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1. Základní údaje o škole  
 

Název organizace: 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc, s.r.o. 

 

Zřizovatel školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 

Údaje o vedení školy:  

Ředitelka společnosti, statutární zástupce: Monika Machytková 

Ředitel školy, garant pedagogiky: Mgr. Ondřej Vraj 

 

Sídlo organizace:  

Kosinova 876/3, Olomouc  

Kancelář vedení společnosti: 

Na Střelnici 343/48, Olomouc 

Místo vzdělávání ZŠ:  

Rožňavská 728/21, Olomouc 

Místo vzdělávání MŠ:  

Dobnerova 304/24, Olomouc 

Na Střelnici 343/48, Olomouc  

U botanické zahrady 828/4, Olomouc (od 1. 10. 2019) 

Místo provozu dětské skupiny: 

U botanické zahrady 828/4, Olomouc (do 30. 9. 2019) 

 

IČ: 28595475 

RED IZO: 691001359 

IZO ZŠ: 181015251 

IZO ŠD: 181019574 

IZO MŠ: 181019728 

IZO ŠJV: 181030055 

 

Adresy pro dálkový přístup:  

e-mailová adresa společnosti: waldorf@waldorf-olomouc.cz 

e-mailová adresa základní školy: skola@waldorf-olomouc.cz 

e-mailová adresa mateřské školy: skolka@waldorf-olomouc.cz 

e-mailová adresa dětské skupiny: walinka@waldorf-olomouc.cz 

webové stránky: www.waldorf-olomouc.cz 

ID datové schránky: ei6jbu2 

 

mailto:waldorf@waldorf-olomouc.cz
mailto:skola@waldorf-olomouc.cz
mailto:skolka@waldorf-olomouc.cz
mailto:%20walinka@waldorf-olomouc.cz
http://www.waldorf-olomouc.cz/
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Údaje o školské radě: 

Datum zřízení školské rady: 23. 9. 2009 

Složení školské rady:  

Mgr. Martin Pospíšil – předseda školské rady, člen za zákonné zástupce, jmenován 6. 5. 2019 

Mgr. Jana Odevzdaná – člen za pedagogy školy, jmenována pedagogickou radou 27. 8. 2019 

Monika Machytková – člen za zřizovatele 

2. Charakteristika školy 
 

Historie školy: 

Waldorfská škola Olomouc vznikla jako soukromá škola 1. 9. 2010 transformací tříd s 

waldorfskou pedagogikou při FZŠ Dr. Milady Horákové, Rožňavská 21, Olomouc, s níž sdílí 

stejnou adresu. Jedná se o velkou sídlištní školu, postavenou na začátku 90. let 20. století. 

Nachází se v části Olomouc – Nové Sady, která je velmi dobře dostupná dopravou MHD i 

autem.  

 

Vybavení školy: 

Waldorfská škola Olomouc má pronajaty prostory v levém křídle budovy FZŠ Dr. Milady 

Horákové, Rožňavská 21, Olomouc, ve druhém patře a v přízemí o celkové rozloze 1485m². 

Škola má svůj vlastní vchod z boční strany budovy a možnost bezbariérového přístupu. Z 

vnitřních prostor užívá 9 tříd, 3 kabinety, kancelář vedení školy, 2 společné prostory a sociální 

příslušenství. Žáci waldorfské základní školy navštěvují společně s žáky FZŠ Dr. Milady 

Horákové školní jídelnu, která se nachází v přízemí přední části budovy a kam se žáci dostanou 

spojovacím traktem z vnitřní části školy. Jídelna žákům a zaměstnancům školy nabízí denní 

menu s možností výběru ze dvou jídel. Waldorfská škola Olomouc má možnost také užívat 

odborné učebny a tělocvičnu, z vnějších prostor školní dvůr, venkovní hřiště a zahradní 

pozemek pro výuku pěstitelských prací a učebního projektu Ze zrna chléb. 

K výuce tělesné výchovy také využíváme venkovní hřiště a Sportcentrum Nové Sady, kde 

pořádáme také společenské akce a slavnosti. 

 

Vybavení mateřské školy: 

Mateřská škola s waldorfskou pedagogikou, která je zřizována společností Waldorfská základní 

škola a mateřská škola Olomouc s.r.o., poskytuje předškolní vzdělávání dětí ve čtyřech 

odděleních v pronajatých prostorách na adresách Dobnerova 24, Olomouc (2 oddělení) a Na 

Střelnici 48, Olomouc (1 oddělení), U Botanické zahrady 4 (1 oddělení). K dispozici je šatna 
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pro děti i personál, herny po každé oddělení, přípravna jídla. Všechny herny jsou vybaveny 

koberci vhodnými pro herní činnosti dětí, nábytkem a hračkami z přírodních materiálů. 

Disponují také venkovními hřišti a zahrádkami vhodnými pro děti předškolního věku. 

  

Vybavení dětské skupiny: 

Dětská skupina s waldorfskou pedagogikou, která je zřizována společností Waldorfská základní 

škola a mateřská škola Olomouc s.r.o., poskytuje péči 20 dětem ve věkové kategorii od 1 roku 

do 6 let. Nachází se hned u parku na adrese U botanické zahrady 828/4, Olomouc. 

Tato poloha dětem nabízí pro pobyt venku nádherné prostředí, plné krásných stromů, květin a 

zvířátek.  Ve vnitřním prostoru mají děti k dispozici šatnu, herny, přípravnu jídla a kompletní 

sociální zázemí, nechybí zde ani adekvátní zázemí pro personál. Herny jsou vybaveny koberci, 

prolézačky, nábytkem a hračkami z přírodních materiálů.  

3. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích dokumentů 
 

Dětská skupina 

Péče o děti v dětské skupině je realizována podle Plánu výchovy a péče č. j.: WZS/204/17 

 

Mateřská škola 

Předškolní vzdělávání bylo uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání: Mateřská škola s waldorfskou pedagogikou, č. j.: WZS/133/16. 

 

Základní škola 

Žáci základní školy byli ve školním roce 2018/2019 vzděláváni podle školních vzdělávacích 

programů: Školní vzdělávací program Waldorfská škola, č. j. WZS/137/16 

Oborem vzdělávání je obor 79-01-C/01 Základní škola. 

 

Školní družina 

Zájmové vzdělávání se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu školní družiny: 

Waldorfské základní školy a mateřské školy Olomouc s.r.o., č. j.: WZS/223-2/13. 
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4. Personálního zabezpečení   

Jméno pracovníka Pracovní pozice 

Monika Machytková ředitelka společnosti, statutární zástupce 

Bc. Renata Novotná 
vedoucí učitelka MŠ (v současné době na 

mateřské dovolené) 

Petra Bradová 
učitelka MŠ, zástupkyně vedoucí učitelky 

MŠ 

Radka Váňová učitelka MŠ  

Bc. Kateřina Klimešová učitelka MŠ 

Mgr. et Bc. Lucie Krausová učitelka MŠ 

Tereza Kmeťová učitelka MŠ 

Nela Vavřínová, DiS. učitelka MŠ 

Mgr. Karolína Kvitová asistentka pedagoga MŠ (do 31. 5. 2020) 

Marie Vysloužilová asistentka pedagoga MŠ (od 1. 6. 2020) 

Kateřina Mahrová asistentka pedagoga MŠ 

Jitka Wernerová provozní MŠ 

Jitka Suchomelová chůva DS 

Vladana Kubíčková chůva DS 

Mgr. Ondřej Vraj 
ředitel školy, učitel ZŠ, kariérní poradce, 

vychovatel ŠD 

Mgr. Marie Sedláková speciální pedagog, výchovný poradce 

Mgr. Pavla Jakubcová učitelka ZŠ (na mateřské dovolené) 

Mgr. Silvie Latioková učitelka ZŠ 

Mgr. Tereza Grulichová učitelka ZŠ 

Mgr. Hana Svobodová učitelka ZŠ 

Mgr. Lenka Bránková učitelka ZŠ 

Mgr. Michal Němec učitel ZŠ 

Mgr. Jana Odevzdaná učitelka ZŠ 

Mgr. Lucie Jurášová učitelka ZŠ 

Mgr. Karla Vanečková učitelka ZŠ 

Mgr. Zdeněk Němec, DiS. učitel ZŠ 

Bc. František Smékal učitel ZŠ 

Ing. Dora Růžičková, Ph.D. učitelka ZŠ (do 31. 1. 2020) 

Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D. učitelka ZŠ (od 1. 2. 2020) 

Mgr. Kateřina Dvorská učitelka ZŠ, asistentka pedagoga ZŠ 
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Mgr. Eva Fuhrmannová učitelka ZŠ 

Veronika Ševčíková asistentka pedagoga ZŠ, vychovatel ŠD 

Lenka Kaštylová asistentka pedagoga ZŠ (do 31. 1. 2019) 

Ivana Látalová asistentka pedagoga ZŠ 

Jana Pospíšilová asistentka pedagoga ZŠ (od 10. 2. 2020) 

Hana Hradilová asistentka pedagoga ZŠ 

Andrea Smýkalová 
vedoucí vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ, 

metodik prevence 

Mgr. Denisa Chládková vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

Ilona Štěpánová 
vedoucí hospodářského a personálního 

úseku 

Monika Fojtíková sanitární pracovník 

5. Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání: 

K zápisu se dostavilo Přijato Nepřijato 

24 24 0 

 

 

Zápis k základnímu vzdělávání: 

K zápisu se dostavilo Přijato Odklad Nepřijato  

32 24 7 1 
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6. Výsledky vzdělávání žáků  
 

Výsledky výchovně vzdělávacího procesu: 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo Neprospělo 

I. 24 24 0 

II. 18 18 0 

III. 21 21 0 

IV. 22 22 0 

V. 20 20 0 

VI. 13 13 0 

VII. 18 18 0 

VIII. 16 16 0 

IX. 10 10 0 

Celkem 162 162 0 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy: 

  z toho přijati: 

Celkem 
Gymnázium a 

lyceum 

Střední škola s 

maturitou 

Střední škola s výučním 

listem/závěrečnou zkouškou  

10 2 4 4 

7. Prevence sociálně patologických jevů 
Smyslem primární prevence je zvýšení povědomí dětí o sociálně patologických jevech, rozvoj 

jejich osobních postojů a kompetencí, které mohou předejít rizikovému chování žáků.  Cílem 

našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou 

součástí výuky a života školy. Škola má vypracovanou preventivní strategii, na které se podílí 

metodik prevence ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky. S minimálním 

preventivním programem byli zaměstnanci školy seznámeni na začátku školního roku. Na 

pedagogických radách jsme se zabývali naplňováním konkrétních aktivit pro žáky, které 

probíhají v rámci výuky a vyplývají ze školního ŠVP. Metodik prevence také úzce spolupracuje 

s dalšími členy školního poradenského pracoviště (výchovným poradcem, ředitelem školy). 

Na prvním stupni se na metodiku prevence zaměřují učitelé především v předmětech Etická 

výchova a Člověk a jeho svět. Na druhém stupni se prevence obsahově prolíná zejména 
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s Výchovou k občanství, a Přírodopisem. Na budování pozitivního klimatu ve třídách má také 

velký vliv celkový vstřícný přístup pedagogů k dětem, jejich všímavost a důslednost při řešení 

problémových situací. Jednotnost pedagogických postupů a pravidel jsme průběžně probírali na 

týdenních schůzích kolegia, kde byl prostor věnovat se jak obecným pedagogickým tématům, 

tak konkrétním žákům. V rámci aktivního trávení volného času měli žáci možnost navštěvovat 

školní družinu, zájmové kroužky organizované spolkem Od dětství ke štěstí a Základní 

uměleckou školu Fantazie, která v letošním roce provozovala výuku přímo v prostorách naší 

školy. 

 

V rámci preventivního programu byly ve školním roce 2019/2020 mimo běžnou výuku 

realizovány tyto prosociální a vzdělávací aktivity: 

- vzdělávání pedagogických pracovníků na odborných seminářích za účelem sebepoznávání a 

seberozvoje 

- studium akreditované MŠMT pro metodiky prevence 

- přednáška pro rodiče na téma: Sexuální výchova u dětí, přednášela Anežka Janátová, 

proběhlo také několik individuálních konzultací s rodiči  

- hospitace Anežky Janátové ve všech ročnících a následný mentorský rozhovor 

s třídními i oborovými učiteli 

- realizace školních slavností za účelem navázání širších sociálních vazeb a posílení 

vztahu rodiny a školy (Masopust, Vánoční a dílny) 

- realizace školních slavností za účelem seberozvoje a sebepoznání žáků (Michaelská 

slavnost, Martinská slavnost, Adventní spirála) 

- zapojení školy do projektu MŠMT šablony II, který má široký dopad na rozvoj žáků 

nejen v oblasti vzdělávací, ale i interpersonální  

- v páté třídě byl metodikem prevence realizován program na téma Aspergerova 

syndromu 

- ve škole bylo realizováno několik besed na téma prevence zdraví nebo bezpečného 

chování (zubní prevence, besedy s policií ČR) 

- společnost E – bezpečí předala nové materiály o bezpečném pohybu na internetu 

- přednáška pro rodiče na téma 5 G sítí, přednášel rodič školy pan Horák 

- žáci druhého až osmého ročníku absolvovaly programy pořádané společností P-

centrum, které jsou tematicky zaměřené na prevenci rizikového chování podle věku dětí 

- beseda v městské knihovně Olomouc na téma Etiketa, žáci sedmé třídy 

- návštěva předpremiéry filmu v Síti, práce s metodikou k tomuto filmu bude pokračovat 

v příštím školním roce 

 

Od 11. března 2020 byla povinná školní docházka přerušena mimořádným opatřením 

ministerstva zdravotnictví. Z tohoto důvodu se neuskutečnily tradiční akce školy, jako je 

vynášení Morany nebo Velikonoční slavnost. Byly zrušeny společné třídní schůzky a omezen 

nultý ročník pro rodiče budoucích prvňáčků. Nebyla také realizována další návštěva klinické 

psycholožky Anežky Janátové. 
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Ve III. a IV. čtvrtletí se v rámci prevence učitelé soustředili zejména na podporu rodin při 

domácím vzdělávání a udržení dobrého vztahu žáka ke škole. Třídní učitelé také mapovali 

plnění školních povinností, nabízeli rodinám, které nemají kvalitní internetové připojení 

možnost vyzvedávat učivo ve škole nebo pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami pomoc 

asistenta pedagoga.  

Po návratu dětí do školy soustředili pedagogičtí pracovníci pozornost na opakování základních 

třídních pravidel a na osvojení nových, dle doporučení ministerstva zdravotnictví a MŠMT.  

8. Environmentální výchova 
Prvky environmentální výuky jsou do výuky zařazovány aktivně a průběžně, a to v rámci učiva 

většiny vzdělávacích oblastí – v jednotlivých předmětech na základní škole, tak činností 

v mateřské škole a školní družině, ale také během běžného chodu školního zařízení. Naše škola 

aktivně zařazuje do výuky prvky environmentální výchovy, pořádá akce a projekty, které vedou 

děti a žáky k lepšímu poznávání svého okolí a budování si vztahu k přírodě a životnímu 

prostředí a jejich ochraně a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl 

a hodnotovou orientaci žáků. 

V rámci environmentální výchovy byly realizovány například tyto akce a projekty: třídění 

odpadu, sběr použitých baterií, výrobu ozvučných dřívek, sázení a pěstování obilí, mletí obilí, 

výroba ručního papíru, návštěvu zoologických zahrad, návštěvy knihoven s programem Roční 

období I. a II., návštěvy geologických expozic, botanické exkurze (Hrubá Voda, Domašov nad 

Bystřicí), návštěvu ekologického centra s programem Od semínka k rostlince. Na škole také 

byly naplánovány slavnosti (např. Vynášení Morany), které však nebyly vzhledem 

k probíhajícímu Mimořádnému opatření MZ ČR realizovány. Samozřejmostí jsou aktivity 

zaměřené na ekologickou výchovu pořádané centrem Sluňákov v Horce nad Moravou. 

V distančním vzdělávání se děti věnovaly projektu „Kbelík vody“ či projektům ke Dni Země.  

Koordinátorka environmentální výchovy na naší škole Karla Vanečková na základě školení 

Centra ekologických aktivit Sluňákov bezplatně s žáky využívala venkovní areál Centra, 

zapůjčování pomůcek a metodik a zvýhodněné ceny aktivit pořádaných centrem Sluňákov.  

9. Bezpečnost žáků a personálu školy 
Naše škola se snaží rozvíjet přirozenou fyzickou i psychickou zdatnost dětí a žáků. V rámci své 

činnosti volí takové aktivity, aby měli žáci možnost přirozeného kontaktu s prostředím, uměli 

se v něm pohybovat a správně reagovat na situace, které mohou nastat. V letošním školním 

roce byly v rámci zvýšení bezpečnosti a prevence realizovány tyto jednorázové či dlouhodobé 

akce: Výuka plavání v mateřské škole a ve 4. ročníku základní školy, dopravní výchova ve 4. 

třídě ve spolupráci s centrem Semafor, preventivně bezpečnostní besedy za účasti příslušníků 

Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Policie České republiky, městské policie. 

V červnu 2019 proběhla cvičná evakuace školy. 
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10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Studium k rozšiřování odborné kvalifikace: 

Jméno Obor 

Veronika Ševčíková Speciální pedagogika pro 2. stupeň 

základních škol a pro střední školy a muzejní 

a galerijní pedagogika na Pedagogické 

fakultě UP Olomouc 

Ondřej Vraj Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogická 

fakulta Jihočeské Univerzity České 

Budějovice 

Denisa Chládková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogická 

fakulta Jihočeské Univerzity České 

Budějovice 

Tereza Kmeťová Předškolní pedagogika, Pedagogická fakulta 

UP Olomouc 

Radka Váňová Učitelka předškolního vzdělávání a 

vychovatelka, SPŠ Obrataň 

 

Vzdělávání ve waldorfské pedagogice: 

Studium waldorfské pedagogiky (tříleté) 

9 celovíkendových vzdělávání během roku + týdenní soustředění během letních prázdnin + 

praxe 

Kateřina Klimešová Září 2019 – srpen 2020 

Nela Vavřínová Září 2019 – srpen 2020 

Hana Svobodová Září 2019 – srpen 2020 

Lenka Trunečková Září 2019 – srpen 2020 

Michal Němec Září 2019 – srpen 2020 

Lucie Jurášová Září 2019 – srpen 2020 

Zdeněk Němec Září 2019 – srpen 2020 

Monika Machytková Září 2019 – srpen 2020 

František Smékal Září 2019 – srpen 2020 

 

Letní kurz – Semily 2020 (týdenní soustředění) 

Monika Machytková 12. 7. – 17. 7. 2020 

Hana Svobodová 12. 7. – 17. 7. 2020 

Denisa Chládková 12. 7. – 17. 7. 2020 

Silvie Latioková 12. 7. – 17. 7. 2020 

Jana Odevzdaná 12. 7. – 17. 7. 2020 

František Smékal 12. 7. – 17. 7. 2020 

Kateřina Dvorská 12. 7. – 17. 7. 2020 
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Další vzdělávání a kurzy 

Roman Musil: Metody pro aktivní učení a aktivní vyučování 

Andrea Smýkalová 31. 8. 2020 

Denisa Chládková 31. 8. 2020 

Veronika Ševčíková 31. 8. 2020 

Eva Fuhrmannová 31. 8. 2020 

Silvie Latioková 31. 8. 2020 

Ondřej Vraj 31. 8. 2020 

Jana Pospíšilová 31. 8. 2020 

Hana Svobodová 31. 8. 2020 

Lenka Bránková 31. 8. 2020 

Ivana Nováková 31. 8. 2020 

Michal Němec 31. 8. 2020 

Jana Odevzdaná 31. 8. 2020 

Lucie Jurášová 31. 8. 2020 

Lucie Mrkvicová 31. 8. 2020 

Marcela Michalusová 31. 8. 2020 

Hana Hradilová 31. 8. 2020 

 

11. Údaje o aktivitách školy 
 

Termín Třída /škola Název akce/stručný popis akce 

Září 2019     

2. -3. 9. 2019 IX. třída Adaptační pobyt 

3. 9. 2019 VIII. třída Návštěva Legiovlaku 

17. 9. 2019 IV. třída Výmlat obilí v rámci projektu Ze zrna chléb 

19. 9. 2019 MŠ Zahájení předplavecké výuky 

20. 9. 2019 VII. třída Beseda v Městské knihovně – Hrdelní právo 

25. 9. 2019 MŠ Slavnost svatého Václava 

27. 9. 2019 ZŠ Michaelská slavnost 

Říjen 2019   

1. 10. 2019 MŠ Michaelská slavnost 

30. -2. 10. 2019 III. třída Obdělávání pole v rámci projektu Ze zrna chléb 

4. 10. 2019 MŠ Veselé bubnování 

4. 10. 2019 III. třída Exkurze na Zlatou farmu 

4. 10. 2019 MŠ Přespávání ve školce 

5. 10. 2019 MŠ Pracovní sobota v MŠ 
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11. 10. 2019 VI. třída Exkurze na hvězdárnu Prostějov 

16. 10. 2019 MŠ 

Ježek Bodlinka a zatoulaný kaštánek (ekovýchovný 

program DDM Olomouc) 

22. 10. 2019 IX. třída Burza práce 

31. 10. 2019 V. třída Dopravní hřiště Semafor 

Listopad 2019   

1. 11. 2019 MŠ Veselé bubnování 

4. 11. 2019 V. třída Dopravní hřiště Semafor 

5. 11. 2019 ZŠ Den otevřených dveří 

6. 11. 2019 ZŠ Měsíční slavnost 

7. 11. 2019 VIII., IX. třída Španělský den Praha 

7. 11. 2019 ZŠ 

Přednáška pro rodiče: Dopad 5G sítě na zdraví 

(Horák) 

8. 11. 2019 VIII. třída 

Beseda v městské knihovně – Olomouc: pevnostní 

město 

10. 11. 2019 MŠ Společné šití maminek 

21. 11. 2019 MŠ 

Když se dítě nudí: přednáška pro rodiče 

(Protivánková) 

12. 11. 2019 V. třída Beseda v městské knihovně 

12. 11. 2019 MŠ, ZŠ Martinská slavnost 

19. 11. 2019 VII., VIII. třída Workshop trénování paměti 

20. 11. 2019 VIII. třída Pevnost poznání: Odpudiví nebo překrásní 

25. 11. 2019 VIII. třída Návštěva výstavy olomouckých umělců 

27. 11. 2019 VI. třída Muzeum Přerov: Pravěk 

28. 11. 2019 I, II., III. V. třída Beseda s městskou policií 

28. 11. 2019 VIII., IX.  Prezentace středních škola Scholaris 

28. 11. 2019 I., II. třída Adventní spirála 

29. 11. 2019 ZŠ Adventní spirála 

29. 11. 2019 VII. třída Vlastivědné muzeum: Věstonická venuše 

Prosinec 2019   

1. 12. 2019 MŠ Adventní spirála 

2. 12. 2019 MŠ Divadelní představení Vodník Česílko 

6. 12. 2019 MŠ Mikulášská slavnost 

6. 12. 2019 I. třída Návštěva městské knihovny 

11. 12. 2019 MŠ, ZŠ Vánoční slavnost 

12. 12. 2019 VII. třída Návštěva Fakultní nemocnice Olomouc 

13. 12. 2019 MŠ Veselé bubnování 

13. 12. 2019 III., IV. IX. třída Vystoupení na Vánoční Floře Olomouc 

18. 12. 2019 MŠ Vánoční besídka 

20. 12. 2019 V., VI., VII. třída Vánoční Olomouc 

Leden 2020   

7. 1. 2020 V. třída Beseda v městské knihovně: Poezie 

9. 1. 2020 II. stupeň ZŠ Výstava Poklad Inků Brno 

10. 1. 2020 MŠ Veselé bubnování 

14. 1. 2020 MŠ Zahájení lyžařského kurzu 
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14. 1. 2020 VIII., IX. třída Beseda v městské knihově: Fake news 

15. 1. 2020 MŠ Vyšetření zraku dětí 

15. 1. 2020 ZŠ 

Přednáška pro rodiče: Kdy a jak mluvit s dětmi o 

sexu (Janátová) 

17. 1. 2020 VI. třída Exkurze v pevnosti poznání: Geologie 

17. 1. 2020 VIII. třída Beseda v městské knihovně: Země fantazie 

20. 1. 2020 IV. třída Projektový den v Konírně Doloplazy 

23. 1. 2020 IV. třída Beseda v městské knihovně 

30. 1. 2020 MŠ Zimní besídka 

Únor 2020   

10. 2. 2020 II. stupeň ZŠ Zahájení lyžařského výcviku 

10. 2. 2020 II. třída P – centrum: Preventivní program 

15. 2. 2020 MŠ Veselé bubnování 

17. 2. 2020 IV. třída P – centrum: Preventivní program 

18. 2. 2020 II. třída Čítanková slavnost 

18. 2. 2020 III. třída Sluňákov Horka nad Moravou: Jak vzniká papír 

19. 2. 2020 III. třída P – centrum: Preventivní program 

19. 2. 2020 IV. třída Dopravní hřiště Semafor 

20. 2. 2020 MŠ S písničkou kolem světa – Moravská filharmonie 

24. 2. 2020 VI. třída P – centrum: Preventivní program 

25. 2. 2020 ZŠ Masopust 

26. 2. 2020 MŠ Masopustní rej 

27. 2. 2020 VII. třída P – centrum: Preventivní program 

28. 2. 2020 MŠ Divadlo Plyšového medvídka: Ostrov odpadků 

28. 2. 2020 VIII. třída P – centrum: Preventivní program 

28. 2. 2020 II. třída Beseda v městské knihovně: Zvířátková školička 

Březen 2020   

3. 3. 2020 ZŠ Měsíční slavnost 

4. 3. 2020 MŠ 

Zajíc Ouško a první sněženka: ekovýchovný 

program DDM Olomouc 

5. 3. 2020 I. II. třída Muzikohrátky 

6. 3. 2020 II. třída 

Městská filharmonie Olomouc: Trumpeta a její 

kamarádi 

6. 3. 2020 V. třída P – centrum: Preventivní program 

11. 3. 2020 MŠ 

Smysluplná pomoc: přednáška pro rodiče 

(Protivánková) 

13. 3. 2020 MŠ Veselé bubnování 

Duben 2020   

27. 4. 2020 MŠ Jarní slavnost 

Květen 2020   

5. 5. 2020 MŠ Veselé bubnování 

11. 5. 2020 MŠ Den na statku 

12. 5. 2020 MŠ Den na statku 

18. 5. 2020 MŠ Den na statku 

19. 5. 2020 MŠ Den na statku 
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Červen 2020   

16. 6. 2020 VII. třída Záchranářský den 

22. 6. 2020 ZŠ Cvičná evakuace 

23. 6. 2020 I. třída Projektový den Dětský park skřítka Hrubíka 

24. 6. 2020 IV. třída Památky města Olomouce 

25. 6. 2020 V. třída Aquapark Olomouc 

25. 6. 2020 IV. třída Exkurze v botanické zahradě 

26. 6. 2020 VI. třída Pobyt v kempu Krásná Morava 

29. 6. 2020 MŠ, ZŠ Slavnostní položení základního kamene 
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12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Ve školním roce neproběhla prezenční inspekční činnost České školní inspekce.  

13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Naše škola se v tomto školním roce nezapojila do rozvojových, ani mezinárodních programů. 

14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Škola se do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení nezapojuje. 

15. Projekty  
 

Waldorfská základní škola a mateřská škola s.r.o. v tomto školním roce realizovala tyto 

projekty: 

 

Projekt „OVOCE DO ŠKOL“ 

Projekt se realizuje na základě nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek 

pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve 

vzdělávacích zařízeních. Vztahuje se na žáky základních škol a má za cíl podpořit správné 

stravovací návyky dětí. 

 

Projekt „CENTRUM NATURA“ 

Projekt Centrum Natura je realizován v rámci OP VVV. Je zaměřen na vzájemné učení škol a 

pedagogů ve všech krajích ČR formou podpory škol jako center kolegiální podpory v tématu 

přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků. Zapojení pedagogové 

budou prostřednictvím prezenčních setkávání, online setkávání a účastí na pravidelných 

projektových odpoledních vzájemně spolupracovat, sdílet své zkušenosti a předávat si příklady 

dobré praxi v oblasti podpory a rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků.  

V jeho rámci jsme v tomto školním roce uspořádali 4 projektová odpoledne pro učitele různých 

škol zaměřené na zvýšení odbornosti v přírodovědných předmětech. Projekt byl ukončen 

v prosinci 2019. 

 

Projekt "ROZVOJ WALDORFSKÉ ŠKOLY V OLOMOUCI II." 

Tento projekt je realizován v rámci OP VVV.  

Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání na Waldorfské škole.  

Díky tomuto projektu jsou v naší škole podpořeny tyto aktivity: 

- spolupráce s rodiči MŠ 
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- zapojení chůvy do činnosti MŠ 

- vzájemná podpora pedagogů ZŠ 

- realizace projektových dnů ve škole i mimo ni 

 - činnost kariérního poradce na ZŠ 

- projektové dny ve školní družině 

- využití ICT ve vzdělávání ve školní družině 

  

 Projekt "WALINKA"  

Tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost od 1. 4. 2017. Jedná 

se o zařízení poskytující péči dětem v předškolním věku. Realizujeme dětskou skupinu ve 

městě Olomouc s celkovou kapacitou 20 míst a tím zlepšujeme podmínky pro zaměstnanost 

rodičů s malými dětmi. Toto zařízení si díky své lokalitě, příjemnému vybavení a velmi 

kvalitnímu personálu, získalo velkou oblibu. Kapacita zařízení je zcela vytížena. Vnitřní 

prostředí má jednu část vybavenou jako hernu (soustava prolézaček a skluzavek), to malé děti 

velmi motivuje k rozvoji fyzické kondice a koordinace pohybu.  Pro spánek děti využívají 

místnost, která naopak působí velmi zklidňujícím dojmem, je laděna do jemných harmonických 

barev, tak aby prostředí samo o sobě tišilo náladu. Pobyt venku děti tráví převážně v městském 

parku, který přímo sousedí s dětskou skupinou. 

Dětská skupina od 1. 10. 2019 plynule přešla v nové oddělení mateřské školy. 

 

Projekt „NIKDY NENÍ POZDĚ“ 

Projekt je realizován organizací EDUinstitut. Umožnil nám personální podporu jak pro 

mateřskou tak pro základní školu. Jedná se o pomocné pracovníky jak pro pedagogický tak 

hospodářský úsek. 

 

Projekt “SPORTUJ VE ŠKOLE“ 

Nositelem projektu je Asociace školních sportovních klubů. Naše škola se do něj zapojuje 

formou realizace rozšířených sportovních aktivit vedených kvalifikovaným učitelem tělesné 

výchovy. Díky ní jsme získali jednorázově vybavení pro tělesnou výchovu. 

 

Stavba školky pro šikulky 

Byl schválen investiční projekt Stavba školky pro šikulky, který vypisovalo Ministerstvo pro 

místní rozvoj ve výši cca 33 miliónů za účelem výstavby nové budovy mateřské školy se 

čtyřmi odděleními. Prioritní osa IROPu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionu. 

 

Projekt „V RYTMU BUBNŮ“ 

Poskytovatelem dotace bylo statutární město Olomouc. Projekt byl zaměřen na rozvoj 

osobnosti dítěte za pomocí rytmů. Byl realizován formou pravidelných workshopů pro děti 

v mateřské škole. Dotace byla využita na mzdové náklady lektora, kterým je paní Monika 

Čočková. 
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Projekt „VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ“ 

Poskytovatelem projektu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím 

Krajského úřadu olomouckého kraje. Dotace je ve výši 31 740 Kč. Účelem projektu je podpora 

vzdělávání cizinců ve školách. Je využit u žáků s mateřským jazykem řečtina a běloruština. 

Projekt byl zahájen v tomto školním roce a bude ukončen v prosinci 2020.  

 

Projekt „ZELENÁ ŠKOLÁM“ 

Cílem projektu je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností 

pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a 

elektronických zařízení. Ve škole je díky projektu umístěna nádoba na tento odpad, kterou 

využívají jak žáci a zaměstnanci školy, tak zákonní zástupci. 

 

Projekt „ VZDĚLÁVACÍ DNY“ 

Nositelem projektu je Asociace školních sportovních klubů. Cílem projektu je smysluplná a 

zábavná alternativa trávení volného času. Projekt byl realizován 2x ve čtyřech dnech. Denní 

program byl rozdělen na dopolední vzdělávací část a odpolední volnočasové aktivity. 

Z projektu byly hrazeny mzdové náklady a příspěvek na stravu žáků. Vedoucím projektu byla 

Pavlu Jakubcová. 

16. Naplňování dlouhodobého záměru  
Našim dlouhodobým záměrem je výstavba vlastního vzdělávacího areálu, kde bychom veškeré 

naše činnosti realizovali na jedné adrese. Po několikaletém úsilí se podařilo v květnu 2020 

zahájit výstavbu vzdělávacího komplexu na Tomkově ulici v Olomouci -Hejčíně. 
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17. Spolupráce  

17.1 Spolupráce se statutárním městem Olomouc 

 

Naše škola se aktivně zapojila do druhé fáze realizace místního akčního plánu vzdělávání ORP 

Olomouc (MAP II) ten si klade za cíl zlepšení spolupráce mezi školami, jejich zřizovateli a 

dalšími institucemi a organizacemi v oblasti inkluzivního vzdělávání, matematické a čtenářské 

gramotnosti, v podpoře kreativity a podnikavosti žáků a jejich uplatnění na trhu práce. 

Zaměřuje se také na polytechnické vzdělávání žáků.  

Naše škola se zapojuje nejen jako účastník analytické části tohoto projektu a nabízených 

aktivit. Paní ředitelka společnosti Monika Machytková se stala členkou řídícího výboru a 

členkou ekonomické komise. V pracovní skupině Uplatnitelnost absolventů na trhu práce pan 

ředitel školy Mgr. Ondřej Vraj. 

17.2 Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči je jedním ze základních pilířů práce na Waldorfské škole. Představuje 

důležitou součást vztahu škola – rodina – dítě. Uvědomujeme si, že spolupráce s rodiči, 

vzájemná komunikace a budování důvěry vedou k efektivnějšímu působení na dítě. Proto jsou 

zaměstnanci školy otevřeni této spolupráci. Komunikace mezi školou a zákonnými zástupci se 

děje prostřednictvím třídních schůzek, které se konají přibližně jednou za měsíc a půl, formou 

konzultačních hodin pedagogů, návštěvou učitele v rodinách v prvních ročnících školy nebo 

přirozenou komunikací v době před a po vyučování. Nedílnou součástí informování o činnosti 

ve škole je vydávání školního zpravodaje, který vychází jednou měsíčně a dny otevřených 

dveří, kdy mohou rodiče a zájemci ze strany široké veřejnosti nahlédnout do výuky. Pro rodiče, 

jejichž děti byly přijaty ke vzdělávání do 1. ročníku, jsou organizována pravidelná setkávání 

v rámci tzv. nultého ročníku. Zde se dozvídají důležité informace o chodu školy, o důležitých 

principech waldorfské pedagogiky, o jejích rozdílech v porovnání s klasickým školstvím. Nultý 

ročník vrcholí společným víkendem rodin prvňáčků, třídní učitelky budoucí 1. třídy a vedení 

školy, který je zakončen slavnostním pasováním prvňáčků. 

Dalšími formami, jak zapojovat rodiče do činnosti školy je spolupráce při přípravě a realizaci 

některých slavností a akcí školy, pomoc při úklidu a zvelebování školních prostor. V tomto 

školním roce se rodiče aktivně zapojili při pořádání vánočního jarmarku, masopustu, 

velikonočních dílen a svatojánské slavnosti. V rámci mateřské školy se uskutečnilo několik 

pracovních sobot, při kterých byly upravovány venkovní prostory, maminky se scházely ke 

společnému tvoření. 

Při Waldorfské základní škole a mateřské škole Olomouc s.r.o. funguje sdružení rodičů 

Waldorfská iniciativa, z. s. Úzce spolupracuje se školou v oblasti komunikace, pořádání 

školních akcí a zlepšování podmínek vzdělávání.  
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17.3 Spolupráce s fakultami vysokých škol 

 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. spolupracuje s různými fakultami 

vysokých škol, zejména Univerzity Palackého, na vzdělávání budoucích pedagogů a 

poskytování informací o alternativním školství. Zapojuje se také do projektů organizovaných 

vysokými školami a využívá jejich služeb v rámci spolupráce se základními školami. 

V tomto školním roce působili na naší škole studenti v rámci své praxe z Pedagogické fakulty 

UP, Přírodovědecké fakulty UP a Fakulty tělesné kultury UP. Pan ředitel Ondřej Vraj měl 

přednášky na téma Waldorfská pedagogika na půdě Pedagogické fakulty UP a Filosofické 

fakulty UP. 

Spolupracujeme také s Fakultou tělesné kultury UP v rámci jejich podpory v oblasti integrace 

žáků s tělesným postižením při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. 

17.4 Spolupráce se ZUŠ Fantazie 

 

V letošním školním roce naše škola pokračovala v úzké spolupráci se ZUŠ Fantazie. Její žáci se 

zúčastnili měsíčních slavností pořádaných naší základní školou. Pedagogové ZUŠ i její žáci 

vystoupili na slavnostním pokládání základního kamene nového waldorfského vzdělávacího 

komplexu v červnu 2020. 

17.5 Spolupráce se spolkem Od dětství ke štěstí, z.s. 

 

Další organizací, se kterou naše škola spolupracuje je spolek Od dětství ke štěstí, z. s. Spolek 

organizuje a personálně zajišťuje volnočasové aktivity pro děti (Kutilský kroužek, Život na 

statku, Šikovné ručičky, vaření a další), akce zaměřené na environmentální výchovu (škola 

v přírodě, čištění studánek, mlácení obilí v Hanáckém skanzenu v Příkazech…)  

17.6 Spolupráce s DDM Olomouc 

 

V letošním školním roce se nám podařilo navázat spolupráci s Domem dětí a mládeže 

v Olomouci. Její lektoři se zapojili do výuky tělesné výchovy v 6. ročníku, konkrétně do výuky 

šermu, který je součástí celoročního tématu Rytířství. 

17.7 Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

Při Waldorfské základní škole a mateřské škole Olomouc s.r.o. není zřízena odborová 

organizace.  
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18. Členství  
 

Okresní hospodářská komora (OHK) je podnikatelská organizace hájící zájmy soukromých 

subjektů.   

 

Asociace waldorfských škol (AWŠ) je organizace sdružující waldorfské školy po celé ČR. Díky 

členství v tomto zapsaném spolku sdílíme odborné zkušenosti napříč celou republikou.   

 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) je profesní organizace sdružuje 

soukromé školy s prokázanou kvalitou. Jejím cílem je hájit zájmy soukromého školství a 

prosazovat rovné podmínky pro školy všech zřizovatelů. Naše škola je nejen řádným členem, 

ale také aktivní posilou. Paní ředitelka společnosti Monika Machytková je krajským zástupcem.  
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Příloha č. 1: Výběr z akcí ve školním roce 2019/2020 
 

Prázdninová sklizeň obilí 

Letošní čtvrťáci (loňští třeťáci) se jednoho srpnového dopoledne sešli na školním políčku, aby 

sklidili zasetou pšenici v rámci epochy Ze zrna chléb. Po celou dobu prázdnin počasí vcelku 

přálo a děti s úsměvem na rtech pohlížely na bohatou úrodu. Celkem se sešla více než polovina 

třídy s rodiči a každý se měl k dílu. Srpů bylo dostatek, stejně tak sil, za to při svazování 

pšenice do snopečků docházelo provázků, a tak se ještě zaběhlo domů pro další klubko. 

Maminky nestačily vázat pšenici, děti byly v práci velmi rychlé. Vše se stihlo s přehledem, 

k tomu zbyl také čas k zakousnutí buchty a povyprávění si zážitků z prázdnin. Nakonec se 

pšenice rozdělila mezi rodiče, kteří se ochotně nabídli, že ji dosuší doma v kůlně. Sklizené obilí 

si žáci ručně cepy vymlátí ve skanzenu v Příkazech, a tak denně trénují říkanky pro jednocepní, 

dvoucepní, třícepní…v rámci epochového vyučování. Věřme, že vymlácených zrn bude 

dostatek pro následné mletí mouky a upečení chleba. 

Mgr. Lenka Bránková 

 

 

Michaelská slavnost ve školce 

Začátkem října jsme se s dětmi vydali vstříc dobrodružství do lesíku na Lazcích, kde se děti 

měly utkat s obávaným drakem. Děti oděné do pláště s mečem u boku a štítem v ruce prošly 

dračí stezkou plny statečnosti a odvahy. Naštěstí drak zrovna dřímal ve své sluji, tak se dětem 

podařilo získat jablíčka, která měl drak hlídat. A poté, co děti statečně prošly stezkou, byly 

nakonec pasovány na statečné rytíře a odvážné rytířky andělem, který je doprovázel po celou 

cestu k drakovi. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a celé dopoledne strávené venku jsme si 

s dětmi náramně užili. 

Jitka Wernerová 

 

Epocha stvoření světa a polních prací 

Téměř hned po příchodu do učebny třetí třídy pocítili žáci rozdíl oproti jemným a něžným 

učebnám první a druhé třídy. Strohá starozákonní učebna vede děti k zamyšlení se nad 

některými tématy. V první epoše se děti seznámily s biblickým příběhem stvoření světa. Od 
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prvního „Budiž světlo“ se dopracovaly až ke stvoření člověka, k prvnímu hříchu a vyhnání 

z ráje. Na vyhnání z ráje tematicky navazuje epocha polních prací, ve které děti prožijí 

zkušenost, že si svůj chléb musejí získávat v potu tváře. S epochou „Ze zrna chléb“ velmi 

pomáhají také rodiče – zajišťují nástroje a pomáhají s oráním (na našem políčku se ryje). Děti 

pole odplevelují, drtí hroudy, rozhrnují za pomoci rodičů hnůj. Vyvrcholením podzimních prací 

je setí ozimé pšenice. Děkuji všem rodičům třeťáků, kteří se zapojili do společné práce, a 

věřím, že vynaložená námaha bude završena dobrou úrodou. 

Mgr. Hana Svobodová 

 

 

Adventní spirála 

Blížící se dny vánočních svátků jsme ve škole uvítali slavností Adventní spirály. Ve čtvrtek 

28. listopadu se na pouť za adventním světlem vydali žáci první a druhé třídy. Na cestě 

potemnělou školou je provázely andělské bytosti, všechny děti snadno našly cestu a podařilo se 

jim zapálit vlastnoručně vyrobený svícen. Rozzářenou spirálu pak hrdě ukázaly rodičům a 

společně si odnesli adventní poselství do svých domovů. O kouzelnou atmosféru se přičinil i 

sbor vedený ředitelem školy, tvořený žáky osmé třídy. V pátek 29. listopadu na cestu spirálou 

vykročili žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Atmosféru klidu a vnitřního usebrání dokreslil opět sbor 

žáků osmé třídy. Na přípravě slavnosti se každý rok podílí velký tým lidí a po jejím skončení 

vždy cítím hlubokou vděčnost za jejich přispění. Ráda bych i letos ze srdce poděkovala žákům, 

rodičům, kolegům i zde nejmenovaným skřítkům pomocníčkům, kteří přispěli k její realizaci. 

Andrea Smýkalová 
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Klínové písmo 

Ve čtvrtek 7. 11. v rámci epochy informatiky si žáci 5. třídy vyzkoušeli psaní klínovým 

písmem do samostatně vytvořené hliněné destičky. Zpočátku si procvičili jemnou motoriku 

prostřednictvím upracování hlíny, kterou si rozdělili na osm malých dílků a postupně každý 

dílek pouze za pomoci palce a druhého prstu opracovali do tenkých plátků. Díky tomu cvičení 

některé děti zjistily, že i levou ruku, kterou moc nepoužívají, mají velice šikovnou. Psaní 

klínovým písmem žáky velice nadchlo a těší se na další práci s hlínou. 

Mgr. Michal Němec 

 

 

Pečení perníčků ve školní družině – projekt ŠD 

Pečení perníčků neodmyslitelně patří k adventnímu období a u nás ve škole tomu není jinak. 

Právě ve školní družině se pečení stalo jednou z vánočních tradic. A tak jsme se v rámci 

jednoho družinového odpoledne s dětmi vrhli právě na pečení vánočních perníčků. Děti válely 

těsto, vykrajovaly a vždy po vytažení z trouby pomazaly rozšlehaným vajíčkem, aby se nám 

perníčky krásně leskly. Povedlo se nám provonět nejen společný prostor školní družiny, ale 

především napéct velké množství výtečných perníčků s vánočním motivem. Děti, které se 

zapojily do pečení, si mohly odnést několik domů, nebo sníst. Zbylé perníčky jsme ozdobili a 

další den jsme se podělili se všemi ve školní družině. 

Všechny děti si zaslouží velikou pochvalu a děkuji za úžasnou atmosféru. 

Denisa Chládková 
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Jak se plavalo „plaváčkům“ ze školky 

I v letošním roce navštěvovaly některé děti předplaveckou výuku v olomouckém aquaparku. 

Na první hodině byly děti rozděleny do dvou skupinek podle svých plaveckých zkušeností. 

Všech deset lekcí probíhalo ve vnitřních prostorách aquaparku, kde se děti učily hlavně se vody 

nebát, potopit se a hrát si bez větších obav a strachu. Poslední, závěrečnou hodinu pak měly 

děti možnost vyřádit se v „divoké řece“, na skluzavce a ty nejodvážnější si zkusily i jízdu na 

tobogánu. Na závěr dětem paní lektorky pogratulovaly k úspěšnému zvládnutí všech 

plaveckých lekcí a pěknou památkou jim zůstalo „Mokré vysvědčení“, které si odnesly domů. 

 

 

Vánoční Flóra 

Po loňském úspěchu byla naše škola opět oslovena, zda bychom byli ochotni připravit hudební 

vystoupení v rámci předvánočních trhů v pavilonu A v rámci akce s názvem Vánoční Flóra. Do 

přípravy se letos zapojily hned tři třídy, a to III., IV. a IX. třída, která si přibrala jako posilu 

několik žáků z osmičky. Vzniklo tak pestré pásmo tvořené různorodými písněmi se zimní a 

vánoční tématikou. Rád bych tímto poděkoval všem žákům a pedagogům, kteří se do nácviku a 

prezentace školy zapojili. Podle nadšené reakce přítomného publika si pochvalu jistě zaslouží. 

Ondřej Vraj 
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Ročníkové téma 6. třídy 

Středověk, středověké písně, rytířské příběhy, výroba mečů, erbů, středověkých oděvů a šerm, 

to vše jsou témata právě šesté třídy na waldorfských školách. Konkrétně naši šesťáci se 

základům šermu věnují od začátku školního roku jednou týdně v rámci hodiny tělesné výchovy. 

Právě teď ale celá třída žije výrobou dřevěných mečů. A musím říct, že opravdu naplno žije, 

protože jejich zapálení do práce a výsledky jsou neuvěřitelné. Pracujeme v rukodělných 

činnostech, ale i o přestávkách. 

Ve druhém pololetí nás čeká epocha dějepisu, kde se žáci seznámí se středověkou kulturou, 

bitvami, životem panovníků, šlechty i obyčejného člověka. Budeme si povídat o tom, jak by se 

měl chovat správný rytíř a dáma. V rukodělných činnostech budeme pokračovat výrobou erbů a 

oděvů. Naučíme se možná nějaký středověký tanec a v rámci rytmické části a hudební výchovy 

budeme hrát na flétny a zpívat středověké písně. 

Vše slavnostně a společně zakončíme rytířskou slavností a už teď věřím, že je se na co těšit. 

Denisa Chládková 

 

 

 

Pěkně „vypečená" školka 

V tomto a minulém kalendářním roce jsme se s chutí pustili do pečení. A nebyl to jen tradiční 

chléb, který jsme zařadili do našeho "pekařského menu". Protože se Vánoce nesou v duchu 

cukroví, začali jsme pečením perníčků a v dalších týdnech jsme si vyzkoušeli také linecké 

cukroví nebo vanilkové rohlíčky. Linecké jsme dokonce vyzkoušeli v bezlepkové variantě a 

moc se nám povedlo. V lednu a únoru jsme se pustili do pečení (a pletení) vánočky 

s rozinkami, mrkvového koláče, a dokonce i slaných housek. Všechny tyhle dobroty nám moc 

chutnaly a jen se po nich zaprášilo! Jsme moc rádi, že děti jsou při přípravě na pečení trpělivé a 

rády se zapojují. 

Nela Vavřínová 

 

 

 

 


