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1. Základní údaje o škole
Název:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,
okres Bruntál, příspěvková organizace

Adresa:

Dolní Moravice 7, 795 01 Dolní Moravice

Zřizovatel:

Obec Dolní Moravice

Statutární zástupce:

Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka školy

IČO:

709 885 95

Školská rada:

od 18. 4. 1996

1.1 Charakteristika školy
Jedná se o málotřídní školu tvořenou jednou třídou základní školy pro žáky prvního až
pátého ročníku, jedním oddělením mateřské školy, jedním oddělením školní družiny a školní
jídelnou. Škola je situována do dvou budov vzdálených od sebe asi 300 m. Obě budovy jsou
starší a nebyly postaveny pro účely vzdělávání, průběžně jsou však rekonstruovány a
upravovány tak, aby vyhovovaly normám.
Do základní školy dochází místní žáci od 1. – 5. ročníku, z části Nová Ves (asi 5 km)
dojíždějí autobusem. Počet žáků se pohybuje většinou mezi 12 až 18, kapacita školy je 20
žáků.
Mateřskou školu navštěvuje v průměru 14 až 18 dětí, kapacita zařízení je 20 dětí. MŠ
je jednotřídní, do smíšeného oddělení se přijímají děti od 2 do 6 let. Provoz je celodenní s
možností využít dopolední docházku. Kapacita školní družiny je 25 dětí.

2. Přehled oborů vzdělávání a počty žáků
Vzdělávání probíhalo podle ŠVP „Škola pro život“ vytvořeného v souladu s RVP
ZV. Mateřská škola pracovala podle ŠVP „Okna poznání dokořán“ zpracovaného v souladu
s RVP PV.

Počet dětí v MŠ
docházka

tříd

dětí

z toho dívek

celodenní

1

13

4

polodenní (4hod.)

0

0

0

celkem

1

13

4

3

Počet žáků ZŠ, tříd a ročníků ve školním roce 2017/2018
Počet tříd

podle ročníků

počet žáků

z toho dívek

žáci se SVP*

1.

3

3

0

2.

1

0

0

3.

4

1

0

4.

3

2

0

5.

3

3

0

14

9

0

1

Celkem 1
5
*Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
Počet nově zapsaných žáků do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 :
Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019

celkem

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu

6

Počet žádostí o odklad školní docházky

0

z toho dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí

0

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
4.1 Věková struktura učitelů, počet:
do 20 let: 0

21-30 let: 0

31-40 let: 2

41-50 let: 2

nad 50 let: 0

fyz. počet učitelů celkem: 4

přepočtený počet: 3,71

pracující důchodce: 0

učitel, kterému vznikl nárok na důchod: 0

4.2 Odborná a pedagogická způsobilost:
Fyzický / Přepočtený počet učitelů
Dosažené vzdělání
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Speciální pedagogika
Středoškolské

na 1.st. ZŠ
1/1

v ŠD
1 / 0,14

1 / 0,91
pedagogické

1/1

nepedagogické
Celkem

v MŠ

2 / 1,91

1 / 0,5

1 / 0,16

2 / 1,5

2 / 0,3

Na škole působili fyzicky celkem 4 učitelé (ředitelka, učitelka ZŠ, dvě učitelky MŠ). Ve
školní družině dobírala část úvazku učitelka základní školy, která svým vzděláním splňuje
kvalifikaci – původní kvalifikaci Speciální pedagogika si doplnila vzděláním v oboru
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Učitelství pro 1. stupeň. Druhou část úvazku školní družiny dobírala učitelka z mateřské
školy, která má v MŠ částečný úvazek a nesplňuje kvalifikaci ani pro jednu z činností –
dlouhodobě nelze najít kvalifikovaného zaměstnance. Učitelka v mateřské škole na celý
úvazek dokončila v červnu 2018 studium na VŠ a získala potřebnou odbornou kvalifikaci.
4.3 Nepedagogičtí pracovníci školy:
Fyzický / Přepočtený počet pracovníků

Pracovní pozice

v ZŠ i MŠ

v ŠJ

Provozářka ŠJ

1 / 0,30

Kuchařka

2 / 0,91

Domovnice

1 / 0,8

Celkem

1 / 0,8

2 / 1,21

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Klasifikace
1. pololetí
ročník

počet
žáků

prospělo s
vyznamenáním

prospělo

neprospělo

neklasifikováno

1.

3

3

0

0

0

2.

1

1

0

0

0

3.

4

4

0

0

0

4.

3

3

0

0

0

5.

3

2

1

0

0

celkem

14

13

1

0

0

ročník

počet
žáků

prospělo s
vyznamenáním

prospělo

neprospělo

neklasifikováno

1.

3

3

0

0

0

2.

1

1

0

0

0

3.

4

4

0

0

0

4.

3

3

0

0

0

5.

3

1

2

0

0

celkem

14

12

2

0

0

2. pololetí

5

5.2 Výchovná opatření
1. pololetí
Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

Napomenutí
TU

Důtka
TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

14

2

0

0

0

0

0

0

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

Napomenutí
TU

Důtka
TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

14

1

3

0

0

0

0

0

2. pololetí

5.3 Údaje o zameškaných hodinách
1. pololetí
Ročník

Počet žáků

1.

3

Počet
omluvených
hodin
28

9,33

Počet
neomluvených
hodin
0

2.

1

20

20

0

0

3.

4

41

10,25

0

0

4.

3

87

29

0

0

5.

3

198

66

0

0

Celkem

14

0

0

Průměr na
žáka

Průměr na
žáka
0

2. pololetí
Ročník

Počet žáků

1.

3

Počet
omluvených
hodin
66

22

Počet
neomluvených
hodin
0

2.

1

20

20

0

0

3.

4

75

18,75

0

0

4.

3

115

38,33

0

0

5.

3

172

57,3

0

0

Celkem

14

448

32

0

0

Průměr na
žáka

Průměr na
žáka
0

5.4 Údaje o počtu přijatých uchazečů na osmiletá gymnázia
celkový počet žáků
5. ročníku

počet uchazečů o studium

počet přijatých

3

3

1
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6. Prevence sociálně patologických jevů:
Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018 zpracoval metodik prevence
patologických jevů - Dagmar Kučerová.
• Osobní bezpečí – besedy s žáky
• Zdravověda
• Dopravní výchova
Veškeré akce, které připravujeme a absolvujeme, směřují ke zdravému vývoji osobností dětí,
k utváření vlastního názoru a zaujímání vlastního postoje, vnímání potřeb společnosti, kroky
směřující k ochraně životního prostředí.

6.1 Akce zaměřené na prevenci patologických jevů
Divadelní představení
• Pohádky z pařezové chaloupky
Kino
• Kouzelná planeta – Nezkrotná Brazílie (cestopisný film) s besedou
Spolupráce s okolními školami
• Společná setkávání (Dravci, Za krásami podzimu)
• Sportovní akce
• Vernisáž „Květy a kytice“ (Janovický zámek - červen) - zapojení ZUŠ Rýmařov
• Pěvecká soutěž „Zpíváme si o zimě“
Sportovní akce, jichž se zúčastňují žáci společně s žáky okolních škol
• Florbalový turnaj – ZŠ a MŠ Dolní Moravice
• Atletické závody – ZŠ Malá Morávka
• Orientační běh – ZŠ a MŠ Karlova Studánka
• Závody v přeskoku přes švihadlo – ZŠ Rýmařov a SVČ Rýmařov
• Mistrovství malotřídních škol v lyžování – ZŠ Malá Morávka
Besedy s významnými osobnostmi nebo zástupci institucí
• Hasičský záchranný sbor
Akce školy
• Vystoupení pro rodiče a veřejnost (Vítání občánků, Vánoce, Den matek, Den obce,
Vítání občánků)
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• Projektové vyučování – Orientační běh – orientace v prostoru
• Program a dárky pro seniory v Domově odpočinku a stáří
• Drakiáda, Mikuláš, Karneval, Den dětí
• Spaní ve škole – za odměnu
• Školní výlet
6.2 Působení na žáky prostřednictvím zájmových činností
Keramika

- Radmila Dobošová

Angličtina

- Eva Holubová

Flétničky

- Mgr. Dagmar Kučerová

Pohybové hry

- Dagmar Kopečková

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
• Spisová služba

- D. Kučerová

• Aktuální změny ve vzdělávací politice ČR

- D. Kučerová

• Metodická poradna pro ředitele ZŠ

- D. Kučerová

• Hrajeme si se slovíčky – Angličtina

- E. Holubová

• Efektivní řízení školy v praxi

- D. Kučerová

• Matematická gramotnost (hrazeno z projektu)

- D. Kučerová

• Matematická pregramotnost (hrazeno z projektu)

- J. Bulíčková Štěrbová

• Efektivní komunikace

- D. Kučerová

• Čtenářská gramotnost (hrazeno z projektu)

- E. Holubová

• Čtenářská pregramotnost (hrazeno z projektu)

- E. Holubová

• Základy první pomoci

- všichni zaměstnanci

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Aktivity
• Vítání občánků
• Mikuláš
• Vystoupení v Domově odpočinku a stáří v Dolní Moravici
• Vánoční besídka, Den matek, Den obce – vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ
• V. reprezentační ples – ve spolupráci s Obcí
• Dětský den, Karneval – organizační zajištění
• Pěvecká soutěž malotřídních škol
• Zábavní centrum Krokodýlek Olomouc – vybraní žáci (za odměnu)
• Kouzelná planeta – cestopis s besedou
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• Velikonoční jarmark
• Florbalový turnaj málotřídek XI. ročník – pořádala naše škola
• Pohádka v kině SVČ Rýmařov – za odměnu
• Orientační běh – Nová Ves
• Další spolupráce s málotřídními školami:
Karlova Studánka – Orientační běh
Malá Morávka – Lehkoatletický trojboj
Rudná pod Pradědem – Za krásami podzimu – naučná vycházka
• Školní výlet do Archeoparku v Chotěbuzi
prohlídka starého slovanského hradiska
• Zapojení do Sazka Olympijského víceboje – úspěch v okresním kole OVOV,
postup do krajského kola
• Výstavy – zapojení do projektu nazvaného „Květy a kytice“ – janovický zámek
Muzeum Rýmařov, ZUŠ Rýmařov
8.2 Zájmové kroužky pro žáky ZŠ
Keramika, Flétničky, Pohybové hry, Angličtina
Počet kroužků / počet zapojených žáků celkem: ..…................................ 4 / 32
Z toho v rámci školní družiny (počet kr./počet ž.):..…………………… 0 / 0
V rámci školy (počet kr./počet ž.):..…..................................................... 4 / 32

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve dnech 5. až 7. října proběhla v mateřské škole, základní škole i ve školní jídelně kontrola
ze strany ČŠI. Nedostatky, které inspekce na místě zjistila, byly projednány a odstraněny do
konce roku 2017.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Ze závěru kontroly provedené dne 11. 3. 2018 vyplývá, že kontrolou dokladů (rok 2017)
nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, neúplnost, neprůkaznost ani nesprávně vedené
účetnictví. Zprávy z kontrol jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ovoce do škol: Do tohoto programu byli zapojeni žáci 1. – 5 ročníku, kteří dostávali
pravidelně po celý školní rok ovoce či zeleninu. Cílem programu je zvýšením množství ovoce
a zeleniny v jídelníčku vytvořit správné stravovací návyky dětí a bojovat tak proti rostoucí
9

obezitě.
Mléko do škol: Současně byla škola druhým rokem zapojena do projektu dotovaných
mléčných výrobků – v našem případě mléka. Pravidelný a dostatečný příjem mléka opět
přispívá k utváření zdravého životního stylu.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Do dalšího vzdělávání jsou zapojeni všichni pracovníci školy v rámci své profese.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola pokračovala v realizaci dvouletého projektu Šablony Dolní Moravice, pod
registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004865, realizovaného v rámci Operačního
programu Věda, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU. V rámci
projektu pomáhá se vzděláváním žáků a dětí školní asistentka, učitelé se vzdělávali v oblasti
inkluze, matematické a čtenářské gramotnosti.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organiz., organ. zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
• Obec Dolní Moravice
• PPP Bruntál
• ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
• ZŠ Malá Morávka
• ZŠ a MŠ Karlova Studánka
• ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem
• Muzeum Rýmařov
• MAS Rýmařovsko - MAP
• SVČ Rýmařov
• Hasičský záchranný sbor
• Policie ČR
• Svaz ochranářů přírody
• OSPOD
• Dům odpočinku ve stáří v Dolní Moravici
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15. Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce školy ve školním roce
2017/2018
Základní škola pracovala jako jednotřídní s 1. až 5. ročníkem, vyučování bylo dle
možností děleno do dvou skupin: 1. + 2. ročník, 3. - 5. ročník, k zajištění efektivnější výuky.
Vzdělávání v ZŠ probíhalo podle ŠVP „Škola pro život“ vytvořeného v souladu s RVP ZV.
Mateřská škola, taktéž jednotřídní pro děti ve věku 2 – 6 let, pracovala podle vzdělávacího
plánu „Okna poznání dokořán“ podle RVP PV.
Na základní škole vyučovaly dvě učitelky, přepočtený úvazek 1,91. Školní družinu
zajišťovaly dvě vychovatelky, celkový úvazek 0,3. V MŠ pracovaly fyzicky dvě učitelky,
celkový přepočtený úvazek 1,5. Z pedagogických pracovníků působily na celé škole fyzicky
čtyři osoby, úvazek 3,71, z toho jedna učitelka MŠ nekvalifikovaná.
Škola pokračovala ve dvouletém Operačním programu Věda, vývoj, vzdělávání,
financovaném z prostředků EU. V rámci projektu na škole působí školní asistentka (celkově
v délce 2 let). Pedagogové se vzdělávali ve čtenářské a matematické gramotnosti a
pregramotnosti, dále v inkluzi. Vzdělávat se budou ještě prostřednictvím vzájemných návštěv
v hodinách a následných konzultacích a v inkluzi.
Základní školu navštěvovalo 14 žáků. Výsledky vzdělávání v ZŠ jsou velmi dobré, 12 žáků
prospělo s vyznamenáním a 2 prospěli. Dvěma žákyním byla v prvním pololetí udělena
pochvala třídního učitele za vzornou přípravu do výuky, ve druhém pololetí byla udělena
jedna pochvala třídního učitele za vzornou přípravu do výuky a jedna za reprezentaci školy ve
sportu, dalším třem žákům byla udělena pochvala ředitele školy, z toho dvěma žákům za
reprezentaci školy ve sportu na krajské úrovni a jedné žákyni za soustavnou vzornou přípravu
do vyučování a příkladné chování. Počet zameškaných hodin v rámci celého školního roku
klesl, absence byla způsobena nemocností dětí, což je faktor jen těžko ovlivnitelný, přesto
počet zameškaných hodin v tomto školním roce výrazně klesl. Se zavedením pátého ročníku
se žákům opět naskytla příležitost pokračovat v základním vzdělání nejen na další základní
škole, ale také na gymnáziu. Přihlášku si podaly celkem tři žákyně, z nichž byla přijata jedna.
Mateřskou školu navštěvovalo zpočátku 13 dětí v jednom oddělení věkově smíšeném
(děti od dvou do šesti let), v průběhu roku jejich počet vzrostl až na 18. Z tohoto počtu bylo
14 dětí místních, tři dojížděly z Rýmařova a jedno dítě z Václavova u Bruntálu.
V tomto školním roce žáci ZŠ absolvovali pouze část plaveckého výcviku z důvodu
technických problémů vzniklých v místě konání – bazén Břidličná. Hodiny, které budou
chybět do splnění povinného výcviku, budou doplněny v následujícím školním roce
2018/2019. Jelikož nám zastupitelé obce poskytli finanční prostředky na koupi běžeckého
vybavení pro všechny žáky školy a podpořili tolik žádaný zdravý pohyb dětí, mohli si žáci
11

v zimě poprvé vyzkoušet také běžecké lyžování. Tato aktivita byla nově zahrnuta také do
školního vzdělávacího programu ZŠ od 1. 9. 2018.
Společně s dětmi z MŠ jsme nacvičili program na Vánoční besídku a vystoupili s částí
programu také v Domě odpočinku ve stáří. Škola pořádala další již tradiční akce, jako jsou
besídka k Svátku matek, Velikonoční jarmark, Karneval, Florbalový turnaj málotřídních škol
aj. Ve spolupráci s rodiči a Obcí jsme pro děti připravili návštěvu Mikuláše a čerta, program
na Den dětí, Vítání občánků, V. reprezentační ples a vystoupení na Dni obce.
Během hlavních prázdnin probíhala v budově mateřské školy další z rekonstrukcí.
Byly spraveny podlahy ve druhém nadzemním podlaží a schodiště. Došlo také k zarovnání
stěn a novému nátěru. V prostorách kanceláře vznikl prostor pro klubovnu Školního klubu,
který byl vybaven novým nábytkem. Také zahrada mateřské školy prošla během prázdnin
rozsáhlejší rekonstrukcí, většina herních prvků byla nahrazena novými s multifunkčním
využitím.

Závěr
Díky realizovaným rekonstrukcím jsme se posunuli zase o krok dál v obnovování a
modernizaci stávajících budov i pozemků školy. Především zásluhou Obce může škola svým
vybavením i délkou provozu konkurovat velkým školám ve městech.

V Dolní Moravici dne 9. 10. 2018

Mgr. Dagmar Kučerová
ředitelka školy

Školská rada schválila dne 24. 10. 2018

…………………………………..
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Seznam zkratek
ČŠI

– Česká školní inspekce

EU

– Evropská unie

MAP

– Místní akční plány

MAS

– Místní akční skupina

MŠ

– Mateřská škola

OSPOD

– Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Policie ČR

– Policie České republiky

PPP

– Pedagogicko-psychologická poradna

RVP PV

– Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

RVP ZV

– Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠD

– Školní družina

ŠJ

– školní jídelna

ŠVP

– Školní vzdělávací program

ZŠ

– Základní škola

CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE

Příloha

Za krásami podzimu
V pátek 22. září jsme se s žáky vydali na pěší výlet, a jelikož právě začínal podzim, nazvali
jsme jej příhodně „Za krásami podzimu.“ Počasí nám bohužel příliš nepřálo, byla zima a mokro
a podzim nám tak ukázal svou méně přívětivou
tvář. My jsme se však nenechali odradit a
směle se vydali poznávat přírodu ve všech
jejích podobách. Autobusem jsme vyjeli na
Novou Rudnou a odtud šli podle mapy ke škole
v Malé Morávce. Děti ve smíšených skupinách
žáků čtyř škol (Malá Morávka, Rudná pod
Pradědem, Karlova Studánka a Dolní Moravice)
plnily cestou různé úkoly - na poznávání,
znalosti, dovednosti, hledání atd. Cestou nám některé skupinky zmizely z trasy, brzy však
jejich členové pochopili svůj omyl při orientaci, neboť cesta dále nevedla. Šťastně jsme se
tedy všichni shledali u jednoho ze stanovišť, nastalo malé zdržení oproti plánu, nakonec jsme
ale stihli vše dokončit včas a celou poznávací hru vyhodnotit. Tento krásný program pro nás
vymysleli a zrealizovali manželé Balášovi pod záštitou školy v Rudné pod Pradědem. Rudná tak
přidala další společnou aktivitu pro naše spřátelené malotřídní školy.
Dravci a drakiáda
S příchodem podzimu jako by se roztrhl pytel s novými aktivitami, protože ve středu 27. 9.
nás čekaly hned dvě akce a v pátek další. Ale abychom nepředbíhali, vezmeme to pěkně
popořádku. Středeční dopoledne si naše děti (MŠ i ZŠ) užily ve společnosti dravých ptáků.
Sokolníci nám přivezli na ukázku např. orla, jestřába, různé druhy sov, z nichž některé si
mohly děti i pohladit. Komu z nás dospělých se to kdy podařilo? A protože u dětského publika
je velmi těžké udržet pozornost, celé povídání o životě těchto živočichů provázela legrace a
zábava. My jsme v zábavě pokračovali také odpoledne, protože jsme společně s rodiči dětí
vyrazili na kopec za MŠ a vypustili ke
krásnému
modrému
nebi
naše
neposedné draky. Téměř všichni draci
si letos zalétali a udělali radost svým
majitelům. Asi hodinu jsme si
vychutnávali tu krásnou podívanou,
než na nás přišla únava a hlad.
Vydařené odpoledne jsme zakončili
společným posezením a opékáním
špekáčků.
S angličtinou do přírody
Hned v pátek čekal děti další pěší výlet, tentokrát byla hlavním tématem angličtina. I když se
angličtinu u nás ve škole učí žáci až od třetího ročníku, zapojily se do výuky i mladší děti. Paní
učitelka s paní asistentkou připravily pro děti úkoly, děti se během pátečního dopoledne
naučily nová anglická slovíčka, osvěžily si přírodovědné znalosti a navíc strávily celou výuku na
čerstvém vzduchu v krásné přírodě.

Projektové dny
V měsíci říjnu, v době před podzimními prázdninami, se věnujeme už třetím rokem vždy
nějakému projektu. Tentokrát jsme jej nazvali „Od zrna po chléb aneb Jak se peče chléb“ a
byl určen žákům naší základní školy.
První den projektu jsme se zaměřili na sbírání
znalostí o druzích obilí, práci na poli (setí, žně),
zpracování na další produkty až po samotnou
výrobu pečiva a jeho dopravu ke spotřebiteli. Na
pracovních listech žáci vyluštili suroviny
potřebné
k výrobě
chlebového
těsta,
v
zašifrované zprávě objevili druhy mouky a
nechyběly ani češtinářské úkoly k pohádce O
pilné slepičce.
Druhý den jsme se vydali plni očekávání
autobusem do Rýmařova na exkurzi Rýmařovské
pekárny. Byli jsme velice mile přivítáni a pan majitel nás provedl během hodiny celým výrobním
procesem. Po návratu jsme společně připravili do domácí pekárny ingredience k výrobě těsta.
Třetí den ráno jsme sledovali, jak se připravené těsto hněte, kyne a peče se. To však chvíli
trvá a my jsme samozřejmě nezaháleli. Děti modelovaly různé druhy pečiva z vyrobené
plastelíny a moc se jim to povedlo. Za odměnu jsme zhlédli pohádku a v závěru celého
třídenního projektu konečně ochutnali náš domácí chléb, který byl mimochodem výborný.
Hravá věda
Ve spolupráci s MAS Rýmařov (Místní akční skupina) jsme pro děti v MŠ i ZŠ uspořádali
program Hravá věda. Ve čtvrtek 2. listopadu navštívil naši
školu pan Radek Chajda, který dětem osvětlil některé
fyzikální jevy prostřednictvím pokusů. Jednou z dalších
akcí, které pro nás MAS Rýmařov tento školní rok chystá
je Den deskových her, na který se už teď všichni moc
těšíme a těšíme se také na další spolupráci.
Zpíváme si o zimě
S našimi spřátelenými malotřídními školami pořádáme
spoustu akcí, většinou jsou zaměřené sportovně, proto jsme si letos řekli, že dáme prostor i
dětem s hudebním nadáním. Společně jsme 30. listopadu uspořádali první ročník pěvecké
soutěže ve škole v Malé Morávce. Velkým překvapením byla dobrá připravenost malých
zpěváčků, kteří nasadili hned v prvním ročníku laťku velmi vysoko. Naši školu reprezentovali:
v 1. kategorii žáků 1. a 2. ročníku Kačka Psotová, ve 2. kategorii žáků 3. až 5. ročníku Veronika
Kopečková, Sára Stojaspalová a Honzík Vinohradník a ve 3. kategorii smíšených duet Veronika
Kopečková se Sárou Stojaspalovou.
A jak jsme dopadli? Ve 2. kategorii obsadila Veronika Kopečková 3. místo a Sára Stojaspalová
2. místo. Tyto dvě šikovné zpěvačky vybojovaly ještě 2. místo v kategorii duet.
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte při akcích, za podporu a čas,
který nám věnujete. Úplně všem pak přejeme krásný a úspěšný nový rok 2018.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Dolní Moravice Dagmar Kučerová, ředitelka školy

Střípky z naší školy
Vystoupení v Domově odpočinku ve stáří
V úterý
12.
prosince
opět
navštívily děti z naší školy Domov
odpočinku ve stáří, kde svým
programem
zpříjemnily
pobyt
zdejším obyvatelům a navodily
příjemnou vánoční atmosféru.
Vystoupení se skládalo ze dvou
částí, z nichž v první vystoupily
děti z MŠ se svým pásmem pod
vedením paní učitelky Jany
Bulíčkové Štěrbové, na ně pak zpěvem koled za doprovodu kytary navázali školáci ze ZŠ s paní
učitelkou Evou Holubovou. Byla to malá generální zkouška před chystaným vystoupením pro
rodiče.
Besídky pro rodiče
Tentokrát jsme vánoční besídku rozdělili na dvě
nezávislá vystoupení. V úterý 19. prosince si
sváteční atmosféru užili rodiče a prarodiče dětí
z MŠ. Téma vystoupení však nebylo ryze vánoční,
nýbrž pekelné. Rodiče se rázem ocitli v tmavém
pekle mezi samými čertíky, ale roztomilými
čertíky, kteří znali spoustu básniček, písniček a
také zatančili ďábelský tanec. Díky krásným
kulisám, s nimiž si paní učitelky z MŠ skutečně
vyhrály, si besídku plně užili nejen rodiče, ale také
účinkující děti. Školáci si nachystali své vystoupení
na čtvrtek 21. prosince. Uvedli se známou pohádkou „O Smolíčkovi“ a následně předvedli, jak
ovládají hru na flétnu, zpěv či recitaci. Tradičně pak v závěru předali rodičům přáníčka a
dárečky, které vlastnoručně vyrobili.
Vánoční posezení u stromečku
V pátek 22. prosince, poslední den před vánočními prázdninami, jsme si už tradičně uspořádali
společné posezení u vánočního stromu. Povídali jsme si o vánočních zvycích, zazpívali koledy,
ochutnali z domova donesené cukroví od šikovných maminek, které stihly napéct, a nakonec si
rozdali dárky. Velcí školáci našli pod stromkem hlavně hry, které rozvíjí postřeh, logiku,
prostorovou představivost, a děti z MŠ hračky (auta, garáže, vybavení kuchyňky), stolní hry,
nebo puzzle. A Vánoce tak mohly začít.
Deskové hry
MAS Rýmařovsko (Místní akční skupina) pro nás už podruhé připravila deskové hry. Ne
náhodou jsme si vybrali termín 31. ledna, ten den totiž připadl na vysvědčení a nám se líbil
nápad oslavit tuto událost nevšedně. Ve školní tělocvičně v Malé Morávce si mohli učitelé,
předškoláci z MŠ a děti ze základní školy vyzkoušet spoustu neznámých her. Dalo by se říci,
že jsme měli prostor

téměř sami pro sebe, jen my a Malá Morávka. A aby nezůstalo jen u nezávazného zkoušení,
připravili pro nás pořadatelé závod čtyř družstev,
v nichž byly děti z obou škol promíchány. To byl
teprve ten správný adrenalin. Už teď se těšíme na
další společnou akci.
Vysvědčení
Jak už bylo předesláno, deskové hry se konaly také
na oslavu důležitého dne, neboť na školáky čekalo
pololetní vysvědčení. Nám se naskytla možnost
předat dětem vysvědčení prostřednictvím maskota projektů MAS a tím byla moudrá sova.
Společné fotky můžete najít na našich webových stránkách uvedených pod články.
Ples
Hned v pátek 2. února nás čekala další důležitá akce, kterou
pořádala naše škola společně s Obecním úřadem Dolní
Moravice. Už popáté jsme se sešli v obecním sále, abychom
se společně pobavili tancem, k němuž nám hrála skupina LA
NANITA z Opavy, nechybělo ani taneční vystoupení –
Electric boogie – zapojeni do programu byli i diváci, mezi
nimiž se našli skvělí tanečníci. Zájem o vstupenky byl opět
veliký a prodej proběhl snad v rekordním čase. Děkujeme
moc všem, kteří přispěli do bohaté tomboly, a snad se za rok
na VI. reprezentačním plese opět setkáme.
Kouzelná planeta
Žáci základní školy vyrazili v pondělí 5. března do kina v Bruntále na cestopisný film
s besedou. Na toto představení jezdíme touto dobou již tradičně a vždy se na něj děti těší.
Tento rok jsme si z nabídky vybrali cestopis Záhadná a drsná Namibie. Děti se v průběhu
promítání dozvěděly také podrobnosti k nebezpečným scénám a další příběhy, které nebyly
zachyceny kamerami. V závěru celého programu si zopakovaly nové poznatky v kvízu a některé
si odnesly drobné ceny. Příští rok bychom se mohli takto podívat na Floridu a Havaj.
Karneval
V sobotu 10. března se kolem 15. hodiny zaplnil obecní sál
dětmi a jejich rodiči či prarodiči a začal pravý
karnevalový rej. Od samého začátku bylo jasné, že najít
tři nejkrásnější a nejoriginálnější masky bude velký
problém, protože rok od roku se kvalita v tomto směru
zvyšuje. Porota složená ze zaměstnanců školy nakonec
rozhodla, že ocení Bouřkový mrak, Pipi dlouhou punčochu a Černošku. Dvouhodinový program
pro nás připravila agentura Klaun family z Olomouce, děti si užily spousty her, bublinkové
sprchy a každé si nakonec odneslo domů zvířátko z balónku dle vlastního přání.
Dagmar Kučerová – ředitelka školy
Fotografie k jednotlivým akcím najdete na našem webu www.skoladolnimoravice.cz

Zprávy ze školy
Velikonoční jarmark
V úterý 27. března 2018 prostory naší
základní

školy

opět

po

roce

ožily

Velikonocemi. Návštěvníci si mohli vyrobit
velikonoční dekorace dle vlastní fantazie
nebo si zakoupit již hotové výrobky
(připravili: keramický kroužek dospělých,
některé maminky). Paní učitelky nachystaly
pro děti výtvarnou dílnu, a kdo měl chuť,
mohl si nazdobit domácí perníčky nebo
uplést pomlázku. K odpočinku a příjemnému
setkání přispěla Velikonoční kavárna (ve
třídě), kde mnozí návštěvníci zakotvili se svými známými či ratolestmi a při degustaci zákusků
probrali starosti všedního dne. Velikonoční jarmark se tak stává nejen kulturní akcí, ale
především místem vzájemné komunikace a společného setkávání.
Zápis do 1. ročníku
V pátek 6. dubna proběhl zápis do 1. ročníku základní
školy. Děti čekalo hned několik úkolů: krátký rozhovor
o rodině, poznávání písmen, nápodoba psaní, číselná
řada a další. Všechny si vedly výborně, za odměnu se
pak mohly odreagovat v tělocvičně, kde jsme pro ně
měli připravenou dráhu. Už teď se těšíme, až v září
usedne do školních lavic celkem 6 prvňáčků.
Zápis do MŠ
V květnu pak proběhl zápis do mateřské školy, tentokrát trochu jinak než jsme zvyklí. Rodiče
se mohli ve čtvrtek 3. května v rámci Dne otevřených dveří přijít podívat se svými dětmi na
prostředí MŠ, pohrát si s hračkami a dětmi, seznámit se s paní učitelkou a zjistit, jak to ve
školce vlastně chodí. Vyzvedli si také potřebné dokumenty a o týden později pak přišli zapsat
své děti přímo do kanceláře ředitelky. K předškolnímu vzdělávání se nám přihlásily čtyři děti,
které začnou navštěvovat MŠ od září tohoto roku, další tři děti byly přijaty ještě v letošním
školním roce v měsíci květnu a červnu.
Hasiči
Jednou za dva roky probíhá ve školách preventivní program Hasík (připravují profesionální
hasiči z Bruntálu), který děti seznamuje s rizikovým chováním a následky tohoto počínání. Je
to důležitý prvek ve vzdělávání dětí, zejména před nadcházejícími hlavními prázdninami.
Každoročně děti prochází preventivními programy pro snížení rizik patologických jevů (šikana,
kyberšikana aj.), tento program střídáme s besedami s policisty, kteří u nás byli v loňském
roce.

Den dětí
Společně s Hasiči jsme opět na fotbalovém hřišti
v Dolní Moravici uspořádali oslavu Dne dětí.
Tematicky se snažíme vždy přiblížit k nějaké
významné události (např. rok 2016: 700 let narození
Karla IV.), pro letošní akci jsme zvolili 100. výročí
založení Československé republiky. Fotbalové hřiště
se rozdělilo na 14 krajů České republiky, ke
každému kraji jsme vybrali jednu činnosti typickou
pro tuto oblast. Co se na stanovištích odehrávalo?
Děti stavěly hrady z kostek, puzzle vlajky či mapu
ČR, sázely a sbíraly brambory, ty šikovnější je i
oškrabaly, navlékaly korálky, házely míčkem na plechovky plzeňského piva, foukaly do balónků,
malovaly hrozny, stříhaly po slepu cukrovinky, přenášely naběračkou vodu v gumácích, fáraly
do dolu (zajistili hasiči), jely slalom s kolečky uhlí, na dřevěném koni zdolávaly překážky Velké
Pardubické a na Safari rozpoznávaly zvířata hmatem.
Po splnění úkolů čekala na všechny sladká odměna a
špekáček. Hasiči pak potěšili děti dalšími soutěžemi a
hlavně výrobou pěny, ve které se všechny děti pořádně
vyřádily. Rok od roku zaznamenáváme vyšší a vyšší
účast místních i lidí z přilehlého okolí, přestože o akce
v okolních obcích nebyla o tomto víkendu nouze. Velký
zájem nás samozřejmě těší a dodává energii do další
práce. Děkujeme všem, kteří akci podpořili nejen svou
účastí, ale také
v národních barvách.

tematicky

zvoleným

oděvem

Výstava na janovickém zámku
Městské muzeum Rýmařov a ZUŠ Rýmařov pořádají
každým rokem společnou akci v areálu janovického
zámku. Letošní projekt byl pojmenován „Květy a kytice,“
úkolem bylo vytvořit pro výstavu jakékoli výtvarné práce
s danou tematikou, s použitím různých materiálů. Tento
rok se do projektu poprvé výtvarně zapojila i naše škola.
Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 9. června, na
programu bylo vystoupení hudebních těles ZUŠ,
tanečního oboru i mateřských škol, avšak nepřízeň počasí
umožnila realizovat jen část chystaného programu a po
prudké bouři byla akce odvolána. Škoda, mohlo to být
příjemné zpestření sobotního odpoledne. Výstava zůstává
i nadále ke zhlédnutí v prostorách janovického zámku.

Florbal
Florbalové klání, které pro okolní malotřídky každoročně připravuje naše škola, jsme letos
přesunuli z multifunkčního hřiště před MŠ Dolní Moravice do prostor tělocvičny ZŠ Malá
Morávka. Důvodem byla nepříznivá předpověď počasí na tento den, která se nakonec vyplnila,
akce však byla zachráněna. Odehráli jsme už XI. Florbalový turnaj a letos poprvé se v něm
utkaly čtyři školy. V tělocvičně vznikla
výborná atmosféra, děti fandily svým hráčům
i soupeřům, byl to pořádný souboj plný emocí
a napětí. O vítězi jsme poměrně brzy neměli
pochybnosti, ale o dalších místech nebylo
rozhodnuto až do samého závěru. První příčku
obsadila již tradičně ZŠ Malá Morávka, druhé místo patří ZŠ a MŠ Karlova Studánka a my
jsme obhájili tradiční 3. místo. Jako čtvrtá skončila ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem, která
jakožto nováček přišla nasbírat hlavně zkušenosti a příští rok se nám ukáže v plné síle.
Dagmar Kučerová, ředitelka školy
ZŠ Dolní Moravice opět úspěšná na OVOV
V květnu 2018 se žáci Základní školy Dolní Moravice zúčastnili okresního kola sportovní
soutěže OVOV – Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, určené pro děti narozené od r.
2008. Po loňských úspěších jsme si dělali tajné naděje, že i letos by našim dětem mohlo něco
„cinknout“. Konkurence však byla veliká a naše reprezentační výprava velmi skromná. Zatímco
ostatní školy přivážely svá družstva ke sportovnímu areálu plnými autobusy, za naši malou
školu bojovaly pouhé čtyři děti. Z tohoto důvodu jsme se účastnili pouze soutěží nejmladších
jednotlivců, postavit školní družstvo je pro nás nemožné. Jsme také jedinou malotřídní školou
na okrese, která se této soutěže účastní.
O co méně jsme byli vidět při nástupu, o to více nás bylo vidět při vyhlašování výsledků. Naši
čtyři zástupci vybojovali ve svých kategoriích neuvěřitelná umístění – první, druhé, třetí a
čtvrté místo! V kategorii nejmladších kluků s přehledem zvítězil moravický Honzík
Vinohradník, který tak navázal na loňské vítězství své sestry Amálky. Vedle Honzíka se na
druhou příčku stupňů vítězů postavil náš Ivan Holub, čímž
si oba zajistili postup do krajského kola. V kategorii
nejmladších dívek si bronz vybojovala Natálka
Pohanělová. Tato trojice medailistů nám dává naději, že i
příští rok budeme mít na OVOVu svá želízka v ohni.
Výborná letos byla i Romana Riedlová, obhájkyně loňského
bronzu. Po vydařeném závěrečném běhu na 1000m se
posunula o několik příček na výsledné čtvrté místo.
Opakované úspěchy nám dávají motivaci do další práce a
už teď můžeme slíbit, že i příští rok naše malá škola vyšle své zástupce, aby zkusili trošku
potrápit početnější soupeře. Organizátorům ze ZŠ Rýmařov děkujeme za příležitost účastnit
se skvěle připravené sportovní akce.
Eva Holubová, třídní učitelka

