogy 4x

•

Literární výchova v MŠ

•

Webinář RVP Analýza webových dat pro učitele

•

Inkluze – seminář PPP Bruntál

•

Webinář RVP Hudební výchova napříč předměty 2x

•

Webinář RVP Výuka AJ v MŠ prostřednictvím pohádky

•

Webinář RVP Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 2x

•

Webinář RVP Anglický jazyk podle Helen Doron
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Údaje o zápisu a výsledky přijímacího řízení

6.1 Zápis k povinné školní docházce
K zápisu se ve školním roce 2015/2016 dostavilo jedenáct dětí. Ředitelka školy vydala celkem
11 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017. Rozhodnutí
o odkladu školní docházky nebylo vydáno.
U zápisu byli rodiče některých dětí upozorněni na nedostatečnou připravenost dětí pro školní
docházku. Bylo doporučeno do konce školního roku intenzivně navštěvovat předškolní zařízení,
to se ale bohužel nestalo.
Na organizaci zápisu se i v tomto školním roce podíleli všichni žáci školy, kteří svým budoucím
spolužákům ve šmoulích převlecích na šmoulích stanovištích zpříjemnili den. Protože se v naší
škole všechny děti znají (školní i předškolní), pomáhá takto tematicky zaměřený zápis budoucím
školákům zbavit se strachu a trémy.

Leden 2016, Zápis do 1. třídy

6.2 Zápis dětí do mateřské školy
Do školního roku 2015/2016 bylo zapsáno 5 nových dětí. V průběhu roku byly přijaty další dvě
děti. Z důvodu zájmu o umístění bylo ukončeno předškolní vzdělávání u jednoho dítěte, které
školku nenavštěvovalo pravidelně a místo bylo nabídnuto novému zájemci.
K zápisu pro následující školní rok 2016/2017 se dostavily 4 děti. Ředitelka školy vydala
4 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o nepříjetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání vydáno nebylo.

6.3 Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce skončili pátou třídu tři žáci, z nichž se dva hlásili a byli přijati na
víceleté gymnázium.
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

7.1 Klasifikace prospěchu žáků
1. pololetí
Třída

Počet
žáků

Prospělo

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

7

0

7

0

0

2.

4

0

4

0

0

3.

2

0

2

0

0

4.

4

2

2

0

0

5.

3

2

1

0

0

Celkem

20

4

16

0

0

Třída

Počet
žáků

Prospělo

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

7

0

7

0

0

2.

4

0

4

0

0

3.

2

0

2

0

0

4.

4

3

1

0

0

5.

3

2

1

0

0

Celkem

20

5

15

0

0

2. pololetí

7.2 Výchovná opatření
1. pololetí
Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

20

5

2

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

20

7

3

Napomenutí
Důtka TU
TU
1

0

Důtka ŘŠ

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

1

0

0

Důtka ŘŠ

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

0

0

0

2. pololetí
Napomenutí
Důtka TU
TU
0

0

Poznámka: Každému žákovi byla udělena v 1. i 2. pololetí neoficiální pochvala třídní učitelky
(krátké slovní hodnocení), ve které byly individuálně vyzvednuty klady jednotlivých dětí.
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7.3 Údaje o zameškaných hodinách
1. pololetí
Třída

Počet
žáků

Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1.

7

158

22,57

0

0

2.

4

0

0

0

0

3.

2

25

12,5

0

0

4.

4

142

35,5

0

0

5.

3

39

13

0

0

Celkem

20

325

16,25

0

0

Třída

Počet
žáků

Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1.

7

376

53,71

0

0

2.

4

84

21

0

0

3.

2

84

42

0

0

4.

4

179

44,75

0

0

5.

3

96

32

0

0

Celkem

20

819

40,95

0

0

2. pololetí

Za celý školní rok bylo zameškáno 1144 hodin, což je průměrně 57,2 hodin na žáka. Došlo
k výraznému navýšení počtu zameškaných hodin oproti loňskému školnímu roku. Důvodem byla
vlna neštovic, které propukly u velkého počtu dětí.

7.4 Údaje o integrovaných žácích
V uplynulém školním roce byl integrován jeden žák bez potřeby individuálního vzdělávacího
plánu.

7.5 Plnění cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem
Celoroční plán práce byl splněn v celém rozsahu, navíc byl v průběhu školního roku několikrát
doplňován o další aktivity, které vyplývaly z chodu školy a z nabízených možností. Celý školní
rok byl na akce velmi bohatý. Na jejich přípravách a organizaci se podíleli pouze čtyři
pedagogové, kteří museli zvládat daleko více akcí v přepočtu na jednu osobu, než je na větších
školách. I přes toto znevýhodnění se nám dařilo držet krok s městskými školami a připravovat
pro děti pestrý a zajímavý program v souladu s celoročním plánem.
Hlavní úkoly školy ve vzdělávací oblasti byly plněny v souladu se vzdělávacími programy (ZŠ,
MŠ, ŠD). Od 1. 9. 2013 škola vyučuje podle aktualizovaných ŠVP (ZŠ a ŠD) a jejich dodatků,
od 1. 9. 2015 byla zařazena výuka angličtiny také do 1. a 2. třídy. V mateřské škole probíhala
čtvrtým rokem výuka podle ŠVP S Kašpárkem kolem světa.
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V průběhu školního roku byl nadále vyhodnocován platný ŠVP a korigován pro případné
budoucí změny. Pedagogové se seznamovali s novým systémem ČŠI pro tvorbu ŠVP.
Pokračovali jsme v propojování učiva ČSV 4. a 5. ročníku tak, aby mohlo v dalších letech
docházet ke spojování výuky tohoto předmětu ve zmíněných ročnících. Začali jsme vyučovat
tento předmět v pěti blocích během dvou let, čímž došlo ke zjednodušení výuky pro učitele
i žáky.
Stávající ŠVP byl během roku vhodně doplňován projektovou výukou, která propojovala
jednotlivé vyučovací předměty v jeden celek (viz kapitola Aktivity školy).
Průběh vzdělávání byl hodnocen na základě hospitační činnosti a pravidelných návštěv ředitelky
školy v dětských kolektivech. Hospitace byly prováděny s cílem zjišťovat vzdělávací potřeby
učitelů a plánovat jejich profesní rozvoj, kontrolovat přístup k žákům a komunikaci s nimi
a v neposlední řadě kontrolovat dodržování vzdělávacích programů. Kromě hospitací byly
prováděny pravidelné návštěvy ve vyučování mezi pedagogy navzájem. Škola svým rozsahem
a organizací tento způsob náslechů běžně umožňuje, a tak mezi pedagogy neustále dochází ke
sdílení znalostí, dovedností či zkušeností.
Stávající pedagogický sbor je již propojeným týmem, který usiluje o společné cíle a hledá stále
účinnější způsoby, jak je naplňovat.
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8

Prevence rizikových projevů chování

V uplynulém školním roce nebyly na škole v rámci prevence rizikových projevů chování řešeny
žádné závažnější případy. Neomluvená absence a záškoláctví se ve škole nevyskytují.
Prioritou pro všechny pracovníky školy je vnášet pozitivního a laskavého ducha nejen směrem
k dětem a mezi sebou, ale i směrem k rodičům žáků tak, aby docházelo ke zlepšování
vzájemných vztahů a zapojování rodičů více do života školy.
Veškeré způsoby práce, které spolu děti a žáci školy vykonávají, vedou ke vzájemné toleranci
a ohleduplnosti. Je to dáno typem školy, kdy se setkávají děti mateřské i základní školy prakticky
denně a také při větších společných akcích. Děti se ve věkově smíšené skupině učí zcela
přirozenou cestou vzájemné spolupráci – mladší spolužáci se učí od starších a později jako starší
jsou zase k mladším tolerantnější. Přesto jsme se nevyhnuli drobným problémům a setkávali se
se spory mezi spolužáky. Většinou se jednalo o hádky provázené nadávkami, v jednom případě
došlo k agresivnímu výpadu. Každou takovou situaci se snažíme s dětmi prodiskutovat a ukázat
jim cesty přijatelnějšího jednání.

8.1 Školní metodik prevence
Samostatná funkce školního metodika prevence je sice stanovena, ale vzhledem k velikosti školy
není znát jeho samostatná činnosti. Je vypracován minimální preventivní program, ale za
prevenci negativního chování považujeme všechny akce, které pro děti i z těchto důvodů
pořádáme.
V mateřské škole byl tento program také vypracován a zakomponován do vzdělávacího
programu.

8.2 Zájmové kroužky, školní a mimoškolní aktivity
Škola pořádá velké množství aktivit druhotně zaměřených na prevenci rizikového chování,
vychovává a vede žáky ke zdravému životnímu stylu, dbá na osobnostní a sociální rozvoj a plně
zajišťuje příznivé sociální klima ve třídě i v rámci celé školy. Žáci byli zapojování do všech
činností, účastnili se turistických vycházek a jiných akcí, při kterých dochází ke stmelování
kolektivu. Po celý rok také jako prevence fungovaly zájmové kroužky v rámci školní družiny.

Červen 2016, Dětský den v Podlesí

Květen 2016, Kroužek Veselá věda
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8.3 Školní výchovné poradenství
Výchovné poradenství zajišťovala ve škole kvalifikovaná výchovná poradkyně. Činnosti
prováděné na úseku výchovného poradenství:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce s PPP v Bruntále, organizace preventivního programu pro děti,
evidence žáků s SPU (pro tento školní rok nulová),
evidence žáků s SPCH,
zajištění odborné pomoci psychologa v konkrétních případech,
doporučení žáků k vyšetření v PPP,
příprava žádostí a podkladů pro PPP,
monitorování sociálně slabých a talentovaných žáků,
tvorba individuálních plánů pro žáky podle doporučení z PPP (v letošním roce bez IVP),
spolupráce s SVP, návštěvy odborného pracoviště v Bruntále,
konzultační hodiny,
mapování problémů u nových žáků,
individuální pomoc rodičům při řešení problémů s jejich dětmi,
pomoc při vyplňování přihlášek na gymnázium,
individuální pohovory s rodiči i žáky,
monitorování a vedení evidence v případě problémových situací,
řešení drobných sporů v třídních kolektivech.

Během školního roku nebyl ve škole evidován ani jeden žák s SPU, evidován byl jeden žák
s SPCH.
Některým rodičům dětí z mateřské školy byla doporučena odborná pomoc v oblasti logopedické
péče u předškolních dětí.
Během roku došlo k několika sezením s dětmi i rodiči, o jejichž průběhu jsou ve škole vedeny
záznamy.
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9

Aktivity školy

V tomto školním roce bylo hlavní téma roku Pravěk. Už v září se děti v prvním bloku
celoročního projektu seznámili s dobou kamennou a postupně v dalších blocích jsme pronikali
do pravěkých lovišť a lesů. Téma se projevilo i při představení na Vánoční akademii, kdy děti
předvedly rodičům i veřejnosti divadelní hru na motivy Macha a Šebestové a Cesty do pravěku.
Završením pak byl závěrečný školní výlet do největších zpřístupněných jeskyní v ČR SloupskoŠošůvských, kde si děti kromě prohlídky vyzkoušely na vlastní oči absolutní jeskynní tmu a na
vlastí uši jedinečnou ozvěnu jedné z propastí.

Prosinec 2015, Divadelní představ. Pravěk

Září 2015, Pravěk

V průběhu roku jsme také podnikli několik exkurzí a návštěv po vzdělávacích institucích. Kromě
besed v knihovně nebo akce Střediska volného času v Bruntále jsme navštívili Slezské muzeum
v Opavě, kde nám na míru připravili tříhodinový program.
Drželi jsme také tradice, uspořádali jsme masopustní průvod obcí anebo vynesli Moranu za ves.
Druhým rokem jsme uspořádali Svatomartinský průvod, ve kterém se do spolupráce zapojili
rodiče. Opět jsme připomněli poselství křesťanských velikonoc a vánoc a poznávali místo, kde
žijeme v doprovodných akcích v souladu s ŠVP.

Únor 2016, Masopustní průvod obcí

Březen 2016, Vynášení Morany

Škola organizuje pravidelnou projektovou výuku, vybíráme z projektových bloků: Tady jsem
doma, Voňavé království, Čtvero ročních období, Kostel v naší obci, Lidské tělo, Dušičkový
dýchánek, Školní zpravodaj – zprávy dětí o dění ve škole a Den Země.
V rámci školní družiny probíhala celoroční soutěž v deskové hře Farmář a nově jsme v tomto
roce zahájili badatelskou práci při fenologických pozorováních, která vhodně doplňují výuku
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ČSV. V příštím roce bychom chtěli přírodovědnému tématu a fenologickým pozorováním
věnovat více prostoru.
V roce 2015/2016 jsme pokračovali v polytechnickém vzdělávání v MŠ v rámci loňského
projektu a využívali jsme i nadále Matematiku z Finska díky projektu Podpora digitalizace
škol.
Škola je zapojena v celostátních či evropských projektech Ovoce do škol, Les ve škole,
Recyklohraní, Mléko do škol, Veselé zoubky, Zdravá pětka, Skutečně zdravá škola.
Nejdůležitější událostí roku byla návštěva Anglie. V říjnu 2015 jsme se vydali přes kanál La
Manche trajektem do Britského království na šestidenní pobyt. Kromě několika hodin výuky
angličtiny v jazykové škole tak děti měly hlavně možnost vycestovat do zahraničí, poznat jiné
země i kulturu. Zážitkem bylo pro většinu dětí první setkání s mořem nebo návštěva filmových
ateliérů Harryho Pottera. Výjezd byl financován z projektu OPVK z Evropských fondů.

Říjen 2015, Přímořský Brighton

Říjen 2015, Londýn

V rámci stejného projektu jsme vypracovali tematické plány pro čtenářské dílny ve dvou
ročnících. Každý ze dvou plánů obsahoval popis deseti čtenářských dílen, které jsme postupně
realizovali. Díky účasti v projektu škola získala přibližně 340 kusů knih. Jednoznačně lze
konstatovat, že se díky možnosti výběru knih děti opravdu rozečetly. Často byly vidět s knihou
i mimo vyučování, ať už o přestávkách nebo v rámci družiny.

2015/2016 Čtenářské dílny

2015/2016, Čtenářské dílny

9.1 Uskutečněné akce ve školním roce 2015/2016
1. září

Zahájení školního roku s kašpárkem – MŠ,
Slavnostní zahájení – Vítejte v Pravěku – ZŠ

4. září

Doba kamenná – projektový den Pravěk 1 – ZŠ
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7. září

Zahájení pravidelných Čtenářských dílen – ZŠ

8. září

Zahájení činnosti kroužku Angličtiny – ZŠ

9. září

Zahájení kroužku Náboženství a etická výchova – ZŠ

9. září

Hračkový den – MŠ

16. září

Zahájení kroužku Akordy na kytaru – ZŠ

16. září

Třídní schůzky ZŠ

16. září

Zahájení kroužku Šachy – ZŠ

17. září

Zahájení kroužku Flétna – ZŠ

17. září

Hasík – 1. část – ZŠ

18. září

Výprava za Dědou Pradědem – adaptační výlet MŠ, ZŠ

21. září

Oslava narozenin (srpen a září) – ZŠ, MŠ

23. září

Zahájení činnosti kroužku angličtiny – MŠ

24. září

Zahájení činnosti kroužku počítačová gramotnost – MŠ

24. září

Hasík – 2. část – ZŠ

24. září

Rodičovský den – MŠ

25. září

Podzim – projektový den ZŠ

1. října

Mezinárodní den seniorů (akce pro děti a seniory) – MŠ, ŠD

5. října

Světový den zvířat – projektový den MŠ

5. října

Finanční gramotnost pro děti – ZŠ

7. října

Hrubínovy pohádky – výjezd do divadla Malá Morávka – MŠ

7.-12. října

Šestidenní studijní cesta do Anglie – Prožitkem poznáváme svět – ZŠ
2. až 5. ročník

9. října

Zamykání studánek a uspávání broučků – projektový den MŠ

15. října

Dej pozor, abys někomu neublížil – MŠ

16. října

Červený den – projektový den MŠ

19. října

Oslava narozenin (říjen) – ZŠ, MŠ

20. října

Den stromů – MŠ

22. října

Den stromů – ŠD

22. října

Rodičovský den – MŠ

24. října

Konference Skutečně zdravá škola Praha

26. října

Cena života – ZŠ

26.-27. října

Dušičkový dýchánek – spaní ve škole – ZŠ

27. října

Hračkový den – MŠ

listopad

Vánoční fotografování – MŠ

2. listopadu

Dušičky v MŠ

4. listopadu

Vyjížďka na koních – MŠ

4. listopadu

Konzultace – ZŠ
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5. listopadu

Rok na zahradě – projektový den MŠ

9. listopadu

Divadlo M. Morávka, hraná pohádka – MŠ

9. listopadu

Beseda – mimořádné události – ŠD

11. listopadu

Sv. Martin – projektový den – MŠ

11. listopadu

Svatomartinský lampionový průvod – MŠ, ZŠ

16. listopadu

Narozeninová oslava (listopad) – MŠ, ZŠ

24. listopadu

Hračkový den – MŠ

25. listopadu

Divadlo Bruntál – Zimní příběhy včelích medvídků – MŠ

26. listopadu

Díváme se kolem sebe – ZŠ

26. listopadu

Rodičovský den – MŠ

30. listopadu

Pátrání s knihou – beseda v knihovně pro 3+4+5 ZŠ

30. listopadu

Povídání o Pepiášovi – beseda v knihovně 1+2 ZŠ

3. prosince

Mikuláš – vyprávění legend – ZŠ

4. prosince

Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ

7. prosince

Narozeninová oslava (prosinec) – ZŠ, MŠ

11. prosince

Vánoční pečení cukroví – MŠ

17. prosince

Rodičovský den – MŠ

18. prosince

Vánoční akademie – ZŠ, MŠ

18. prosince

Rodičovský jarmark – ZŠ, MŠ

22. prosince

Vánoce na farmě (Stránské) – ZŠ, MŠ

23. prosince

Poselství křesťanských vánoc – ZŠ

23. prosince

Vánoční besídka – ZŠ, MŠ

5. ledna

Hračkový den – MŠ

6. ledna

My tří králové jdeme k vám – projektový den MŠ

7. ledna

Školení první pomoci zaměstnanců – ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ

8. ledna

Doba bronzová – projektový den – ZŠ

13. ledna

Bruslení – MŠ

13. ledna

Konzultace – ZŠ

13. ledna

Bílý den – projektový den MŠ

18. ledna

Narozeninová oslava (leden) – ZŠ, MŠ

18. ledna

Beseda pro rodiče s psychologem – MŠ

20. ledna

Bruslení – MŠ

21. ledna

Dopravní akce s policisty – ZŠ

21. ledna

Zápis do 1. třídy – ZŠ

22. ledna

Hrátky na sněhu – ZŠ, MŠ

25. ledna

Pythagoriáda – školní kolo 5. ročník – ZŠ

27. ledna

Básničky, písničky a říkadla o naší zahradě – projektový den MŠ
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28. ledna

Rodičovský den – MŠ

1. - 5. února

Exkurze – kde pracují rodiče (obchod, pošta, apod.) – MŠ

1. února

Beseda – ochrana zdraví – ŠD

5. února

Masopustní průvod – ZŠ, MŠ

8.-12. února

Jarní prázdniny – ZŠ

12. února

Bruslení – MŠ

15. února

Narozeninová oslava (únor) – ZŠ, MŠ

16. února

Hračkový den – MŠ

19. února

Karneval – ZŠ, MŠ

22. února

Divadlo Malá Morávka – MŠ

22. února – 4. března

Měsíc knihy – ŠD

23. února

S kašpárkem v lese aneb o zvířátkách a rostlinách v různých ročních
obdobích – projektový den MŠ

24. února

Víla Voděnka – projektový den MŠ

25. února

Rodičovský den – MŠ

8. března

Hračkový den – MŠ

9. března

Projektový den – Zelený den – MŠ

14. března

Oslava narozenin (březen) – ZŠ, MŠ

14. března

Knihovna Bruntál Draka je lepší pozdravit 3+4+5 – ZŠ

14. března

Knihovna Bruntál Pohádky Václav Čtvrtka 1+2 – ZŠ

15. března

Veselé zoubky – ZŠ

16. března

Pečeme velikonoční cukroví – MŠ

21. března

Morana – ZŠ, MŠ

22. března

Matematický klokan – ZŠ

23. března

Velikonoční tvoření s rodiči – MŠ

23. března

Velikonoční dopoledne s Anežkou – MŠ

23. března

Když jedna cesta zkříží druhou 1+2 – ZŠ

23. března

Velikonoce v umění 3+4+5 – ZŠ

30. března

Vítání občánků – vystoupení dětí na obecní akci

4. dubna

Beseda – Krizové situace a jejich řešení – ŠD

7. dubna

Knihovna Čarujeme s pohádkou – MŠ

12. dubna

Motani Thajsko – cestopisná beseda, divadlo Bruntál – ZŠ

13. dubna

Otevírání studánek a probouzení broučků – projektový den – MŠ

14. dubna

Konzultace – ZŠ

18. dubna

Oslava narozenin (duben) – ZŠ, MŠ

19. dubna

S kašpárkem v lese aneb o zvířátkách a rostlinách v různých ročních
obdobích – projektový den – MŠ
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22. dubna

Den Země – ZŠ, MŠ

25. dubna

Policie ČR – beseda ZŠ

26. dubna

Hračkový den – MŠ

27. dubna

Dravci – Dolní Moravice – ZŠ, MŠ

28. dubna

Příběh lesa – kino Bruntál ZŠ

28. dubna

Rodičovský den – MŠ

29. dubna

Čarodějnický den – MŠ

4. května

Den matek (společně v KD) – ZŠ, MŠ

10. května

Hračkový den – MŠ

16. května

Jak se žije v Anglii, práce barmana – beseda ZŠ, MŠ

16. května

Oslava narozenin (květen) – ZŠ, MŠ

16. května

Zahájení plavání – ZŠ

17. května

Fotografování – ZŠ, MŠ

18. května

Kino – pásmo pohádek – MŠ

23. května

Plavání – ZŠ

26. května

Rodičovský den – MŠ

30. května

Školní výlet – Muzeum Opava – program na míru – ZŠ, MŠ

31. května

Konzultace – ZŠ

1. června

Atletika Malá Morávka – ZŠ

3. června

Dětský den Podlesí – ZŠ, MŠ

6. června

Plavání – ZŠ

8. června

Projektový den – Žlutý den – MŠ

11. června

110 let školy, 70 let české školy – spol. oslavy s Obecním úřadem

11.-24. června

Výstava historických fotografií a kroniky k výročí školy

13. června

Plavání – ZŠ

13. června

Oslava narozenin (červen, červenec) – ZŠ, MŠ

14. června

S kašpárkem v lese aneb o zvířátkách a rostlinách v různých ročních
obdobích – projektový den – MŠ

15. června

Lesní pedagogika Dolní Moravice – ZŠ, MŠ

16. června

Policie ČR – beseda MŠ

20. června

Divadlo Malá Morávka – MŠ

27. června

Školní výlet 2 – Sloupsko-Šošůvské jeskyně, zámek Blansko – ZŠ,
MŠ

28. června

Zahradní slavnost + přespání ve škole

29. června

Výlet na farmu Razová – ZŠ, MŠ

30. června

Oficiální ukončení školního roku + pasování předškoláčků – ZŠ, MŠ
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9.2 Enviromentální výchova
Enviromentální výchova na škole probíhala v rámci výuky předmětu Člověk a jeho svět
i v ostatních souvislostech. Bylo uspořádáno několik projektových dnů s touto tematikou. Děti
jsou každodenně vedeny a motivovány k ohleduplnosti k životnímu prostředí a jsou zapojovány
do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí i kvality života. V závěru školního
roku se děti mimořádně podílely na dalších úpravách školní zahrady. Podařilo se zajistit
mulčovací kůru, kterou děti rozvážely ke keřům, které vysazovaly v loňském roce. Pro ptáky,
kteří prolétají naší zahradou a v hojném množství usedají na střeše školy, jsme s dětmi vysadili
dvě plané třešně. Ptactvo tak bude mít možnost mezipřistání přímo pod našimi okny a pokud se
stromkům bude dařit, budoucí generace na ně budě mít přímý výhled z okna.
Na záhoně jsme pečovali o byliny a vysadili další druhy rostlin, včetně jahod. Záhon bohužel
přes letní měsíce pustne, ale na podzim se snažíme s dětmi dát ho do pořádku.
Nízkoprahové centrum v Rudné pod Pradědem pro nás uspořádalo při příležitosti Dne stromů
výukový blok a při příležitosti Dne Země jsme zase využili akce pořádané SVČ Bruntál.
Samozřejmostí je ve škole i školní jídelně třídění odpadů, sběr druhotných surovin a výchova,
která směřuje k souladu člověka s přírodou.

Listopad 2015, Den stromů v NC Rudná

Duben 2016, Den Země (SVČ Bruntál)

Byly organizovány také akce se zaměřením na poznávání okolí. Ve školce proběhla řada akcí:
Den stromů, Lesní pedagogika, Když kvetly pampelišky, Zkoumáme přírodu,Uspávání broučků,
Rok na zahradě, Básničky, písničky a říkadla o naší zahradě, Víla Voděnka, Probouzení broučků,
S Kašpárkem v lese (o zvířátkách a rostlinách v různých ročních obdobích), Dny barev na školní
zahradě aj. Celá škola společně navštívila Podlesí, kde děti trávily veškerý čas v lese, jezdily na
koni a dověděly se mnoho zajímavostí. V základní škole pak s enviromentální tematikou
proběhly akce: Lesní pedagogika, projektové dny Čtvero ročních období, návštěva ukázky práce
sokolníků a představení dravců, návštěva cestovatelské besedy Taje Thajska, návštěva filmového
představení dokumentu Příběh lesa (kino Bruntál), Mazlíčci ve školní družině a další.
Celá škola navštívila farmu ve Stránském, kde se děti kromě prohlídky zvířat a výkladu paní
domácí účastnily dvou workshopů, a na konci roku farmu v Razové, kde si děti měli možnost
prohlédnout širokou škálu zvířat a seznámit se s prací na farmě.
Ve školní družině jsme s dětmi zahájili fenologická pozorování, zabývali jsme se meteorologií
a samozřejmě se starali o květiny. Zakoupili jsme také lupy pro děti do mateřské školy, aby
mohly provádět pozorování drobného hmyzu nebo rostlin.
Školní rok byl zpestřován vycházkami do přírody, tradičním výšlapem celé školy na Praděd
a završen návštěvou přírodovědné expozice ve Slezském muzeu v Opavě.
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9.3 Projekty z cizích zdrojů
Ve školním roce 2015/2016 jsme úspěšně prošli projektem v rámci výzvy č. 56, který jsme
nazvali Prožitkem poznáváme svět. Jeho součástí byla návštěva dětí v Anglii na jazykověvzdělávacím pobytu, čtrnáctidenní jazykový pobyt jednoho pedagoga na Maltě (40 hodin výuky
v jazykové škole Inlingua), zakoupení 340 knih pro použití ve čtenářských dílnách. Ty měly za
cíl zkvalitnit čtenářství a rozvíjet čtenářskou gramotnost. Celková částka, kterou jsme díky
projektu čerpali z ESF byla 258 tisíc Kč.
Tento školní rok jsme byli opět aktivní v projektu Program na podporu digitalizace škol
společnosti EDULAB. Znovu jsme se k projektu přihlásili a získali tak bezplatné přístupy ke
kvalitnímu vzdělávacímu softwaru. Díky tomuto projektu jsme začali četněji využívat digitální
technologie ve výuce v rámci přístupů ke všem nástrojům portálu eKabinet.cz. Jako zpestření
výuky jsme tak využívali převážně Matematiku z Finska při výuce v 1. a 2. ročníku. V rámci
stejného projektu jsme získali přístup k materiálům pro Předškolní vzdělávání, který je
využíván učitelkou MŠ pouze pro inspiraci k další výuce, protože v rámci předškolní výchovy
neplánujeme pravidelné sezení dětí u digitálních technologií.
Na začátku školního roku došlo k velmi úspěšnému vyvrcholení loňské účasti v projektu
Skutečně zdravá škola, o němž je psáno výše.

9.4 Zapojení školy do celostátních či evropských projektů a programů
Ovoce do škol – žáci 1. až 5. ročníku dostávali zdarma pravidelné množství ovoce nebo
zeleniny. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Mléko do škol – škola byla opět zapojena do projektu dotovaného mléka a mléčných výrobků.
Cílem projektu je podpora dětí v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Škole je
poskytována dotace, aby mohla svým žákům nabízet mléko a mléčné výrobky za příznivější
ceny.
Les ve škole – i v tomto školním roce se škola zapojila do mezinárodního programu Les ve
škole. Tento výukový program běží ve 21 zemích světa. Škola díky zapojení do projektu získává
zdarma metodické materiály, pracovní listy do výuky, materiály a pomůcky vhodné k učení
o lese a v lese a interaktivním způsobem může vyučovat o ekosystému lesa.
Recyklohraní – další pro letošní rok v naší škole nový celostátní projekt, který prohlubuje
znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Veselé zoubky – děti se zapojily do preventivního programu péče o zuby, škola obdržela
interaktivní program na DVD, uskutečnila projektový den a pro děti získala zdarma balíčky
zubních potřeb.
Ke konci školního roku se vedoucí školní jídelny sama aktivně zapojila do dalšího projektu,
týkajícího se zdravého stravování, tentokrát pod záštitou Státního zdravotního ústavu Zdravá
školní jídelna. Podrobili jsme se důkladné kontrole jídelních lístků a provozu školní kuchyně.
Oceněním pro nás byla velká pochvala skladby jídelníčků a velmi kladný posudek na správné
zařazování zdravých i netradičních potravin a práci paní kuchařky.

28

9.5 Významná událost – 110 let školy v Rudné pod Pradědem
V červnu jsme ve spolupráci se zřizovatelem zorganizovali oslavu 110. výročí založení školy
v Rudné pod Pradědem. Spolu s ním jsme připomněli také 70 let od otevření české školy a školní
rok 1945/1946, kdy do školy začaly chodit první čtyři české děti.
Na tuto významnou událost byli pozvání bývalí vyučující, představitelé obce i bývalí absolventi
školy. Protože výroční zpráva v dnešní době supluje záznamy do kroniky, přikládáme část
úvodního oficiálního proslovu ředitelky školy.
Dobrý den.
Sešli jsme se dnes při příležitosti oslav 110. výročí naší školy. Chtěla bych přivítat jménem svým i jménem zástupců
obce všechny hosty – především bývalé zaměstnance a absolventy této malotřídní, vesnické a troufám si říct, že
velmi dobré školy. Chtěla bych také vzpomenout na ty, co už mezi nás přijít nemohou, ale jistě jsou v těchto
prostorách nějakým způsobem navěky zapsáni. Moc si vážím toho, že jste přišli zavzpomínat a nebo se jen podívat,
jak si vaše škola vede.
Vítám především naše rekordmany – paní Vilmu Lakatošovou, která drží v této obci rekord a je velmi
pravděpodobné, že ho bude držet i dalších několik desítek let. Strávila v roli pedagožky v Rudné pod Pradědem totiž
neuvěřitelných 35 let, z toho 15 let jako ředitelka mateřské školy. Další rekordmankou (abych zůstala u žen) je paní
Karla Olšerová, která strávila v Rudné v roli pedagožky 33 let. Za zmínku zcela jistě stojí také 22 let odučených na
této škole paní učitelkou Olgou Novotnou. Ta již bohužel nežije, ale jistě by tyto stěny mohly o jejím působení zde
vyprávět.
Přejdu-li k mužům, tak asi všichni tušíte, že jedno jméno je se školou neodmyslitelně spjato, a totiž jméno pana
ředitele Vojtěcha Urbánka, který patří také k rekordmanům. Strávil zde ve funkci ředitele 33 let. Z kroniky toho
bohužel o jeho činnosti vyčíst příliš nešlo, protože v dobách jeho působení je kronika jen velmi smutným dokladem
politicky řízeného školství. Z kroniky nebylo možné čerpat další zajímavosti, neboť je psaná podle politické osnovy
a nezmiňuje žádné jiné okolnosti. Zcela vymizely zajímavosti ze školního života dětí, i ze života obce.
Touhu po informacích o skutečném životě školy nám naštěstí uspokojily zápisy v kronice z doby, kdy zde působili pan
ředitel Ordelt, Outrata nebo Antonín Hanák – osoba stále se školou spjatá. Bývalý pan řídící Hanák je totiž naším
spojencem i v dobách dnešních. Navštěvuje nás, občas s dětmi pobeseduje a každoročně je naším hostitelem při
příležitosti Dne dětí, kdy se celá škola pěšky odebere na Podlesí a pan Hanák se tam o nás všechny vždycky postará.
Připraví ohniště, poklábosí s dětmi a všechny do jednoho povozí na koni. Je to od něj úctyhodný a vstřícný krok
a my ho za to máme všichni moc rádi.
O začátcích před sto deseti lety toho mnoho nevíme, protože škola v té době nebyla českou školou, pouze letopočet
nad hlavním vchodem říká, že budova byla vystavěna v roce 1906.
V tomto školním roce si ale musíme připomenout ještě jedno velmi důležité výročí, a totiž 70 let od založení české
školy. Tuto historii už máme docela dobře zdokumentovanou ve školní kronice. A tam se píše: V roce 1945-1946 byla
poprvé v dějinách této obce otevřena česká škola. Tento školní rok, 2015-2016, je to tedy 70 let. Za tu dobu se zde
vystřídalo ve funkci ředitele deset osob. Dovolte mi, abych nyní připomněla jejich jména: Václav Ordelt, Josef
Friedl, Vlasta Zapletalová, Bohumil Outrata, Josef Klega, Helena Martinátová, Antonín Hanák, Vojtěch Urbánek,
Vojtěch Kopečný a Zdeňka Kadláčková.
Sedmdesát let uplynulo a škola v obci stále funguje. Určitě je to chvályhodné, zvláště když víme, že v mnohých
okolních obcích se v minulých letech školy rušily. Fungující škola by měla být obecním pokladem, a tak se všichni
snažíme, aby tomu tak skutečně bylo. Proto bych v tuto chvíli ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se na
chodu školy podílejí mnohdy více, než by se od pedagogů mělo čekat a zapojují se také do provozních prací, či do
údržby školní zahrady. Děkuji také spolupracujícím rodičům, kteří mají o školu zájem a nabízejí nezištně svou
pomoc. Díky oslavám se nám také ozvali a nabídli pomoc bývalí absolventi. A tak se dnešní den podařilo díky
sponzorství oživit nápadem výroby pamětního razítka, rovněž musíme poděkovat za pomoc maminkám našich dětí.
V neposlední řadě musím poděkovat dětem – strávili jsme spolu čas nad kronikou a vyhledávali zajímavosti, děti
také pomáhaly s instalací výstavy, úklidem a různým stěhováním.
Myslím, že by nyní bylo na místě připomenout si rok 1945, kdy se začala psát historie české školy v obci Rudná pod
Pradědem. Poprosím Klárku, aby nám přečetla, co tenkrát pan ředitel Václav Ordelt zaznamenal do kroniky. Klárko
prosím přečti nám.
V tuto chvíli bych ráda předala slovo panu starostovi.
Děkujeme za slova pana starosty.
V tuto chvíli nám ještě zbývají dvě části dnešního programu. Klavírní skladba a poté promítání fotografií.
V úvodu nám zahrála na flétnu Klárka – letošní absolventka, která odchází z páté třídy na gymnázium a na klavír
Jessica, která již na gymnáziu úspěšně studuje. Maminka Klárky je také absolventkou této školy, i když o mnoho let
dříve. Nyní zahraje skladbu na klavír Kateřina Strápková, žákyně 2. třídy, a i ta je s touto školou propletena
historicky. Její maminka také tuto školu navštěvovala a zároveň je Kateřina pravnučkou před chvílí zmiňovaného
pana Antonína Hanáka. V úvodu jsem řekla, že naše škola je dobrá. Dětem vždycky říkám, že škola je tak dobrá, jak
dobré jsou v ní děti. A naše děti jsou dobré. Ať už je to Klárka, Jessica či kdokoliv jiný. Kateřina vás o tom nyní také
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přesvědčí.
Nyní bych poprosila všechny, kdo mají zájem, aby se nechali vést paní učitelkou Matějákovou, která si připravila
komentovanou prohlídku prostor mateřské školy s vernisáží dětských prací. Po prohlídce školky nezapomeňte zavítat
do naší malé tělocvičny, kde je nainstalována výstava historických fotografií a dokumentů. Můžete se podívat na
vývoj počtu dětí za posledních 70 let, staré fotografie, či nahlédnout do kroniky. Nezapomeňte si vzít malý dárek od
nás – památeční pohlednici, na kterou si můžete otisknout razítko vyrobené k této příležitosti. U dveří tělocvičny
také čeká prázdná kniha, do které bychom prosili zaznamenat nějakou vzpomínku na školu, či kam v životě
směřovaly vaše kroky po odchodu ze školy v Rudné. Možná tak vytvoříme zajímavý dokument pro další generace, až
se tu za 90 let sejdou při dvoustém výročí školy…
Po prohlídce se nezapomeňte vrátit zpět nahoru, můžeme posedět u kávy a drobného pohoštění, které zajistil obecní
úřad. Užijte si prosím dnešní odpoledne a děkuji ještě jednou, že jste přišli.
V Rudné pod Pradědem 11. 6. 2016

Červen 2016, Bývalí i současní zaměstnanci základní a mateřské školy

9.6 Účast na soutěžích a výstavách
Účast na mnohých soutěžích je pro školu velmi problematická, jak kvůli dopravě na soutěže, tak
kvůli podmínkám, které jsou mnohdy pořádajícími organizacemi nastaveny. Častou podmínkou
je vytvoření družstev a týmů, které v naší malotřídní škole sestavit nejdou. I přesto se ale škola
snaží alespoň do některých soutěží zapojit.
Také v tomto roce ve škole proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Děti se většinou
umísťovaly okolo republikového průměru. V pátém ročníku jsme letos zorganizovali školní kolo
Pythagoriády, ve které jsme měli jednoho úspěšného řešitele.
Účastnili jsme se Atletického víceboje malotřídních škol v Malé Morávce, kde jsme se umístili
na posledním, čtvrtém místě. Jsme ale velmi vděčni za možnost účastnit se takového závodu
a podílet se na jeho organizaci.
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10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2015/2016 neproběhla na škole inspekční činnost dle § 174 zákona č. 561/2004
Sb., Školský zákon v platném znění.

11 Údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy je popsáno v samostatné výroční zprávě o hospodaření za rok 2015.

12 Přílohy
Přílohami této výroční zprávy jsou:
Autoevaluace Mateřské školy Rudná pod Pradědem (vypracovala Barbora Matějáková, DiS.)
Autoevaluace Školní družiny Rudná pod Pradědem (vypracovala Helena Vršanová)
Vydání všech zpravodajů Zprávičky ze školy ve školním roce 2015/2016

13 Závěr
Výroční zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr. Zdeňka Kadláčková.
Pedagogická rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy dne 1. 9. 2016
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne 25. 8. 2016
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Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o.
Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem
IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495
E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz

AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY
RUDNÁ POD PRADĚDEM – 2015/2016

1 Údaje o zařízení
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o.,
Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod pradědem
Zřizovatel:
Obec Rudná pod Pradědem, IČO 00575984
IČO:
731 84 934
Ředitelka:
Mgr. Zdeňka Kadláčková
Učitelka MŠ: Barbora Matějáková, DiS.
Telefon:
733 220 495
E-mail:
zs.rudna@seznam.cz
www.skola.rudnapodpradedem.cz
1.1

Organizační členění

Mateřská škola je tvořena jedním oddělením, které navštěvují děti od 3 let do předškolního věku.
Kapacita školy je 20 dětí. Děti mají k dispozici hernu, která je propojena s prostornou třídou, dále
pak šatnu, sociální zařízení, tělocvičnu, lehárnu. Jídelna je umístěna ve vedlejší budově. Školní
zahrada je rozlehlá s pískovištěm a domečkem s hračkami, ostatní herní prvky na zahradě nejsou.
Mateřská škola je přidružena ke škole základní, řízení je společné pro obě součásti. O děti se stará
jedna učitelka na celý úvazek a druhá učitelka na úvazek částečný, při výdeji svačin a oblékání na
vycházku příležitostně vypomáhá školnice.
1.2

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 15:30 hod. Mateřská škola nabízí možnost celodenní
docházky. O přerušeném nebo omezeném provozu mateřské školy jsou rodiče včas informováni.
1.3

Autoevaluace a závěr

Organizační struktura mateřské školy vyhovuje. Kapacita mateřské školy je 20 dětí a je dostačující.
Na částečný úvazek dochází do školky paní vychovatelka ŠD, aby byla vykryta provozní doba
školky. Provozní doba mateřské školy většině rodičů vyhovuje, jen ve výjimečných případech by
uvítali dřívější otevření, či pozdější uzavření mateřské školy. Toto ale nelze z provozních důvodů
pro jedno či dvě děti zajistit.
V letošním roce byla vytvořena Směrnice o organizaci prázdninového provozu MŠ. Dle pokynů
směrnice byl provoz v MŠ omezen jen v době podzimních a vánočních prázdnin. V době ostatních
prázdnin (pololetní, jarní, velikonoční) byl provoz nepřerušen.

2 Podmínky pro vzdělávání
2.1

Materiální podmínky

Herna je vybavena kobercem a skříňkami s pomůckami a hračkami. Nacházejí se v ní tzv. hrací
koutky: kuchyňka s obývákem, lego koutek, koutek s nářadím (dílnička) a obchod. Třída je
vybavena stolečky, kde děti svačí i pracují. Stolečky jsou ve třech výškách, dle potřeb dětí. Dále se
ve třídě nachází piano s hudebním koutkem, skříňky s výtvarným a pracovním materiálem
a didaktickými pomůckami, stůl pro učitelku a malý kuchyňský koutek se skříňkou na pitný režim
dětí.
Šatna je vybavena novými šatními skříňkami na míru a je rozdělena do dvou částí. Jedna část
skříněk se nachází v prostorách chodby a druhá v prostorách šatny. Byl tak vytvořen větší prostor
pro převlékání dětí. V prostorách šatny byl umístěn velký kapsář pro informace rodičů a dvě
skříňky na gumáky (v letním období) a na zimní kombinézy (v zimním období).
Lehárna vyhovuje počtu dětí, nadbytečná lehátka byla umístěna v zadní místnosti za lehárnou
(kabinet). Je zde umístěna skříňka na odkládání oblečení dětí a malý kapsář na míčky pro relaxaci
a masáže chodidel dětí. Malá třída pro přípravu dětí na školní docházku je vybavena kvalitním
kobercem, skříňkami s pomůckami pro předškolní děti, stolečkem s židličkami, „válecími
polštářky“ pro odpočinek předškolních dětí a pohádkovými knihami. Ve třídě je umístěna
magnetická tabule a je vyzdobena materiály motivujícími k předškolní práci.
V tělocvičně jsou umístěny žebřiny, lavičky, žíněnky, rozkládací bedna, je vybavena míči,
kuželkami a skákacími balóny.
Sociální zařízení školky je po rekonstrukci. Veškeré sanitární vybavení je nové, k dispozici je pisoár
a sprchový kout. Prostory jsou celkově upraveny a zkulturněny, úklidová místnost s bojlerem je
z prostor vyčleněna.
Školní zahrada je členitá, nachází se na ní velké pískoviště, štěrkoviště a dva domečky. Jeden slouží
na úschovu hraček a nářadí a druhý pro hru dětí. Na zahradě byl vybudován záhonek na bylinky,
okolo plotu byl vysazen živý plot z habrů a lísek. V koutu zahrady byl vytvořen kompost.
2.2

Ekonomické podmínky

Ekonomické podmínky školy nejsou na takové úrovni, jako bychom si přáli, financí na zlepšování
materiálních podmínek se škole nedostává v takové míře, aby mohla být z větší části
modernizována učebna pro děti, hračky, didaktické pomůcky, tělocvičné nářadí apod. Taktéž
vybavení školní zahrady neodpovídá současným moderním mateřským školkám a výukovým
trendům. Ze schválených prostředků od zřizovatele je většina investována do spotřeby tepla, vody
a energií. Škola se pokouší shánět drobné dary od spoluobčanů, případně oslovuje firmy, ale takto
lze získat jen drobné částky nebo opotřebovaný materiál.
2.3

Hygienické podmínky

Hygienické podmínky školy jsou dobré. Dětem je k dispozici funkční sociální zařízení s veškerým
vybavením. Hygienické podmínky, které jsou kladeny na provoz mateřských škol jsou splněny.
2.4

Autoevaluace a závěr

Vybavení mateřské školy se od loňského roku podstatně zlepšilo. Byla pořízena řada nových
didaktických pomůcek a hraček, těch je ale stále málo. Bylo by potřeba pravidelně pořizovat nové.
Třída byla v období letních prázdnin nově vymalována. Na stěně ve třídě přibyly grafomotorické

desky pro procvičování grafomotoriky dětí. Do třídy byla připevněna i nová lékárnička. Paní
učitelka obdržela trezor na peníze a cennosti. V dalším období by bylo potřeba vylepšit hudební
koutek, nechat udělat skříňku na míru na hudební nástroje. Přibyl zde stoleček na pitný režim dětí.
Stále ale postrádáme umyvadlo pro děti v prostorách třídy, uvítali bychom modernizaci
kuchyňského koutku a přizpůsobení její části malým dětem, aby se mohly při svačinách samy
obsluhovat.
Šatny byly vybaveny novými šatními skříňkami vyrobenými na míru pro efektivní ukládání věcí
dětí a skříňkami pro ukládání gumáčků (v letních měsících) a kombinéz (v zimních měsících).
Skříňky je potřeba ještě dovybavit košíčky na míru. Z důvodu nainstalování nových skříněk bylo na
konci školního roku nutné odstranit kapsář pro informování rodičů. Je tedy nutné vytvořit jiný
systém informování v prostorách šaten.
Školní zahrada bohužel není dostatečně vybavená – chybí jakékoliv herní prvky, uvítali bychom
i zahradní altán pro možnost svačit venku, tvořit a hrát si ve venkovním prostředí s možností
zastínění nebo ochrany před deštěm. Na altánu se již tento rok začalo pracovat. Byly osloveny
některé firmy na zaměření a vytvoření finanční nabídky. Bohužel ale uspořené finance byly na
pokyn zřizovatele investovány do rekonstrukce podlah základní školy. Stávající domeček pro hru
dětí i lavičky byly nově natřeny. Bylo nově zřízeno štěrkoviště pro hru dětí a kompost pro odkládání
biologicky rozložitelného odpadu. V dalším období by bylo potřeba vyřešit systém skladování
hraček a zahradnických pomůcek v domečku.
Do tělocvičny přibyly nové pomůcky – systémy na překážkové dráhy a balanční pomůcky. Systém
ukládání potřeb v tělocvičně byl změněn. Na oknech přibyly bedýnky pro ukládání pomůcek a pro
zvětšení přehlednosti v pomůckách. Mříže na oknech, které byly v dezolátním stavu byly
odstraněny a byla oslovena firma pro instalování bezpečnostních sítí na okna. V tělocvičně byla
nově zrekonstruována podlaha. Bylo by ještě potřeba zrekonstruovat obložení a pořídit nový nátěr
na stěny.

3 Školní vzdělávací program
Ve školním roce 2015/2016 se program mateřské školky opíral o Školní vzdělávací program
S KAŠPÁRKEM KOLEM SVĚTA, platný od 1. září 2013.
3.1

Autoevaluace a závěr

ŠVP se opírá o RVP PV a obsahuje všechny předepsané části (identifikační údaje, obecnou
charakteristiku školy, podmínky vzdělávání, organizace školy, vzdělávací obsah, profil absolventa
MŠ, jednotlivé integrované bloky a jejich časové řazení a evaluační nástroje). Je přehledně
a srozumitelně sepsán a je dobrou oporou při tvorbě týdenních plánů.
Na příští školní rok je ale potřeba vytvořit nový ŠVP podle podkladů shromážděných v letošním
školním roce (zaměřit se na dopracování badatelských a polytechnických činností).

4 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků
Ředitelka školy není kvalifikována pro práci v mateřské škole, má však vysokoškolské pedagogické
vzdělání a specializační studium výchovného poradenství. Vystudovala Školský management.
V dalším vzdělávání využívá samostudium i komunikace s ředitelkami spřátelených mateřských

škol.
Učitelka mateřské školy není kvalifikována pro práci v mateřské škole, má však vystudovanou vyšší
odbornou školu se zaměřením na sociální pedagogiku. Nyní dálkově studuje Předškolní
a mimoškolní pedagogiku na SpgŠ v Krnově. Má ukončený druhý ročník. Zúčastnila se náslechů ve
dvou mateřských školách v okrese Bruntál. Před nástupem do zaměstnání absolvovala několik
osobních návštěv v PPP Bruntál, kde se účastnila odborných konzultací s jejich pracovníky. Dále se
vzdělává na kurzech, seminářích a webinářích.
Na částečný úvazek je zaměstnána druhá učitelka MŠ, která není kvalifikovaná přímo pro
předškolní pedagogiku, ale je kvalifikovaná pro vychovatelství a pedagogiku volného času. Zároveň
se jedná o vychovatelku ŠD stejné školy, takže ji děti velmi dobře znají a vnímají ji jako součást
školy.
4.1

Autoevaluace a závěr

Personál mateřské školy není kvalifikovaný, ale kvalifikaci si doplňuje. Úroveň kvalifikace však
nesnižuje kvalitu výchovného a vzdělávacího procesu. Ze zkušenosti z jednání se zájemci o práci
v naší MŠ lze usuzovat, že dosažené vzdělání v práci pedagoga nemusí být jediné a nejdůležitější
kritérium pro dobře odváděnou práci.

5 Spolupráce s rodiči, s jinými organizacemi
5.1

Spolupráce s rodiči

Na začátku školního roku proběhly třídní schůzky s rodiči, kde se mohli dovědět obecné informace
o organizaci školního roku. Další třídní schůzky proběhly v pololetí, kde se rodiče dověděli
informace k organizaci dalšího pololetí. Poté probíhaly individuální konzultace s jednotlivými
rodiči dle jejich zájmu o individuálním rozvoji jejich dítěte. Třídní schůzky byly pojaty jako
posezení při kávě.
Během roku pak mají rodiče možnost domluvit si individuální schůzky s učitelkou nebo ředitelkou
školy nad prospěchem a pokroky svého dítěte. Rodičům byl také umožněn pobyt v mateřské škole
v době, kdy se jejich dítě adaptovalo do kolektivu.
Rodiče jsou průběžně o akcích a o vzdělávání ve školce informováni na nástěnkách v šatně školy,
ve zpravodaji školy, na webových stránkách školy, každý měsíc na soupisce akcí a učitelka
mateřské školy poskytuje individuální konzultace dle potřeby prakticky denně. V šatně MŠ byl
umístěn kapsář, kde mělo každé dítě svou kapsičku a svůj deníček. Tam byly umisťovány veškeré
informace.
Školka dále spolupracuje s rodiči na různých akcích školky, na úpravě zahrady, pořádá
i mimoškolní akce pro rodiče a širokou veřejnost (velikonoční dílny, vystoupení dětí apod.).
V letošním roce proběhlo anonymní dotazníkové šetření pro rodiče s cílem zjistit názory na provoz
a práci naší školky.
5.2

Spolupráce s organizacemi

Mateřská škola velmi úzce spolupracuje se základní školou, společně pořádají kulturní i sportovní
akce. Paní učitelka ZŠ reaguje na znalosti dětí v první třídě a pružně poskytuje zpětnou vazbu paní
učitelce v MŠ.

Na odkladu školní docházky, na podpoře při logopedické péči a na prevenci sociálně-patologických
jevů spolupracuje mateřská škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále.
S Obcí Rudná pod Pradědem je navázána spolupráce, týkající se pomoci při provozu školy a dále
pak děti z mateřské školy pod vedením učitelky připravují program pro kulturní akce obce
(vystoupení ke Dni matek, podpora Stavění Máje, vystoupení při příležitosti Vítání občánků, apod.).
Zřizovatel zajišťuje také program na Mikuláše a nezapomíná na děti s knižním darem ani při
příležitosti konce školního roku (Pasování předškoláků na prvňáčky).
Mateřská školka spoluprácuje s Mateřskou školkou v Malé Morávce (společná divadelní
představení), s Městskou knihovnou v Bruntále (programy pro děti), s hasiči Bruntál (preventivní
programy) a Světlá Hora (evakuace a ukázky práce), s Policií Bruntál (preventvivní programy),
s Římskokatolockou církví (programy pro nejmenší s paní Anežkou, vystoupení na Noci kostelů).
5.3

Autoevaluace a závěr

Komunikace s rodiči je dobrá. Podařilo se zapojit většinu rodičů (některé více, některé méně) do
akcí školy. Opět jako loni, tak i letos se nejvíce rodičů zapojilo do dvou našich největších akcí –
Vánoční jarmark a Zahradní slavnost. Někteří rodiče pomohli s organizací akce, jiní zase zajistili
občerstvení.
V tomto školním roce jsme zavedli souhlas rodičů s akcemi školky. Na začátku měsíce každý rodič
obdrží seznam akcí na daný měsíc a svým podpisem na návratce souhlasí s tím, aby se dítě akce
účastnilo a je zároveň poučen o bezpečnosti. Souhlasy rodičů se pak zakládají. Rodiče jsou tedy
informováni písemně na Souhlasu s akcemi školky, na nástěnce školky a na webových stránkách,
popř. osobně ve školce. Z tohoto usuzuji, že rodiče jsou dobře informováni.
Je potřeba ale vyřešit kapsář v šatně školky, popř. jiný systém podávání individuálních informací.
Dále je potřeba promyslet jiný systém konzultací nad individuálním rozvojem dítěte. Letos jsme
poprvé uspořádali tyto konzultace a rodiče museli dlouho čekat než přišli na řadu.
Autoevaluační dotazník byl rozdán všem rodičům na třídní schůzce, konané o pololetí. Bohužel se
navrátily jen čtyři dotazníky, které neobsahovaly výhrady proti provozu ani proti práci naší školky.
V příštím roce určitě dotazník opět rozdáme.
Velmi dobrá je spolupráce s PPP Bruntál, v lednu jsme uspořádali Besedu nad připraveností na
školní docházku. S Obcí Rudná pod Pradědem jsme společně uspořádali oslavu Dne matek.

V Rudné pod Pradědem dne 22. července 2016

Autoevaluaci MŠ vypracovala Barbora Matějáková, DiS.
Schválila: Mgr. Zdeňka Kadláčková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o.
Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem
IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495
E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz

AUTOEVALUCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
RUDNÁ POD PRADĚDEM – 2015/2016

1 Údaje o zařízení
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o.,
Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod pradědem
Zřizovatel:
Obec Rudná pod Pradědem, IČO 00575984
IČO:
731 84 934
Ředitelka:
Mgr. Zdeňka Kadláčková
Vychovatelka: Helena Vršanová
Telefon:
733 220 495
E-mail:
zs.rudna@seznam.cz
www.skola.rudnapodpradedem.cz

1.1 Organizační členění
Školní družina má jedno oddělení. Toto oddělení je společné pro děti 1. až 5. ročníku. Kapacita
družiny je 25 dětí. V letošním školním roce bylo přihlášeno všech 20 dětí základní školy, které při
práci vedla 1 kvalifikovaná vychovatelka. Zázemí školní družiny tvoří 1 herna, ta je propojena
s malou učebnou, která se využívá i pro výuku výtvarné výchovy, pracovních činností nebo ČSV.
Při činnostech organizovaných školní družinou je využívána i třída vybavená výpočetní technikou
(včetně interaktivní tabule), tělocvična, přilehlá školní zahrada, obecní asfaltové nebo dětské hřiště,
místní park a příroda v okolí obce.

1.2 Provoz školní družiny
Provoz školní družiny je denně od 11:45 do 15:30 hod.

2 Podmínky pro vzdělávání
2.1 Materiální podmínky
Herna pro děti je vybavena kobercem, lavicemi k sezení se stolky, skříňkami s hrami, hračkami
a stavebnicemi. V rohu stojí pult, který je využívám při hře „Na obchod“, při žákovských
prezentacích a podobných činnostech. Herna je rozdělena na část, kde si děti hrají nebo pracují

u stolečků a část pro hraní na zemi. V případě potřeby je používána přidružená učebna, kde děti
vykonávají převážně výtvarné práce nebo si, po dohodě s rodiči, vypracovávají domácí úkoly. Před
návštěvou družiny si děti nechávají aktovky na chodbě na lavici, která je k tomu určená. V družině
je umístěn šicí stroj, který bývá využíván pod pečlivým dohledem při praktických činnostech.

2.2 Ekonomické podmínky
Výtvarné potřeby pro práci v družině jsou hrazeny z rozpočtu školy. Děti k nim ale využívají také
vybavení, které si na začátku roku pořizují pro práci ve škole. Školné v družině je udržováno na
nízké úrovni, aby byla družina dostupná pro děti všech sociálních vrstev. V případě zdražování
školného by mohlo hrozit riziko, že některé děti nebudou do družiny docházet. Školní družina je pro
mnoho dětí jediným smysluplným odpoledním programem a zastává tak důležitou funkci v prevenci
sociálně patologického chování dětí.

2.3 Hygienické podmínky
Hygienické podmínky školy jsou vyhovující. Při pobytu v družině děti používají sociální zařízení
základní školy s veškerým vybavením, které je umístěno v mezipatře. V družině děti mají
k dispozici umyvadlo se studenou vodou a vlastní ručníky, které si pravidelně obměňují. Pitný
režim a ostatní hygienické podmínky jsou dodržovány v souladu s předpisy.

3 Školní vzdělávací program
Činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem „Barevný rok“ platným od
1. 9. 2013. Jednotlivá témata byla aktuálně rozpracována v Týdenním plánu ŠD umístěného na
nástěnce školní družiny. Nadaným žákům je umožněno podílet se na řešení obtížnějších úkolů.
V případě zájmu se mohou této činnosti účastnit i ostatní děti.
V tomto školním roce bylo do náplně školní družiny zařazeno podrobněji přírodovědné pozorování
a byla posilována enviromentální výchova. V dalších letech by tento trend měl zůstat zachován
spolu s používáním badatelských a pozorovatelských metod.

4 Kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání
Vychovatelka školní družiny je kvalifikovaná. Jedná se o vychovatelku s praxí, má zkušenosti
s prací s dětmi, je výtvarně a prakticky nadaná, aktivně vyhledává nová témata pro práci s dětmi.
O svůj obor se podrobně zajímá, seznamuje se s novými vzdělávacími postupy, je přístupná novým
tématům a nápadům. Organizovaného dalšího vzdělávání se vzhledem ke komplikované
zastupitelnosti paní vychovatelka v tomto školním roce nezúčastnila, samostudium a webináře ale
praktikuje ve svém volném čase.

5 Spolupráce s rodiči, s jinými organizacemi
5.1 Spolupráce s rodiči
V tomto školním roce se podařilo opět zapojit některé rodiče do činností školní družiny – velkým
úspěchem bylo zapojení maminek do vedení zájmové činnosti dětí – šachový kroužek a angličtina.
Dalším doplněním činnosti družiny byla spolupráce s bývalým žákem, který se s vybranými dětmi
realizoval v tanečním kroužku.
Protože je program družiny propojen s činností základní školy, byla vychovatelka v pravidelném
kontaktu i s dalšími rodiči.

5.2 Spolupráce s organizacemi
Družina úzce spolupracuje se základní školou, napomáhá v případě potřeby s procvičováním
a upevňováním učiva, organizací mimoškolních aktivit a nácvikem programů pro různé příležitosti.
Dále se rozvíjí také spolupráce s Nízkoprahovým centrem. Vychovatelka školní družiny napomáhá
při spolupráci s jinými organizacemi ve prospěch programu základní školy (organizace besed
s odborníky apod.).

6 Autoevaluace a závěr
Organizační struktura a provozní doba školní družiny rodičům vyhovuje. Prostory pro výkon
činnosti školní družiny jsou dostatečně prostorné. Nově bylo položeno linoleum v herně i přilehlé
učebně. Pro hry dětí na zemi byl ponechán v části družiny koberec. Materiální vybavení školní
družiny se i letos zlepšilo, byla zakoupena magnetická stavebnice Magformers. Děti se mohou
zábavnou formou seznámit s geometrickými tvary a projevit zručnost při stavbě jednoduchých
modelů těles. I v letošním roce bylo využito darovaných výtvarných potřeb a starších her. I přesto je
potřeba hernu stále vybavovat, např. stavebnicemi pro zdokonalování technického myšlení dětí
apod.
Vzdělávací plán školní družiny se dařilo plnit. V letošním školním roce v rámci družiny probíhaly
dva kroužky angličtiny, úterní klub pro 1. a 2. třídu, šachový kroužek, náboženství a etická
výchova, akordy na kytaru, flétna a přírodovědný kroužek.
V budoucnu budeme i nadále pracovat na upevňování vztahů s rodiči a jejich zapojování do
organizace mimoškolních družinových akcí. Více chceme pracovat na úpravě školní zahrady – pro
pozorování rostlin i živočichů v rámci výuky i mimoškolní činnosti. Dalším cílem je také vybavit
družinu dalšími hrami a stavebnicemi rozvíjejícími dětskou představivost, kreativitu i technické
myšlení.
V Rudné pod Pradědem dne 18. července 2016
Autoevaluaci ŠD vypracovala Helena Vršanová
Schválila: Mgr. Zdeňka Kadláčková, ředitelka školy
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Září 2015
ZAČALA NÁM OPĚT ŠKOLA
Dovolte nám se začátkem školního roku přihlásit
se opět ze školy s krátkými zprávami. Letošní
slavnostní zahájení proběhlo v duchu pravěkém,
neboť jsme jako celoroční zpestření výuky
vybrali právě toto téma. Děti přivítala pravěká
expozice, lehce se mohly hned při prvním vstupu
seznámit s typem obživy pravěkých lidí
a jednoduchým nástroji. Na zemi se také
povalovaly kůže a kosti a v rožku bylo
instalováno pravěké ohniště. Důležitým prvkem
bylo také velké množství nových knih o pravěku,
dinosaurech, době kamenné, bronzové aj.
Pan starosta přišel děti přivítat s milým dárkem a přáním úspěšného školního
roku. Někteří rodiče doprovodili děti na jejich první letošní cestě do školy.
Všichni jsme si pak přiblížili, co nás netradičního letos čeká. Kromě
pravěkého tématu je pro děti ještě připraveno několik novinek. V říjnu
vyrazíme s dětmi 2. až 5. třídy do Anglie na šestidenní studijní a poznávací
pobyt. Moc se těšíme, i když jsme si vědomi toho, že cesta bude velmi
náročná. Třetí největší zajímavostí je fakt, že nám ve školní knihovně v rámci
dotačního programu přes prázdniny přibylo a ještě přibude přibližně 320
nových knih, které jsme zakoupili pro zavedení čtenářských dílen. Čtenářské
dílny jsou velkou novinkou a objevem nejen ve výuce čtení, ale hlavně vedou
k rozvoji zájmu dětí o knihu a k samovolné touze číst.
Novinkou nejzásadnější je pak příchod nové paní učitelky Evy Zemánkové –
zcela kvalifikované posily pro první stupeň. Díky tomu (a díky zvýšenému
počtu dětí) jsme mohli oddělit děti 1. a 2. ročníku, což se už nyní pozitivně
projevuje při výuce. V jedné třídě letos máme 11 dětí (1. a 2. ročník) a ve
druhé 8 dětí (3., 4. a 5. ročník). Nové paní učitelce moc přejeme, aby se jí
u nás líbilo. A všem dětem samozřejmě přejeme dobrý start!
-zk1

NABÍDKA KROUŽKŮ ZŠ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
• Náboženství a etická výchova (Anežka Štukavcová)
• Angličtina pro 1.-2. třídu (Zdeňka Kadláčková)
• Angličtina pro 3.-5. třídu (Zuzana Balášová)
• Hra na flétnu (Eva Zemánková)
• Akordy na kytaru (Anežka Štukavcová)
• Šachový kroužek (Lucie Konečná)
• Přírodovědný kroužek (Helena Vršanová)

PROJEKTOVÝ DEN PRAVĚK – 1. ČÁST
Hned ze startu nového školního roku 2015/2016 nás čekala první část
celoročního projektu s názvem Pravěk. Zaměřili jsme se speciálně na naše
dávné předky – pralidi. Našim cílem bylo přenést se do doby, kdy tito lidé
žili v tlupách v jeskyních či jiných provizorních obydlích, živili se sběrem
nejrůznějších plodin, které našli, s pomocí kamenů a z nich vyrobených
nástrojů a zbraní lovili mamuty a jiná zvířata, a k tomu všemu se
dorozumívali jen nejrůznějšími zvuky. V naší třídě se najednou ocitlo
5 menších tlup, jejichž členové zvolili jména jako Mamuti s.r.o., Medvědí
čelist apod. K tomu, aby si každá naše tlupa mohla zhotovit své obydlí,
jsme se vydali do přírody na sběr všelijakých listů, mechů, klacíků,
bobulí, trávy, kamenů, peří a všeho možného, co jsme našli. Úspěšně jsme
tak „vybudovali“ (na papír) obydlí pro naše pralidi, kteří si v příštím
projektovém dni budou vyrábět nejrůznější nástroje.
-ez-

PO STOPÁCH DĚDA PRADĚDA
Jak už je u nás zvykem, i letos nás na začátku školního roku čekal výšlap
na Praděd. I přes počáteční nepřízeň počasí, nasadili jsme batůžky se
svačinkou a pláštěnkou na záda a vydali se vstříc nejvyššímu vrcholu
Jeseníků. Cesta na Ovčárnu utekla jako nic a nás čekala svačinka na
posilněnou a hned po ní více než kilometrová cesta do kopce. Aby nám to
šlo rychleji, cesta byla zábavnější a hlavně abychom se také něco nového
dozvěděli, na naučných tabulích, lemujících cestu až k samotnému
Pradědu, jsme hledali nejrůznější informace a ty následně zapisovali do
pracovních listů. Ačkoliv jsme trošku zmokli, i tak jsme si výlet užili.
A pak jsme tam vysoko zaslechli „tak za rok, děti, na shledanou!“
-ez2

Na začátku druhé třídy svůj slohový úkol Martinek Molík zvládl takto:
V pátek jsme byli na Pradědu. Já jsem byl v mikině, byla mi zima, ale dal jsem to.
Ale byla tam krása ale pršelo tam. Byla to škoda, ale bylo to dobré. To byl nejlepší
výlet chci tam jet zase znovu. Byli jsme tam dlouho.

PRVNÍ TŘI ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
O čtenářských dílnách jsem psala už
v úvodním textu. Bez umění dobře přečíst
text se dnes neobejdeme – svět je plný
podvodných
smluv
a internetových
nepřesností – pokud nebudou děti dobře
rozumět přečtenému a chápat smysl
předkládaných informací, pravděpodobně se
jim v životě nepovede dobře.
Nyní máme za sebou tři pokusy, které
začínají přinášet své ovoce. První dílnu
některé děti nevěděly, co s knihou,
nepochopily pravidla a nevydržely se
soustředit a nerušit ostatní. Druhý pokus byl
výrazně lepší. Obrovskou radost mi přinesl
výkřik dětí, když jsem oznámila třetí dílnu.
Ve třídě se totiž ozvalo hlasité HURRÁÁÁ!
Možná se ptáte, co dělají při čtenářské dílně prvňáčci, když ještě neumějí
číst. Prozatím si listují v encyklopediích, nebo prohlížejí obrázky a snaží
se louskat první písmena. Učí se vydržet 20-30 minut nad knihou a nikoho
nevyrušovat – být jen „JÁ A KNIHA“. Snad
to nezakřiknu, když řeknu, že mám dobrý
pocit, že se to daří. Dvacetiminutový interval
jsme protáhli už při třetí dílně.
Kupte dětem knihy (a to nejen na vánoce
nebo narozeniny). Nechte je, ať si sami
vyberou – je spousta detektivního čtení pro
děti (to většinou všechny baví) nebo krásných příběhů paní Astrid
Lindgrenové. Kupte dětem opravdové knihy s dějem. Nemůžete-li knihu
koupit, vezměte děti do knihovny – stačí je nechat si vybrat. Když vidím,
že to zajímá opravdu všechny, je škoda toho nevyužít. Přiveďte své děti ke
knihám, nenechávejte to jenom na nás :-).
-zk3

ŠKOLNÍ DRUŽINA V ZÁŘÍ
A je to tady! Začala škola a s ní i školní družina. Na začátku měsíce jsme
si zavzpomínali na prázdniny, kde jsme byli a co prožili. Nastal podzim.
S dětmi jsme si připomněli, jakými změnami prochází příroda, které
ovoce, zelenina nebo polní plodiny dozrávají. Září je ve znamení jablíček,
kterých v této době dozrává spousta v nejrůznějších barvách a odrůdách.
Děti si z nich vlastnoručně „uvařily“ zdravé nepečené jablíčkové kuličky.
Panečku, ty chutnaly! Vyřádili jsme se na hřišti i školní zahradě. Postupně
zahájily svou činnost i kroužky, jejichž nabídka je uvedena výše.
-hv-

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – I V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
A je to tady . Mnohé děti se do školičky
těšily a pilně připravovaly. Sešli jsme se
opět po prázdninách, abychom si mohli
společně hrát a dovídat se nové věci. Září je
měsícem adaptace. Nové děti se seznamují
nejen se školičkou, s dětmi, ale i s pravidly
společného soužití v rámci kolektivu. Větší
děti jim v tomto usilovně pomáhají. Musím
říci, že všichni „maláčci“ to zvládli na
jedničku, dokonce i s hvězdičkou. Velkým
dětem také náleží pochvala za to, jak umějí
být tolerantní a trpělivé.
Ve školce v rámci výuky letos nabídneme opět kroužek angličtiny
a kroužek pohybových her. V zimních měsících pak pomalu zahájíme
cílenou přípravu předškoláků k zápisu do 1. třídy.
-bmPoděkování firmě MX-NET Telekomunikace s.r.o., Bruntál, která nám
sponzorsky rozšířila WIFI signál v budově školy a dodala k tomu potřebné
vybavení. Více informací o jejich činnosti na www.mx-net.cz.
Zpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
www.skola.rudnapodpradedem.cz.
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ČERVENÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Červená je barva podzimu, proto jsme se i my ze školičky převlékli do
červené a uspořádali jsme si Červený den. Společně jsme si povídali
o červené barvě – co vše může být červené, o odstínech červené,
a pokusem jsme zjišťovali, jaké odstíny vznikají přidáním červené barvy.
S dětmi jsme si zopakovali písničku Červený šátečku a s šátky si i na tuto
píseň zatančili. Vyrobili jsme si červené muchomůrky a poslechli si
muzikálně zpracovanou pohádku Červená Karkulka. Paní kuchařka na nás
také myslela a udělala nám „červený oběd“.
-bm-

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT
4. října se slaví Mezinárodní den zvířat. Ani ve školce jsme na zvířátka
nezapomněli. Děti přišly nastrojené ve zvířecích maskách a náramně jim
to slušelo. Vysvětlili jsme si, proč se slaví den zvířátek a proč zrovna
v tento den. Děti si připomenuly, jak se ke zvířátkům máme chovat, a co
všechno zvířátka potřebují, a co dělat, když najdeme nějaké zatoulané
zvířátko. Četli jsme si pohádku o Kočičce a pejskovi a vyrobili si lva
z podzimního listí. Naše nejmenší Amálka nám přinesla ukázat vzácnou
žabičku a děti z ní byly nadšené (chudinka se ani nemohla prospat). -bm-

NAROZENINOVÁ OSLAVA
Každý měsíc pořádáme v naší školce společnou oslavu narozenin. Přes
den zpíváme narozeninové písničky (zvládneme to už i v angličtině),
vyrábíme oslavencům přání a hlavně připravujeme narozeninové dorty
(nepečený dort ze zakysané smetany, piškotů a ovoce). Děti ho velmi rády
vyrábějí a jsou velmi šikovné. Zvládnou si ovoce samy nakrájet, vyšlehat
šlehačku, vyskládat formy piškoty a nazdobit je. Vždy chutnají výborně,
a když oslavenci sfouknou svíčky, všichni si na nich pochutnáme.
-bm1

JAK JSME BYLI V ANGLII
„Tak jsme to zvládly“, žuchnutí kamene a poplácání po ramenou zaznělo, když
autobus zastavil v pondělí 12. 10. ve 20:15 před obecním úřadem. Takto jsme
si s paní učitelkou Bárou gratulovaly, že jsme zpět přivezly všechny účastníky,
a ještě k tomu bohatší o zážitky. Přiznám se, že do té doby se mi vůbec
nechtělo o akci veřejně mluvit a chlubit se s tím, co naše děti čeká. Dokud vše
nedopadlo dobře... Takže přišel čas POCHLUBIT SE. A myslím, že máme
čím.
Jako jedna z mála malotřídek v republice jsme našli odvahu přihlásit se
o dotace na jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii. Dokonce jsme tak překvapili
cestovní kanceláře, že nám zprvu takto malé děti všichni odmítali. Na naše
poptávky reagovali negativně. Vyrazit na vlastní triko letadlem
s nízkonákladovou společností bylo velké riziko – kdyby vše neklaplo a někde
nám náhodou ujel vlak, mohli jsme zůstat někde na cestě do Prahy a bylo by
po výletě. Obrátila jsem se tedy na „starou známou“ – cestovní kancelář Ing.
Zuzany Smoradové, se kterou jsem již Londýn dvakrát navštívila –
specialistku na školní zájezdy. Zázrak se stal – paní majitelka a zároveň
průvodkyně jediná dokázala ihned zareagovat a slíbit mi, že naše děti vyveze.
Nemuseli jsme tedy dotaci vracet – první úspěch! A cestovní kanceláři jsme
způsobili věkový rekord – protože kluci Balášovi se stali nejmladšími
účastníky, které kdy do Anglie vezla.
Z Rudné nás odjelo celkem 16. Dotace v rámci projektu Prožitkem
poznáváme svět ve výši 138 tisíc Kč pokryly náklady pro deset dětí z 2. až 5.
třídy. Protože jsme na poslední chvíli museli řešit náhradníka – nabídli se hned
dva s platným pasem i za cenu, že jednomu z nich rodiče cestu uhradí. Rovněž
tak další zájemci, kteří s námi vyrazili, včetně dvou obětavých maminek, si
pobyt hradili. Moc bych tak maminkám Luciím chtěla poděkovat, protože byly
velkou pomocí a oporou na naší dlouhé cestě.
Program na cestě byl velmi náročný. Tak to na poznávacích zájezdech chodí –
spánek v autobuse a stihnout toho co nejvíc. Tři noci z pěti jsme naštěstí mohli
ulehnout v měkkých matracích pod peřiny v hostitelských rodinách. Fotografie
jsme už umístili na stránkách školy a postupně umisťujeme i videa na
youtube.com/user/skolarudnapp.
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A CO JSME VLASTNĚ VIDĚLI...
Bylo toho moc. Děti ucaprtané, nožky bolely... Cesta vedla přes Německo,
Belgii, Holandsko a Francii. Dvě země ze čtyř ale děti vůbec nepostřehly,
protože jsem je míjeli v hluboké noci, kdy všichni spali. Ve tři ráno jsme
dorazili do francouzského přístavu Calais, kde děti vystoupily z autobusu
a samostatně musely projít celní kontrolou a předložit své pasy. Potom jsme se
nalodili na trajekt a ve čtyři hodiny vypluli směr Anglie. Nemohli jsme si
nechat ujít prohlídku lodě a venkovní paluby. Štěstí nám přálo – moře bylo
klidné a na nebi svítily hvězdy. V Doveru jsme přesunuli čas o hodinu zpět
a začalo anglické dobrodružství.
V šest ráno jsme navštívili Greenwich – místo, kterým prochází nultý
poledník. Odtud jsme navíc viděli vycházející slunce a probouzející se
Londýn. Potom jsme zamířili do školy. Během pobytu děti absolvovaly 9 hod
výuky angličtiny s rodilou mluvčí. Po napůl probdělé noci v autobuse to ale
bylo pro děti velmi náročné, a projevilo se to na jejich výsledcích.
První odpoledne jsme zamířili do Harry Potter Studio – ateliérů, kde se
natáčela většina dílů. Nejsme velcí znalci Harryho, a tak jsme si před
odjezdem alespoň jeden díl pustili. Na návštěvě bylo zajímavé to, že jsme se
vlastně pohybovali ve studiích, ve kterých se film natáčel.
Na Londýn jsme měli jen dva dny – proto jeho prohlídka byla velmi náročná.
Ale viděli jsme to nejdůležitější – to, s čím se děti budou ve škole setkávat na
druhém stupni a dále, a třeba si někdo vytáhne Londýn jako maturitní otázku
z angličtiny a vzpomene si: Tower, Tower Bridge, Big Ben, Westminsterský
palác, Buckinghamský palác, Trafalgar Square, Piccadilly Circus a mnoho
dalšího. Všichni už víme, že Londýnem protéká Temže, a ve které budově sídlí
starosta nebo kde bydlí královna Alžběta II.
Velkým zážitkem bylo pro mnohé setkání s vodami Atlantského oceánu,
přesněji jeho části Keltského moře, a ještě přesněji kanálu La Manche. Všichni
jsme se moře dotkli, někteří i ochutnali, velká část dětí si vodu odnášela také
ve svých botách. Vidět moře jsme si dali jako podmínku pobytu, a tak jsme se
jeden den vydali do Brightonu a ke křídovým útesům Beachy Head.
Mnoho místa už k popisu nemám, i když by se dalo ještě psát. Zmíním tedy jen
ubytování v hostitelských rodinách, kdy měly děti alespoň malou možnost
nahlídnout do starých anglických domů a tři noci v nich pobýt. Nenadchlo nás
anglické stravování, a tak se při hodnocení zájezdu, které od dětí shromáždila
cestovní kancelář, objevilo, že nejvíc jim chyběly obědy od naší paní kuchařky.
Trajektem zpět, další noční zážitek na lodi, německá dálnice, Rudná.
-zk3

A CO JSME JEŠTĚ STIHLI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?
I když paní učitelka Bára doprovázela školáky do Anglie, program ve školičce
probíhal podle plánu. Ve středu 7. října jsme jeli do školky v Malé Morávce, kde
děti zhlédly divadelní představení Hrubínových pohádek – O Smolíčkovi
a O Budulínkovi. Pohádky se dětem velice líbily a poučení: to všichni věděli, že
nemají otvírat ani věřit cizím lidem. Po představení nám zbylo ještě trochu času
a děti se tak mohly ještě protáhnout na dětském hřišti.
Každý čtvrtek chodí školka do tělocvičny, ale protože bylo nádherné slunečné
počasí, vydali jsme se na dlouhou vycházku do přírody. Cestou se děti
seznamovaly s nejběžnějšími stromy, zkoumaly jehličí, prohlížely si různé listy,
zjistily, co je to strniště, že hodně ptáků je hejno, pozorovaly dravce při lovu,
vyplašily srnku a našly i mrtvou myšku. Chudinka. K tomu všemu si ještě poběhaly
po louce na čerstvém vzduchu. To bylo jiné běhání, než po parketové podlaze!
V pátek si děti připomněly pohádku O Budulínkovi a samy si ji zahrály. V pondělí
pak uspávaly broučky. Z knihy „Broučci“ se dověděli, jak se broučci chystají na
zimu. Knihu si měly možnost prolistovat, prohlédly si i Knihu Ferdy Mravence, kde
vystupuje mnoho rozličných brouků a hmyzu. Na kamínky si potom temperovými
barvami namalovaly broučky podle svých představ. Tyto broučky jsme šli uspat,
vždyť už bylo na čase. Celý den byla pěkná zima a dokonce už sněžilo, a proto
jsme se rozhodli zazimovat broučky na školní zahradě. A spali a spali...
Den stromů proběhl v úterý. Děti si připomněly druhy stromů, které poznaly na
dlouhé vycházce, pojmenovaly části stromů a popovídali jsme si, k čemu stromy
jsou. Poté si ve skupinkách stromy namalovaly a koruny vytvořily otiskováním
listů. Na vycházce jsme si opět opakovali názvy. A ve středu si děti vyrobily krásné
sovičky z papírových sáčků. Práce v mateřské školce je náročná – pro pedagoga,
i pro děti. Je neuvěřitelné, kolik nového se naučily za jediný týden!
-hv-

ŘÍJNOVÁ DRUŽINA
Hlavní akcí říjnové družiny bylo již klasické odpoledne s domácími mazlíčky.
Opět si děti přinesly své chlupaté kamarády (omlouvám se želvě, která chlupy
nemá) a představily je svým spolužákům. A tak se ostatní dověděli o životě
králíčků, morčat i želvy. Novinkou pro všechny byl plch lesní, kterého děti viděly
úplně poprvé a úplně zblízka. Připomněli jsme si i Světový den zraku, s dětmi si
povídali o zraku, o očích – jak je chránit. Vyzkoušeli jsme si, jaké to asi je, přijít
o zrak a žít v úplné tmě.
A čas dalšího důležitého programu je tady – naše škola se opět přihlásila do soutěže
Superfarmář, a tak zase trénujem a trénujem. Mezitím si stíháme i pohrát, napsat
domácí úkoly nebo si něco nakreslit.
-hvZpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na4
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Listopad 2015
POZOR, ABYS MI NEUBLÍŽIL
V měsíci říjnu jsme měli ve školce návštěvu. Přišla za námi Anežka
(pastorační asistentka, která se zabývá také etickou výchovou)
s programem Pozor, abys mi neublížil. S dětmi si pěkně na toto téma
popovídala a zazpívala si s nimi písničku o medvídkovi, jeho zoubcích,
tlapkách, drápcích apod. Touto písní dětem nastínila, že i velký medvěd se
chová k ostatním ohleduplně a vždy má na paměti větu: „Pozor, abys mi
neublížil“. Program byl obrovským přínosem pro naše školkové děti, byl
velmi pěkně zpracovaný a my jsme tuto větu od té doby začali používat.
Moc jí touto cestou děkujeme.
-bm-

FINANČNÍ GRAMOTNOST NA 1. STUPNI
Ve škole jsme zase pro změnu měli
hosta z úplně jiného soudku. Navštívil
nás odborník z finanční poradny HELPIN, o.p.s. Bruntál – lektor finanční
gramotnosti, který s dětmi besedoval na
toto téma. Děti se dověděly, odkud se
peníze berou, k čemu slouží, a že je
třeba vzdělávat se a chodit do práce, pokud chceme vést pěkný život.
Překvapením bylo, že děti nemají představu o hodnotě věcí, a tak jsme se
od nich třeba dověděli, že nová televize stojí 200 Kč. Pan lektor vše uvedl
na pravou míru a prodiskutoval s dětmi i otázku šetření. Dluhová poradna
Help-in umí pomáhat zadluženým lidem s jejich problémem, sepsat různé
žádosti, orientovat se v dokumentech apod. My jsme moc rádi, že si na
nás udělali čas a přijeli s dětmi pobesedovat. A našim dětem nezbývá než
popřát, aby se nikdy do takové situace nedostaly.
-zk1

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
Stejně jako jsme s dětmi využili evropských dotací k návštěvě Anglie,
využili jsme také možnosti zúčastnit se jazykového pobytu pedagogů.
Vyrazila jsem tedy na Maltu do jazykové školy Inlingua a absolvovala tam
40 hodin výuky angličtiny s rodilým mluvčím. Výuka byla velmi náročná,
i já jsem musela plnit domácí úkoly :-), a tak mi mnoho času na rozptýlení
nezbývalo. Protože jsem na ostrově nebyla poprvé, tak mě to ani příliš
nemrzelo. Bylo ale velmi příjemné si v listopadu užívat teplých
slunečných dní a kochat se pohledem na večerní moře. Zjistila jsem také,
že kdo chce mluvit dobře anglicky, musí do světa (alespoň na tři měsíce).
V hotelu dokonce pracovali
mladí Češi, kteří odjeli na
Maltu za prací právě kvůli
jazyku.
-zk-

DUŠIČKOVÝ DÝCHÁNEK – PROJEKTOVÝ DEN
Poslední říjnový den před podzimními
prázdninami jsme věnovali dušičkám
a Halloweenu. Navázali jsme na dušičkový
dýchánek a společně si ukázali rozdíl mezi
námi slavenými dušičkami a Halloweenem,
který se slaví v anglicky mluvených zemích,
přestože jeho původ spadá pod Kelty.
Vysvětlili jsme si také průběh tohoto svátku,
význam světýlek, svíček, masek, dýní i ohně. Zopakovali jsme se koledu
„trick or treat“, vypočítali jsme několik příkladů, nad kterými kroužili
duchové, vyluštili jsme si křížovku, která byla plná anglických slovíček,
splnili jsme ještě mnoho dalších úkolů. Na dušičky už máme tradici spaní
ve škole – projdeme si školu po tmě, navštívíme hřbitov a projdeme se
večerní obcí. Letos jsme si opět společně upekli chléb na ranní snídani,
připravili večeři a vydlabali velkou dýni. Na klavír nám přišla zahrát
Jessica, takže jsme si ve zhasnuté třídě při svíčkách připadali jako na
koncertě. Přišli se podívat i naši bývalí žáci. Před spaním jsme si zahráli
pár her a pak už jsme se jen těšili, až uteče další den a my budeme mít pár
dnů volna.
-ez2

DRUŽINA V LISTOPADU
Už tady máme listopad. Konec roku se kvapem blíží
a s ním se blíží i Vánoční jarmark a akademie. Děti
se seznámily s novou hrou na vystoupení, učí se nový
text i nové písničky. Jde to pomalu, ale děti jsou
šikovné a jako vždy to určitě zvládnou na výbornou.
Tento měsíc jsme si připomněli i Den stromů
(20.10.). V Nízkoprahovém centru si paní Tománková připravila pro děti ukázky
listů, plodů i obrázky našich nejznámějších stromů. Děti si vyluštily křížovky
a vyplnily různé pracovní listy. Největší úspěch měly „tajemné pytlíčky“, ve
kterých děti podle hmatu určovaly, co je v nich vlastně ukryto. V pytlíčcích byly
například šištice z olše, smrková šiška, píchavá slupka z kaštanů, bukvice, hlemýždí
ulity nebo lišejník na kůře a mnoho dalšího. Děkujeme paní Tománkové za krásné
a poučné odpoledne. Tento měsíc také proběhla beseda na téma Mimořádné
události. Děti se dověděly, které události se za tímto názvem ukrývají a co mohou
udělat nebo jak se mají zachovat v určitých situacích. Slušně pozdravit je důležitá
věc. S dětmi jsme si připomněli Světový den pozdravů (21.11.), povídali jsme si
o zásadách společenského chování, o slušnosti i o tom, jak se zdraví lidé v různých
koutech světa.
-hv-

BABOŠEK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
V měsíci listopadu jsme poprosili maminku Lesákovou, jestli by nás nepovozila na
svém koni. Maminka Lesáková byla ochotná a přijela nám jedno dopoledne na
hřiště. Postupně povozila na svém krásném koníkovi všechny děti včetně paní
učitelky  . Moc jí děkujeme a věříme, že nám zachová přízeň  .
-bm-

DUŠIČKY VE ŠKOLCE
I v naší školičce jsme se zabývali Svátkem všech zesnulých a Halloweenem. Děti
mohly přijít v masce, hráli jsme si na strašidla, na strašidelnou honěnou, vyrobili
jsme si duchy z lízátek a papírové dýně. Na procházce jsme navštívili nás urnový
háj a zapálením svíčky jsme si vzpomněli na naše blízké, kteří už nejsou mezi námi.
V kroužku angličtiny jsme se naučili Halloweenskou píseň.
-bm-

SVATÝ MARTIN – PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLCE
Na svatého Martina jsme si ve školce povídali o svatém Martinovi. S dětmi jsme
přečetli pověst a vysvětlili si ji, vymalovali si obrázek svatého Martina a zahráli
jsme si na koně svatého Martina. O koně jsme se také naučili postarat. Ve
spolupráci s nízkoprahovým centrem jsme upekli Svatomartinské rohlíčky, které
sloužily jako malé občerstvení na Svatomartinském lampionovém průvodu. -bm3

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Je čtvrtek 12. listopadu. V 16.30 hod se
pomalu scházíme u školy. Začíná se
stmívat a svítící lampiony, které nesou
děti, tak září stále jasněji. Přichází kůň
oděný v bílé plachtě a na něm? ... Kdo
jiný, než svatý Martin. Všichni jej
radostně vítají a krmí jablíčky, která
přinesla a dětem rozdala paní učitelka
Bára. Když se koník občerství a děti si
ho pohladí, vypráví Bára pověst
o svatém Martinovi. Poté se průvod
v čele s koněm nesoucím svatého
Martina vydává do tmy cestičkou
ozářenou lampiony. Na poli děláme 1. zastavení. Muži zapalují lampiony štěstí... je
to ale zapeklitá práce, lampiony se nechtějí rozhořet, některé zase hoří, ale neletí.
Ouha, chybička se vloudila – v lampionu je dírka. Letí, letí... a padá k zemi.
Nakonec se daří vypustit alespoň jeden, který se od nás rychle vzdaluje až splývá
s hvězdami na nebi. Průvod se vydává dále – k okálům, kde paní Lucka Wágnerová
přichystala osvětlené místo, na kterém děti kreslí křídami bílé koně. Za chvíli máme
nejen jednoho, ale celé stádo krásných bílých koní. Průvod pokračuje dále k lípám
u hřiště. Svatý Martin těší nejedno dětské srdce a vozí všechny, kdo se touží na koni
projet. Na zahradě školy je zapálen oheň, rozdávají se svatomartinské rohlíčky,
které pekly samy děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Báry, rozdává se
teplý čaj a dospělí se mohou ohřát svařáčkem, který věnoval spolek Aktivní Rudná,
za což jim děkujeme. Kdo chce, má letos asi poslední možnost přinést si páreček
nebo klobásku a opéct si je na svatomartinském ohníčku.
Pověstný Svatý Martin letos na bílém koni sice nepřijel, ale u nás v Rudné jsme si
ho díky paní Lesákové užili. Moc jí děkujeme za jeho ztvárnění a za to, že nám se
svým koníkem věnovala svůj čas. Děkujeme všem, kteří se přišli projít pod
hvězdami s rozzářenými lampiony i očima dětí. Tak zase za rok!
-hv-

SE ŠKOLKOU ZA KULTUROU
V měsíci listopadu jsme se s dětmi vypravili za kulturou. Navštívili jsme dvě
divadelní představení. Pohádku o Krtečkovi nám zahráli herci s maňásky ve školce
v Malé Morávce. Na druhé představení, Zimní příběhy včelích medvídků, jsme si
zajeli do Městského divadla v Bruntále. Pohádky byly hezky zpracované a dětem se
moc líbily.
-bmZpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
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Prosinec 2015 + Leden 2016
OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDCHOZÍM OBDOBÍ
Jak už to kolem vánoc ve škole chodí, na hodně věcí nám nezbývá čas...
A tak jsme ani nebyli schopní dát dohromady prosincový zpravodaj. Proto
se k závěru roku vracíme nyní:
Letošní školní rok procházíme pravěkem, a tak jsme na Vánoční akademii
přichystali Cestu Macha a Šebestové do pravěku. V prosincové družině
se tedy vše točilo kolem ní – trénovaly se písně, chystaly se kulisy,
vyráběly kostýmy pro pralidi i pravěká zvířata.
Ve školce se děti také věnovaly vánočním svátkům. Vyráběly andílky,
čerty i Mikuláše, vánoční svícny a stromečky, vánoční přání, zpívaly si
koledy a hlavně všichni připravovali program na letošní vystoupení.
Již tradičně upekli perníčky a letos nově i linecké cukroví. V naší jídelně
vytvořili obrovskou pekařskou dílnu. Děti zpracovávaly těsto, válely ho,
vykrajovaly vánoční vzory a naše paní kuchařka nám cukroví upekla. Moc
jí za to děkujeme. Druhý den pak děti cukroví slepovaly a zdobily. Naše
výtvory jste si mohli zakoupit na jarmarku a určitě jste si pochutnali.
Hned za začátku prosince naší školku navštívil Mikuláš, čert a anděl.
Děti byly napjaté, zda dostanou balíček sladkostí nebo uhlí. Někteří se báli
více, někteří méně (můžu říci, že více se bály větší děti a malí se se ctí
poprali i s básničkou). Nakonec vše dopadlo dobře, nikdo uhlí nedostal
a čerta – toho jsme básničkou vyhnali za vrata.
I ve škole, ač by si to některé děti přály, na nás obecní čert s Mikulášem
a andělem nezapomněli. Přišli nás navštívit s nadílkou, kterou po řadě
slibů nakonec všem dětem rozdělili. Všichni žáci asi byli moc hodní,
protože v balíčcích byly samé dobroty. Mockrát děkujeme Mikuláši,
čertu a andělovi, že si na nás udělali čas a pomohli nám v dodržování této
tradice.
-bm-hv-ez-zk1

A JAKÝ DÁREK DĚTI DOSTALY?
Dva dny před Štědrým dnem už nikdo neměl myšlenky na učení, takže
jsme začali s postupným obdarováváním. Stejně jako v loňském roce
dostaly děti z mateřské školy i školáci vánoční dárek v podobě výletu.
V roce minulém to bylo tvoření s prohlídkou vánočního zámku ve
Šternberku, letos jsme vyjeli na farmu do Stránského. (Velmi nákladný
autobus spolu se vstupenkou Ježíšek uhradil z minulého Masopustu
a jarmarku.) Stránské je malá vesnice nacházející se asi 5 km od
Rýmařova. Na farmě nás přivítali manželé Křenkovi. Nejprve nám
představili svá zvířátka – koníky a poníky, stádo původních Valašských
ovcí, ochočená prasátka i krávu s telátkem. Potom jsme shlédli maketu
technických staveb poháněných vodou. Počasí nám moc nepřálo, byla
zima a pršelo a tak jsme se s radostí přesunuli do vnitřních vytopených
prostor Nedělní školy. Uvnitř jsme si mohli prohlédnout výstavu Betlémů
– každý byl vyroben jinou technikou, např. z papíru, z kukuřičného šustí,
ovčí vlny, keramiky. Kam jsme se podívali, všude bylo něco k vidění,
krásná pec, kolovrátek, tkalcovský stav, ukázka bydlení našich předků –
kde každý kus měl svůj vlastní příběh. Na to vše dohlížela krásná
černostříbrná plstěná kočka. Po prohlídce si děti z mateřské školy
vyrobily ovečku z papíru, kterou „oblékly“ do vlněného kožíšku. Školáci
si uplstili z ovčí vlny krásné originální podložky pod hrnečky. Všem se na
farmě ve Stránském velice líbilo, mnoho jsme
toho viděli a děti si vyzkoušely práci s novým
přírodním materiálem – ovčí vlnou a naučily
se novou techniku – suché plstění. Děkujeme
manželům Křenkovým za krásný den.
Ve škole jsme si pak poslední předvánoční den
navodili sváteční atmosféru vánočním dopolednem. S programem
Poselství křesťanských vánoc k nám zavítala pastorační asistentka
Anežka, která nám vždy do školy přinese klid a pohodu. Popovídali jsme
si o tom, jak probíhají vánoce u každého z nás, připomněli si vánoční
zvyky a tradice, zazpívali si několik známých koled. Zahráli jsme si různé
hry, ochutnali a pochválili navzájem cukroví, vypili vánoční čaj. A pod
stromečkem se nakonec kromě výletu našlo i pár dalších dárků, se kterými
si děti nejen pohrají, ale také se s nimi něčemu přiučí.
-hv-ez2

LEDNOVÁ DRUŽINA
V lednu jsme se ve školní družině ohlédli za starým rokem. S dětmi jsme si řekli, co
se nám podařilo, co naopak nevyšlo, a také jsme si sdělili jaké plány a přání máme
do roku letošního, a jak nejlépe toho dosáhnout. Nic nepřijde samo, musíme pro to
něco udělat... Připomněli jsme si zimní pranostiky, vysvětlili jejich význam, ale
také jsme si řekli, že některá rčení už neplatí. Inu – svět se mění. V lednu také děti
dostaly opožděný vánoční dárek – magnetickou stavebnici Magformers, ze které
stavějí úžasné věci. Trénují tak svoji představivost a rozvíjejí technické myšlení.
A tradičně trénujeme také na každoroční turnaj o superfarmáře.
-hv-

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM... projektový den v MŠ
Jako každoročně nás i letos navštívili Tři králové. Děti si pozorně vyslechly příběh
Tří králů a plnily úkoly k tématu. Po třídě si každé dítě našlo svou hvězdičku, na
kterou jsem jim napsala jejich přání, které by věnovaly Ježíškovi a ostatním lidem.
Všechny přání jsme pak vlepili na velkou kometu, která vede k Betlému. Děti si
zahrály na hvězdičky, které padají z nebe, vyrobily si korunky tří králů a zhlédly
animovanou píseň Tři králové. Společně jsme se pak písničku naučili. Děti se dále
dověděly, kam tři králové šli, jak se při cestě orientovali, co nesli, jak se jmenovali,
proč se píší na dveře tři písmenka a proč byl jeden z králů černý.
-bm-

BÍLÝ DEN
Protože je venku bílo, tak i my jsme se ve školce nechtěli zůstat pozadu a udělali
jsme si Bílý den. Většina dětí přišla oblečena v bílé barvě a přinesla si svou
oblíbenou bílou hračku. Povídali jsme si o tom, co vše je bílé, zahráli jsme si hru
s bílou čepičkou. Zazpívali jsme si písničku Bílá, bílá, bílá a vyrobili bílé
sněhuláčky z vatových tamponů.
-bm-

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Děti i tento školní rok čeká několik návštěv městské knihovny
v Bruntále. Nové prostory, ve kterých se knihovna nachází
nyní někteří navštívili poprvé. První část s názvem Povídání
o Pepiášovi byla určena pro žáky první a druhé třídy. Paní
knihovnice děti seznámila nejen s čertíkem Pepiáškem, ale
také s dalšími pohádkovými čerty, přečetla nám úryvky z knih
a v závěru si děti svého malého čertíka mohly vyrobit. Druhá
část – Pátrání s knihou, byla určena pro třetí až pátý ročník.
Zde se děti seznámily s detektivní literaturou, vyřešily několik
záhad a vyzkoušely si sestavit portrét popisovaného člověka.
Návštěvy v knihovně nás vždycky moc baví!
-ez3

V pátek 5. února 2016 budou během dopoledních hodin
procházet děti ze ZŠ a MŠ vesnicí při příležitosti
Masopustu. Budeme rádi, když nás jakkoliv
podpoříte. Díky Vašim příspěvkům pak budeme moci vyrazit
se všemi dětmi na další poznávací výlet. Děkujeme.

Maškarní bál
základní a mateřské školy se uskuteční
v pátek 19. února 2016 v sále místního kulturního domu.
Jste srdečně zváni, přijďte v maskách nebo bez (malí i velcí).
Těšíme se na vás.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

BESEDA S PSYCHOLOGEM O ŠKOLNÍ ZRALOSTI
Po dvou letech přijal opět naše pozvání pan magistr Miroslav Piňos, ředitel
pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále na Besedu o školní zralosti. Rodiče
se dověděli, co vše by mělo dítě umět než nastoupí do školy, co dělat v případě
odkladu školní docházky a zbyl i prostor na individuální dotazy. I přesto, že jsme
pozvali všechny rodiče předškolních dětí a dětí, kteří půjdou do školy až za rok,
besedy se zúčastnily jen dvě maminky. Přesto bych chtěla moc poděkovat panu
Piňosovi, že si udělal čas i na tak malou školičku.
-bm-

PRAVĚK – DOBA BRONZOVÁ
Máme za sebou druhou část celoročního projektu
Pravěk. Tentokrát jsme se podívali na zoubek době
bronzové. Porovnali jsme vývoj a život tehdejších
lidí oproti době kamenné, prohlédli jsme si
nejrůznější zbraně a pomůcky, které byly
využívány. Zahráli jsme si také na pravěkou tlupu
a vyzkoušeli si, jak těžké muselo být použití zbraní
v různých situacích. Vytvořili jsme časovou osu,
pomocí které si děti dokázaly lépe představit nejen
dobové zařazení, ale také proměnu a použití
materiálů v podobě konkrétních výrobků.
-ezZpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
www.skola.rudnapodpradedem.cz.
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Pozvánka na tradiční

Vynášení morany
do Rudného potoka
se zimou se rozloučíme 21. 3. 2016
průvod odchází v 9 hod od budovy školy




♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

KARNEVAL
I letos, již tradičně, naše
škola uspořádala Maškarní
bál, tentokrát v místním
kulturním domě. Zábava
byla ohromná, účast byla
také pěkná (v maskách
přišlo 36 dětí a 5
dospělých). Děti přivítali
klauni, kteří se starali jak
o jejich bříška v bufetu, tak
i o zábavu. Byly připraveny
soutěže, různé úkoly, hudba a plno zábavy. Všichni pak byli odměněni
malou sladkou odměnou a pozorností na památku. Ke konci programu pak
přišlo překvapení – navštívil nás pomocník Děda Praděda. Pozdravil
všechny přítomné děti a přinesl jim košík s různými drobnostmi. Bylo to
velmi milé a nečekané, a proto touto cestou chceme moc poděkovat.
Věříme, že se program všem líbil a že nás navštívíte zase příští rok. -bm1

ZIMNÍ RADOVÁNKY?
Ani tuto zimu jsme se s dětmi příliš nemohli radovat. Jen konec ledna nám
dopřál párkrát vyrazit na boby. Za kotelnou se děti vydováděly a přitom se
i něco naučily – bezpečnost a ohleduplnost při zimních sportech. Jeden
z lednových pátků se ke školce přidali také školáci a společně si na kopci
užili zábavu. Zima už není to, co bývala.

ZA KULTUROU
Ke konci února jsme se opět vypravili s mateřskou školou za kulturou.
Navštívili jsme maňáskové představení pod názvem „Zimní pohádka“.
Děti se seznámily se zimní přírodou v lese, se zvířátky, která v zimě v lese
žijí. Zjistili jsme, co jedí a jak si hrají. Pohádka měla i poučení – za každé
situace poslouchej své rodiče, protože tě mají rádi a chtějí pro tebe jen to
dobré.
-bm-

VÍLA VODĚNKA
Na konci února jsme i v malém počtu otevřeli studánky a tím pomohli
Víle Voděnce. Celý den jsme se věnovali vodě. Společně jsme si o vodě
povídali, přišli jsme na spoustu vlastností a skupenství vody. Ve své
fantazii jsme si vílu Voděnku vytvořili a povídali si o tom, co vše má na
starosti. V pohybových hrách jsme se stalI kapkami vody i vodní bouří,
zatančili jsme si se stuhami na skladbu Bedřicha Smetany – Vltava.
Vyrobili jsme si klíče, které jsme poté venku pustili po potůčku
a symbolicky jsme tak otevřeli všechny studánky, potůčky, potoky a řeky.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
I letos nám ve škole zkraje roku děti
zmodraly. Už potřetí totiž necháváme zápis
nových prvňáčků na našich školácích. Děti si
pro své budoucí spolužáky připraví svá
šmoulí stanoviště, na kterých si s nováčky
povídají a hrají. Zápis je tak pro předškoláky
jen zábavným odpolednem, při kterém plní
úkoly a do svého šmoulího deníku jim
školáci zapisují jejich úspěchy.
-zk2

MATEMATIKA Z FINSKA
Jelikož nám v měsíci únoru mnoho žáků stonalo (neštovice a chřipky se
rozjely naplno), se zbytkem dětí jsme trénovali počítání a slovní úlohy
s Matematikou z Finska. Jedná se o projekt, který pomáhá školám dostat
se bezplatně ke kvalitnímu výukovému materiálu. Na naší škole probíhá
již třetím rokem. Tento vzdělávací online portál dětem nabízí nové
a moderní způsoby vyučování matematiky ve formě videí, animací,
simulací a interaktivních cvičení. Prvňáčci mohou prostřednictvím
veselých cvičení opakovat poznávání čísel, skládat číselnou řadu,
rozkládat či porovnávat čísla, sčítat i odčítat, pro chytré hlavičky jsou zde
i nejrůznější matematické hlavolamy. Starší děti pak také řeší matematické
problémy nebo slovní úlohy. Taková matematika je pro nás příjemným
zpestřením.
-ez-

ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V měsíci únoru jsme se s dětmi mimo jiné zabývali i povoláním. Zjistili
jsme, co to povolání je, jaké máme druhy povolání, děti si uvědomily, jaké
povolání vykonávají rodiče. Zjistili jsme i přání některých dětí, čím se
v budoucnu chtějí stát. Hráli jsme si hry s danou tématikou, třídili jsme
pomůcky, které se užívají v jednotlivých zaměstnáních. Zpívali jsme písně
s pracovním tématem, v pohybových hrách jsme jednotlivá povolání
napodobovali, zahráli jsme si i pantomimu a hlavně jsme v průběhu týdne
uspořádali dvě exkurze. První v naší kuchyni – děti si mohly prohlédnout,
jak to v kuchyni vypadá, co vše paní kuchařka potřebuje, jak velké má
hrnce (to byl hned první postřeh našich dětí). Děti se také podívaly do
skladů a mohly si vyzkoušet míchání vařečkou v největším hrnci, který
paní kuchařka má. Druhá exkurze se uskutečnila v místní prodejně, kde
jsme se zblízka podívali na povolání prodavač. Prošli jsme si celou
prodejnou, včetně skladů a velké lednice. Děti nahlédly pod šikovné ruce
paní prodavačky, která zrovna krájela salámy a ochotně jim vysvětlila, jak
krájecí stroj funguje. Mohly si vyzkoušet ocenit zboží pomocí
značkovacích kleští, a jako dárek dostaly malou sladkost. Moc děkujeme
pracovníkům, kteří se věnovali našim dětem a přiblížili jim svou profesi.
Miniexkurzi jsme také s dětmi podnikli v rámci školy. Navštívili jsme
paní učitelku a paní ředitelku, aby i ony dětem řekly něco o své práci.-bm3

MASOPUST 2016
Tydli, fidli, bumtarata, otevřete kmotra vrata,
maškary k vám přišly, hej!, začal masopustní rej.
Letos k nám přišel Masopust už na začátku února. Přesto, že na zemi ležel
sníh, na cestu nám svítilo sluníčko a bylo jako na jaře. I letošní obchůzku
jsme začali na obecním úřadu, kde jsme požádali o povolení projít obcí,
tancovat, veselit se a všelijaké šprýmy a taškařice tropiti. Na cestu se
vydali spolu se zdravotními sestřičkami například sněhulák se zajíčkem,
krásná zebra, několik čarodějů a černokněžníků, pan král, kočička, žabka,
kohoutek i předčasně probuzený pestrobarevný motýl. Na pořádek
a dodržování předpisů dohlížely sličné slečny policistky. Z důvodu časové
úspory nás autobus vyvezl na horní konec obce, kde si děti písničkami
a básničkami vykoledovaly vynikající vdolečky paní Kutilové, sklenici
pravého včelího medu, nějaké korunky i sladkosti. Z kopce dolů se vesele
šlapalo i našim nejmenším. Svými básničkami a písničkami děti potěšily
ještě mnoho obyvatel obce. Děkujeme všem obyvatelům i náhodným
projíždějícím, kteří děti odměnili za jejich snahu, výkony i masky sladkou
dobrotou, ovocem nebo peněžní částkou. Ceníme si vašeho zájmu i přízně.

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Únorovou družinu jsme začali zajímavou besedou o ochraně našeho
zdraví. A protože máme mnoho prvňáčků, začali jsme zcela od začátku –
a to jsou části těla. Hlava – ramena – kolena – palce – kolena – palce –
kolena – palce... známá hra na rozehřátí a potom už jen údiv, kde všude
můžeme mít i úplně nové, neznámé části těla. Připomněli jsme si zásady
správného stravování, pitného režimu i režimu dne. Zopakovali jsme si,
jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem, i jak jim předcházet. Dotkli jsme se
problematiky kouření, alkoholu, drog nebo zneužívání léků. V dalších
dnech si některé děti vyráběly masky, kostýmy nebo jednoduché rekvizity
na Masopust. V posledním týdnu probíhal turnaj o nejlepšího farmáře.
Kdo se stal rudenským superfarmářem se dozvíte v našich březnových
zprávičkách. Měli jsme i spoustu času na hry a hraní, kreslení
i omalovánky, napsaní domácích úkolů nebo doučení učiva.
-hvZpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
www.skola.rudnapodpradedem.cz.
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Březen 2016
VYNÁŠENÍ MORANY
Vynášení smrtky – Morany je starodávný
zvyk z doby pohanské. Morana je figura ze
slámy, sena nebo březových větví, oblečená
do ženských šatů, ozdobená vyfouknutými
vajíčky nebo prázdnými ulitami. Morana
symbolizovala smrt, zimu a vše, co lidem
škodí. Proto ji děvčata vynášela v průvodu za
zpěvu obřadních písní za vesnici, kde byla
spálena či hozena do řeky. Zpět do vesnice
potom přinesla „líto“, jívové ratolesti ozdobené pentlemi – symbol jara
a nového života. V pondělí před Velikonocemi se i děti z naší školy
a školky vydali vynést Moranu za zpěvu jarních písniček a říkanek. Zima
sice nebyla nijak krutá, ale na jaro se už těšíme všichni. V dolní části obce
jsme smrtku zapálili a vhodili do vody. Ať si plave, ať už je pryč a uvolní
místo hřejivému sluníčku a rozkvetlým jarním loukám. Počasí nám přálo
a tak si děti v přírodě zahrály ještě spoustu her. Se zimou jsme se
rozloučili – nové jaro přivítali. Vítej jaro líbezné, obilíčko zelené.
-hvZe slohových prací – napsal Jarda Konečný, 5. třída:
Ráno v pondělí 21. 3. 2016 jsme si povídali, co symbolizuje vynášení
Morany, proč se nosí až za vesnici, a proč se zapálí a hodí do potoka.
Potom jsme se nasvačili a šli s Moranou až na konec vesnice. Tam jsme
naši krásnou, vlastnoručně vyrobenou Moranu zapálili, a jejím hozením
do potoka jsme se rozloučili se zimou. Hořela docela dlouho, i když byla
skoro celá promočená. Pak jsme si hráli hoňku, kuchtu buchtu, molekuly
a cukr káva limonáda... Mezitím jsme se rozloučili se školkou a skákali
jsme do dálky. David skočil nejdál. Potom jsme už šli zpátky do školy.
Bylo to super, a proto se budeme těšit na příští Moranu.
1

VESELÁ VĚDA...
V únoru u nás na škole začal
probíhat nový kroužek Veselá
věda. Jedná se o zábavné
vědecké experimenty pro
zvídavé děti. Děti úspěšně
bádají a rozvíjejí si své obzory v oblasti přírodních věd, pracují jako
opravdoví vědci a pomocí pokusů objevují principy, podle kterých funguje
příroda. Každá lekce je zaměřena na určité téma, např. povrchové napětí,
vlastnosti vzduchu, pH, lidské smysly a další zajímavé věci. Prozatím si
děti vyzkoušely různé druhy filtrování a minulý týden si vyráběly
zmrzlinu.
-ez-

… A VESELÉ ZOUBKY
Protože máme za sebou Velikonoce – svátky, při kterých si děti vykoledují
spoustu sladkostí, o kterých je známo, že kazí zuby – už s předstihem jsme
si povídali o tom, jak to zařídit, abychom si pochutnali a zoubky zůstaly
v pořádku. Znovu jsme tedy letos požádali o sponzorský program
a projekt Veselé zoubky, kdy se děti zábavnou formou dozvěděly nejen
o funkci a složení zubů, ale také o zásadách prevence zubního kazu.
Podívali jsme se na pohádku o Hurvínkovi, kterého velmi bolel zoubek,
a který nám společně s Máničkou názorně ukázal správnou techniku
čištění zubů. Přestože je každoročně projekt určen jen pro první ročníky,
daří se nám opakovaně získávat dárky pro děti všech ročníků. S pastou i
kartáčkem, které děti dostaly, se teď budou zoubky čistit jedna radost. -ez-

PŘÍPRAVA NA SVÁTKY JARA
Poslední den před velikonočními prázdninami nás přišla
navštívit Anežka s doplňkovým programem do výuky
prvouky a výtvarné výchovy. Prostřednictvím programů Když
jedna cesta zkříží druhou a Velikonoce v umění si naše děti
připomněly původní význam Velikonoc, povykládali jsme si
o velikonočních tradicích a zvycích, děti se pochlubily tím,
jak slaví Velikonoce u nich doma. Ti starší si pak vyzkoušeli
pracovat s obrazy různých autorů, kteří zobrazovali
Velikonoce po svém. Anežce moc děkujeme.
-ez2

DO KNIHOVNY
Po čtvrt roce (ten čas tak letí…) jsme se opět
vydali do bruntálské knihovny. Hned u dveří nás
přivítaly dvě usměvavé paní knihovnice, které si
pro nás připravily velmi zajímavý program.
Našich prvňáčků a druháčků se ujala paní
Monika, která nám předala spoustu zajímavých
informací o panu Václavu Čtvrtkovi, známém
autorovi, z jehož pera jsou asi nejznámější pohádky O Rumcajsovi,
Pohádky z mechu a kapradí, O víle Amálce, O hajném Robátkovi a jelenu
Větrníkovi a další. Z některých pohádek nám paní knihovnice kousek
přečetla, další jsme si vyslechli z hudebního přehrávače. Na závěr nás
čekalo puzzle a omalovánka s Rumcajsem a jeho rodinkou. O tom, co
prožily starší dětí (3.-5. ročník) napsal ve slohové práci Tomáš Urbaník, 3
třída:
-ezRáno jsme šli do školy. Ve škole jsme se setkali, šli jsme na zastávku, kde
nás vyzvedl autobus. Když jsme vešli do knihovny, tak jsme šli do zadní
části místnosti. Pozdravili jsme se a povídali si o etiketě a jak být
gentleman. Potom jsme se rozhlédli po knihovně – byla krásná, a když
jsme už museli jít, tak jsem byl trochu smutný, ale bylo to super, moc se mi
to líbilo.

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Hned na začátku března proběhlo finále školního kola o Superfarmáře.
Nejlepším farmářem se stal Lukášek Lesák, další superfarmářská místa
pak obsadili David Lesák, Alenka Konečná a Kačka Strápková. Výhercům
gratulujeme i ke krásným cenám, které jsme získali od společnosti
Granna. Konkurence byla veliká.
Připomněli jsme si Světový den vody, my vodu bereme jako
samozřejmost, nedochází nám, že mnoho lidí na Zemi trpí jejím
nedostatkem. Naučme se tedy vodou šetřit. V dalších dnech jsme si
povídali o jaru a změnách v přírodě. Z větví a papíru děti vyrobily
Moranu, kterou oblékly do bílých šatů se zástěrou, ozdobily „vejdumky“
a šnečími ulitami. Na velikonoční stůl si vyrobily papírové košíčky, do
kterých položily vlastnoručně ozdobené mozaikové kraslice.
-hv3

VELIKONOCE VE ŠKOLCE
V měsíci březnu jsme se ve školičce věnovali
loučení se se zimou, vítáním jara a přípravami
na svátky jara. Děti si vytvořily krásnou jarní
výzdobu školky a věnovaly se i nácviku
básniček a písniček s jarní a velikonoční
tématikou. Neopomněli jsme ani na tradice
a zvyky svátků jara. Něco málo ze svého umu
děti předvedly svým blízkým na Velikonočním
tvoření pro rodiče. Je již tradicí, že si na této
akci, mohou děti společně se svými rodiči
vytvořit jarní výzdobu a strávit tak společně
nezapomenutelné chvíle. Pro letošní rok jsme
připravili ozdobu na dveře z větviček břízky,
slepičku z plastové lžičky a beránka z vatových tyčinek. Tvoření se vydařilo,
výrobky byly překrásné, stejně jako úsměvy spokojených dětí a rodičů.
-bm-

ZELENÝ DEN
Měsíc březen je považován za měsíc, kdy se začínají probouzet první
kytičky, a vše se začíná zelenat. My ve školičce jsme se také zazelenali
a uspořádali si Zelený den. Všechny děti přišly v zeleném oblečení
a s sebou si z domu vzaly i zelenou hračku. Celý den jsme měli na
programu zelenou barvu. Hráli jsme si jen se zelenými kostkami,
stavebnicemi a legem, malovali jsme zelenou barvou, modelovali jsme se
zelenou modelínou, oprášili jsme si písničku Travička zelená a společně
jsme si zahráli na hudební nástroje. Paní kuchařka nás na obědě
překvapila zelenou (hráškovou) polévkou. Díky zelené barvě všude kolem
nás, jsme všichni měli jarní náladu 
-bm-

SPOLEČNÉ ČTENÍ – RASMUS TULÁKEM
V úterním klubu 1. a 2. třídy jsme dočetli knihu Rasmus tulákem od Astrid
Lindgrenové. Děti velmi rády naslouchaly čtenému slovu a překvapivě se dokázaly
na četbu soustředit. Své dojmy z knihy jsme si pak společně sdělovali a zachytili je
i výtvarně. Všechny zaujal příběh chlapce, který utekl z dětského domova, aby
našel opravdový domov. Chtěli bychom v tomto trendu pokračovat, proto jsme pro
další náplň čtenářského klubu vybrali novou knihu a věříme, že se nám ji podaří do
konce roku zvládnout.
-zkZpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
4
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Duben 2016
NÁVŠTĚVA MŠ V KNIHOVNĚ V BRUNTÁLE
Jako každý rok, tak i letos jsme navštívili bruntálskou knihovnu. Paní
knihovnice nás vřele uvítaly a nabídly nám nápaditý program pro naše
děti. Společně jsme zasedli v dětské části knihovny a paní knihovnice nám
ukázala spoustu nových knížek. Přečetli jsme si pohádku O krtečkovi, ve
které jsme si zopakovali barvy. Poté nám paní knihovnice pouštěla
zvukové ukázky z pohádek. To dítě, které uhodlo první, šlo pohádkovou
knihu najít a mohlo si v ní listovat. Ostatní bedlivě poslouchali a můžeme
se pochlubit, že jsme všechny ukázky uhádli. Na konci programu si mohly
děti vybrat knihy, které se jim nejvíce líbí a mohly si je prohlédnout. -bm-

DEN ZEMĚ
Letošní Den Země jsme oslavili, jak se patří. Vypravili jsme se do
městského parku v Bruntále, kde pro děti byly připraveny hry, úkoly
a soutěže směřované k tématu naší Země. Park byl tak zaplněn stanovišti,
že jsme všechny nestihli projít, i když jsme se zpátky vraceli pozdějším
autobusem. Děti si seřadily zvířátka i rostliny, podle toho kde žijí a kde
rostou, otiskly si stopy jednotlivých zvířátek do písku. Prohlédly si živá
zvířátka - žáby, želvu a dokonce i hada. O hada byl nesmírný zájem, proto
nám ho jeho majitel vytáhl z terária a děti si ho mohly i pohladit. Velký
zájem vzbudila i střelba lukem do nafouknutých balónků. Všechny děti si
vyzkoušely masáž srdce na figuríně a na konci trasy se děti projely na
koni. Unavení, ucapkaní a plni zážitků, jsme se vrátili do školky.
Každým rokem jsme k příležitosti oslav Dne Země uspořádali sběr
odpadků v okolí naší školky. I tento rok jsme nezaháleli. Vybaveni
gumovými rukavicemi a sáčky na odpad jsme sbírali všechen nepořádek
v okolí.
-bm1
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PŘÍBĚH LESA
Ze slohových prací – napsala Klára Kutilová, 5. třída:

Dne 28. 4. jsme jeli do kina, na celovečerní dokument PŘÍBĚH LESA.
Bylo to vlastně jak se zrodil LES. Začalo to tak, že byla DOBA LEDOVÁ
a zvířata byla strašně hodně pokryta sněhem. Pak zasvítilo slunce a teploty
se zvýšily. Led a sníh roztál, rostly stromy a zrodil se les. Nastalo jaro
a slunce zářilo. Zrodily se mláďata např: liščátka, medvíďata, hříbata,
vlčata, taky mláďata od ryse. Taky malá ježčátka. Hráli si tam, prali se.
Vlci honili koně, rys honil laň, ale laň byla na něho moc rychlá. Zase
v zimě měl rys výhodu, díky svým polštářkům co má na tlapě se vůbec
nebořil do sněhu. Ale zase laň se bořila, a tak ji rys mohl snadno chytnout
a sníst. Na konci to pro mě bylo smutné, protože my lidé ničíme přírodu,
vykáceli jsme lesy, kde zvířata mohla bydlet. Něco vám řeknu: 3 000 dubů
na jednu královskou loď. Bylo to úžasné, ale na konci smutné. Klára K.

DRAVCI V MALÉ MORÁVCE
Na začátku roku jsme se domluvili
s okolními malotřídkami, že se spojíme
a pozveme k nám sokolníky. Paní ředitelka
z Morávky nabídla jejich prostory, kde je
možné i v případě nepřízně počasí uspořádat
akci v nově postavené tělocvičně hned vedle
školy. Zpočátku, když jsme viděli sokolníka
s jedním ptákem na rameni, jsme měli strach, jak bude akce probíhat. Ale
velmi jsme se mýlili! Pán byl znalec ve svém oboru, vtipný vypravěč
a děti dokázal zaujmout tak, že jásaly a tleskaly radostí. Dravce postupně
přinášel tak, jak o nich mluvil a nikdy nezapomněl na nějakou zajímavost.
A vůbec jich nebylo málo! Krátké video i fotky jsou na stránkách školy.
-zk-

JÍZDA ZRUČNOSTI
A protože nám v Morávce nepřálo počasí, využili jsme připraveného
programu a absolvovali s dětmi jízdu zručnosti. Děti to moc bavilo, takže
i my jízdu zručnosti zařadíme do každoročních plánů. Děkujeme
pedagogům z Morávky, že se o nás tak pěkně postarali!

3

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
První duben v družině se nesl v duchu vskutku aprílovém. Na tento den se děti
vyzbrojily vtipy, kterými potom obveselily své spolužáky.
V dalším dni jsme si připomněli Den ptactva. Některé děti si připomněly ptáky,
které už znají, ty mladší se s nimi teprve seznámily. Představili jsme si nejznámější
rodinu sýkorek, drozdů a další běžné ptáky našich zahrad i přírody. Prostřednictvím
internetu jsme si poslechli i jejich zpěv. Zopakovali jsme si, kteří ptáci jsou
stěhovaví a kteří u nás tráví zimní čas a je jim třeba pomoci s krmením. V závěru
jsme si udělali test, co opravdu o našich ptácích víme a známe.
Víte, že 4. duben je Mezinárodní den mrkve? V šatně školní jídelny si můžete
opsat recept na vynikající „živý“ mrkvový dort (osobně vyzkoušený).
Tento měsíc se děti seznámily s pojmem Fenologický kalendář. Fenologie je
nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách
počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se
opakující se jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub.
Dvakrát denně měříme teplotu vzduchu, pozorujeme oblačnost, srážky i změny
v přírodě – prvořadě změny na školní zahradě. S fenologickým pozorováním jsme
začali téměř v polovině měsíce, proto dubnová pozorování a měření ještě nejsou
objektivní. Ještě nemůžeme určit, který den byl nejteplejší, nejchladnější, kdy bylo
nejvíce srážek, ale víme, že duben je pro nás důležitý protože:
• je odvozen od slova DUB – měsíc, kdy raší
duby,
• v dubnu máme aprílové počasí (letos se
opravdu vystřídala všechna roční období),
• přilétá zpět většina stěhovavých ptáků,
• straky, káňata i jestřábi už mají postavená
hnízda (děti z MŠ viděly na vlastní oči
obrovské hnízdo dravce),
• probouzejí se ježci, vylézají ještěrky i hadi,
• připravujeme zahrádku na setí i sázení,
• na školní zahradě odkvétají prvosenky a na bylinkovém záhonu raší naše
bylinky (levandule, meduňka, máta, dobromysl a probudil se i rakytník).
Příští měsíc už vám přineseme závěry ze všech našich pozorování vyvozená.
Průběžně jsme nacvičovali pásmo pro naše maminky i babičky. Víme, že dobrá
maminka nebo babička je více než sto učitelů. Milé maminky, přijměte s láskou
a pochopením malinký dáreček od svých dětí. S nesmírným nadšením i láskou je
pro Vás připravovaly. „Máma rozumí i tomu, co děti neřeknou.“
Zpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
www.skola.rudnapodpradedem.cz.
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Květen 2016

PLAVÁNÍ
Tak už je to zase tady. Někteří s radostí a nadšením, jiní s mírnými
obavami, nasedáme do autobusu, ve kterém jsme nějak podezřele hodní
. Po zhruba dvaceti minutách vystupujeme před krytým plaveckým
bazénem v Břidličné. Tam už na nás čekají čtyři hodné paní plavčice,
které si nás rozdělují do družstev. Po chvíli už plaveme, cákáme, pištíme,
potápíme se. První hodinu jsme zvládli skvěle. Uvidíme, co nás bude
čekat, a jak se zlepšíme, během dalších pěti týdnů.
-ez1

MATEŘSKÁ ŠKOLA V KINĚ
V měsíci květnu jsme se s dětmi vydali do kina v Bruntále. Promítalo se
pásmo pohádek z Večerníčků. Děti zhlédly v pohodlných křeslech a na
velkém plátně například Maxipsa Fíka, Rumcajse, Rákosníčka nebo
Křemílka a Vochomůrku. Někteří atmosféru kina znají velmi dobře, jiní
ne. Musím ale konstatovat, že se naše děti chovaly v kině jak se patří
a zvládli i „velkou tmu“ při zhasnutí všech světel.
-bm-

UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY
Je již tradicí, že nás každý rok navštíví dobrovolní hasiči ze Světlé Hory.
I letos za námi dorazili s plnou parádou – novým hasičským autem. Děti si
prohlédly a vyzkoušely vybavení auta, např. proudnice, přilby s dýchacími
přístroji, vysílačku apod. Mohli jsme si zastříkat z vysokotlaké „stříkačky“
a děti se svezly v novém autě jako praví hasiči. Moc tímto děkujeme
dobrovolným hasičům ze Světlé Hory a těšíme se na další spolupráci.-bm-

OLYMPIÁDA MŠ
Poslední dny jsme zažívali krásné počasí, proto jsme s dětmi trávili co
nejvíce času venku. Uspořádali jsme si Olympiádu. Děti soutěžily a plnily
úkoly, za které sbíraly razítka. Pokud jich nasbíraly dostatečný počet,
získaly osvěžující odměnu. I přestože se jednalo o soutěž, žádné z dětí
nezapomnělo na pravidla fair play a na pomoc a podporu kamaráda.
A z tohoto důvodu vyhrály naprosto všechny.
-bm-

JAK SE ŽIJE V ANGLII...
… a co že to ochutnávají
Kubík s Matyáškem? Je to
míchaný ovocný nápoj pro děti
složený ze samých dobrůtek
od profesionálního barmana,
který naši školu navštívil.
Mockrát děkujeme za jeho
ukázky práce i za sponzorské
dodání použitých surovin. Více
informací níže.
-bm2

BARMANSKÁ SHOW
Po návratu z první hodiny plavání, kdy jsme
byli pěkně unavení, nás čekalo ve škole
překvapení. Navštívil nás pan Petr Schmid,
bratr maminky Balášové, který nám přišel
povykládat o tom, jak se žije v Anglii a co
všechno obnáší práce profesionálního
barmana. Nejen děti v mateřské škole, ale
i my jsme viděli míchání nápojů, práci s barmanským shakerem nebo
třeba výrobu růžiček z limetkové
kůry. K tomu jsme si poslechli
také výklad v angličtině, dověděli
se spoustu zajímavých informací
o životě
a práci
v
Anglii
a vyslechli si také několik
životních rad a poselství. Na
závěr jsme se dočkali ochutnávky
výborného míchaného nápoje
a obdivovali jsme barmanské
číslo s házením lahve. Děkujeme Vám, Petře, že jste si na nás udělal čas
a ukázal dětem, že má smysl si v životě stanovovat nějaké cíle a jít si za
nimi. (Pozn.: dalších 14 dní děti o přestávkách nedělaly nic jiného, než
zkoušely náročné kousky s házením lahví a zjistily, že nic nejde v životě
samo.)
-ez-

DEN MATEK
Letošní Den matek jsme oproti létům minulým oslavili
v kulturním sále spolu s našimi babičkami. Přidali jsme
se tak k akci organizované Obecním úřadem a pozvali
naše maminky tam. Občerstvení bylo zajištěno
pracovnicemi OÚ a děti ze školky přispěly svým
výborným lineckým cukrovím, které upekly s paní
učitelkou Bárou ve školní jídelně. V úvodu přečetla
Klárka Kutilová dojemný příběh k zamyšlení Den, kdy
jsi měla moc práce. Děti ze školky i školy přednesly
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básničky. Ve veselém muzikálu Karkulka jsme obdivovali herecké
i taneční schopnosti našich nejmenších dětí. Na svá mladá léta si mohly
naše maminky i babičky zavzpomínat při písničce Zlaté střevíčky.
A závěrečnou písní Ó mámo jsme poděkovali svým nejdražším za jejich
každodenní péči, starosti i lásku.
-hv-

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
I v květnu jsme v družině pokračovali v tvorbě fenologického kalendáře.
Většina květnových pranostik nám říká: jestliže hodně prší, bude dobrá
úroda, je-li sucho, bude chudo. A květnové počasí nám opravdu mnoho
vody nepřineslo. A teploty? Podle měření našich dětí (k 27.5.) bylo
nejchladnější ráno 3. května, pouhý 1 °C a nejteplejší den 26. května,
26 °C. Přestože na obloze převládaly mraky, pršelo jen 3x. 2. května
začaly kvést ptačí třešně, 7. května se okolní louky rozsvítily kvetoucími
pampeliškami, 13. jsme pak objevili první květy na jabloních, 21. na
hrušních a 24. května rozkvetl na školní zahradě šeřík a jahody. K 27. 5.
jsme vypočítali i průměrnou teplotu: 14,4 °C.
Vnitřní prostory družiny prošly úpravou – v herně i pracovně bylo
položeno nové linoleum. Bylo nutné vystěhovat všechny hračky, pomůcky
i nábytek a vše zase zpátky nastěhovat, uložit, urovnat. S lehčími pracemi
pomáhaly i děti, samy si uložily hry i stavebnice nebo výtvarné pomůcky.
Na školní zahradu jsme vysadili stromky: břízky, třešně ptačí, lípy, do
živého plotu meruzalky. Zahrada tak časem získá stinná místa, ptáci
hnízdící pod střechou školy i ti, co jen přelétají, místo pro odpočinek
a potravu. A děti snad časem budou moci pozorovat ptáky v korunách
stromů i z oken školy.
V posledním květnovém týdnu se v rámci našeho letošního ročního
pravěkého tématu děti naučily odlévat sádrové odlitky. Do formiček
odlévaly dávno vyhynulé živočichy, kterým podle karet nebo encyklopedií
daly jméno a dověděly se i základní informace o jejich životě.
Přesto, že se toho děti mnoho naučily, měly dostatek času zahrát si fotbal,
vydovádět se na dětském hřišti nebo v tělocvičně, vyhrát si na zahradě,
v družině nebo vybarvit si omalovánku.
-hvZpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
www.skola.rudnapodpradedem.cz.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Sotva naučíme své dítě něco, co sami neděláme.

www.skola.rudnapodpradedem.cz

Červen 2016
Vážení rodiče, v úterý 23. srpna v 16:00 hod se budou konat
TŘÍDNÍ SCHŮZKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro nový školní rok 2016/2017. Účast na těchto schůzkách je nutná,
jelikož se doplňují dokumenty potřebné při nástupu dítěte do školky.
Budu se na Vás těšit, p. uč. Bára Matějáková.
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD
naleznete na stránkách naší školy v sekci Dokumenty.
Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.

ZAHRADNÍ SLAVNOST JAK SE PATŘÍ
Dva dny před koncem školního roku jsme pro
naše rodiče a děti připravili Zahradní
slavnost. Celé odpoledne jsme se bavili
soutěžemi, hrami a tancem na naší zahradě.
O bohaté občerstvení se postaraly naše
starostlivé maminky a naše paní kuchařka.
Stanoviště s různými úkoly zajistili rodiče
s dětmi, paní učitelky i další hosté, kteří se s námi přišli pobavit. Zábavu
jsme si užili také s tatínky. Pro ně byla připravena soutěž o zlaté kolečko,
kterou vyhrál pan Klech. Příjemným překvapením bylo vystoupení
tanečního kroužku pod vedením bývalého žáka Dominika Molíka, a celé
odpoledne jsme završili opékáním špekáčků. Poté jsme se s dětmi odebrali
do školy a nachystali jsme si své pelíšky pro přespání ve škole. Před
úplným zalehnutím, jsme šli na malou pozdní vycházku. A potom hurá do
hajan. Děti byly příjemně unavené, a tak spaly jako dudci nejen ty
školkové, ale i školní.
-bm1

OSLAVY 110 LET ŠKOLY
V tomto roce slaví naše škola
110. výročí svého vzniku
a zároveň 70. výročí založení
české školy v Rudné. V měsíci
červnu jsme proto uspořádali
malou oslavu této významné
události. Byli pozváni bývalí
pedagogové, absolventi, přátelé
školy i široká veřejnost. Pro
návštěvníky byl přichystán
program ve formě slavnostního proslovu paní ředitelky a pana starosty,
hudebního vystoupení bývalé žačky Jessicy Vršanové a žaček Klárky
Kutilové a Kačenky Strápkové, komentované prohlídky školy spojené
s malou výstavou prací dětí, historického okénka plného fotografií, čtení
z kronik a statistik, a příjemného posezení u kávy a občerstvení, které
zajistila Obec Rudná, které škola patří. Příjemným zpestřením a zároveň
překvapením pro zúčastněné byla prezentace historických fotek a osobní
poděkování svým učitelům od jejich bývalé žačky Ing. Lucie Wágnerové.
Kytičkou poděkovala za dlouholetou práci rekordmanům rudenské školy –
paní Vilmě Lakatošové a paní Karle Olšerové, které u nás působily 33 let
a bývalému panu řídícímu Antonínu Hanákovi, který je stále se školou ve
spojení a je našim milým školním přítelem.
-bm-

LESNÍ PEDAGOGIKA aneb v lese v Dolní Moravici
Před koncem školního roku nás společně se školkou čekal jeden z menších
výletů do lesa v Dolní Moravici. Jednalo se o komentovanou prohlídku
lesa s názvem Stromy a živočichové v lese. Připraven pro nás byl bohatý
program, ve kterém jsme se dověděli, jaký je rozdíl mezi myslivcem
a lesníkem, vyzkoušeli jsme si poznat a pojmenovat obyvatele lesa,
stromy i keře, které v lese rostou. Zahráli jsme si několik zábavných her
s lesní tematikou, vyzkoušeli vábničku na divočáky, připomněli jsme si
také, jak se máme v lese chovat, jak a proč chránit lesní krajinu a nejen tu.
Na závěr jsme dostali drobné dárečky a oplatek s pitíčkem na cestu.
Děkujeme Ing. Vyhlídalovi a jeho kolegyni z Lesů ČR.
-ez2

NA FARMĚ V RAZOVÉ
Předposlední den školního ruku jsme navštívili farmu v Razové. Autobus
nás vysadil na horní zastávce a odtud nás už Alenka Konečná vedla na
jejich farmu. V bráně nás přivítal spolužák Jarda s maminkou, kteří nás po
farmě provedli. Děti viděly krásné králíky, ve stáji si pohladily telátko
a prasátka. Okolo malého rybníčku se spoustou vodní drůbeže jsme vyšli
na pastvinu, kde si děti hladily oslíka i velmi klidné kravičky. Z pastviny
byl krásný výhled na Slezskou Hartu, Velký Roudný i Praděd. Odpočívali
jsme pod úžasně voňavým rozkvetlým padesátiletým jasmínem. Děti
pozorovaly slepičky s kuřátky a hrály si s mazlivými kočičkami.
Dopoledne na farmě bylo velmi příjemné. Děkujeme manželům
Konečným za sýrové občerstvení i jejich vstřícnost.
-hv-

SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ
Hlavní společný výlet byl letos zaměřen tematicky. Co taky jiného by se
k pravěku hodilo víc, než návštěva a prohlídka jeskyní, ve kterých možná
kdysi žila nějaká ta pravěká tlupa? Vypravili jsme se proto do SloupskoŠošůvských jeskyní, které jsou, co do rozlohy, největší zpřístupněné
jeskyně v celé České Republice. My jsme se vydali do části sloupské
části, ve které jsme viděli kostry jeskynních medvědů, lvů a hyen.
V Eliščině jeskyni jsme si prohlédli nádherné krápníky připomínající
nejrůznější věci a zažili jsme také naprostou tmu, při které jsme se
dověděli zajímavost, že v jeskyni se člověk nikdy nerozkouká. Přímo
v jeskyni nám pak paní průvodkyně promítla ukázku z lovu pravěké tlupy
a prohlédnout jsme si mohli také 45 000 let staré úlomky kostí z lebky
člověka neandrtálského. Kromě návštěvy jeskyní jsme stihli také
prohlídku renesančního zámečku a muzea v Blansku. Náš výlet, ze
kterého jsme se vrátili unavení a vyčerpaní, ale plní nových zážitků
a informací, se tak velmi vydařil.
-ez-

DEN DĚTÍ
Jak už se stalo téměř tradicí, oslavili jsme Den dětí v Podlesí u pana
Hanáka. Na Novou Rudnou nás vyvezl autobus a dál už děti šlapaly pěšky.
Cesta vede krásnou přírodou, a tak si děti měly možnost zopakovat názvy
stromů i známých bylin. Na 1. stanovišti se děti nasvačily a splnily svůj
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první úkol. Školkáčci hádali pohádkové dvojice, školáci luštili křížovku.
Cestou dál jsme minuli posed a protože byl odemknutý, nechali jsme
školáky nakouknout. To bylo dobrodružství! A pak zase dál – vzhůru do
Podlesí. Krmili jsme kozy, hladili koně, a u kaple sv. Josefa čekal děti
druhý úkol. Křídami nakreslit pohádkové postavy. Po chvíli už na nás
mávali Králíci z klobouku, nad hlavami přeletěl motýl Emanuel, Maková
panenka zatančila svůj taneček, pan Tau smekl svoji buřinku. Pan Hanák
nás očekával a na louce pro nás připravil lavičky i ohniště. Nasbírat dřevo
na oheň a klacíky na opékání byl třetí úkol, a tak za chvíli už ohýnek
plápolal a nad ním se pekly buřtíky. K nim nám paní kuchařka
nezapomněla přibalit pořádnou porci nejrůznější zeleniny. A jako obvykle
pan Hanák každé dítě svezl na své kobylce Betynce. Před odchodem si
děti měly možnost projít určitou trasu svázání se svým kamarádem. Aby
mohly projít celou trasu, bylo potřeba zapojit hlavu, najít ten nejlepší
způsob a hlavně přijít na to, že musí spolupracovat. Nakonec byly všechny
děti odměněny medailí a pytlíkem skleněných kuliček. Dětský den
v Podlesí jsme si opět užili! Děkujeme panu Hanákovi za jeho ochotu
a čas věnovaný dětem.
-hv-

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Poslední den školy jsme po vydání
vysvědčení uspořádali slavnostní Pasování
prvňáčků a Vyřazení páťáků. Ze školky
letos odchází do první třídy 10 dětí, ze školy
nám odejdou 3 páťáci, z toho dva na
gymnázium. Za přítomnosti rodičů paní
ředitelka pasovala svým mečem děti,
předala jim památeční šerpu a knihu. Pan starosta pak popřál dětem hodně
úspěchů ve škole a předal také knihu a památeční list. Ostatní děti pak od
něj dostaly prázdninový balíček plný dobrot.
-bmPřejeme našim nejmenším, aby si užili léto plné sluníčka a zážitků.
Budoucím prvňáčkům pak úspěšné vkročení do školních lavic.
FOTKY ZE VŠECH AKCÍ BUDOU POSTUPNĚ PŘIDÁVÁNY
NA STRÁNKY ŠKOLY www.skola.rudnapodpradedem.cz
– podívejte se, jak si to děti užívaly...
Zpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na4
www.skola.rudnapodpradedem.cz.

