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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, která je od školního roku 2019/2020 školou dvoutřídní, 

přičemž v I. třídě jsou vzděláváni žáci 1. a 2. ročníku a ve II. třídě žáci 3. až 5. ročníku 

základní školy, další součástí je mateřská škola (jedno oddělení) se školní jídelnou a jedno 

oddělení školní družiny. 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 docházky.  

Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 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 17 11 

polodenní (4hod.) 0 0 0 

celkem 1 17 11 
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Počet žáků ZŠ, tříd a ročníků ve školním roce 2021/2022 

Třídy podle ročníků počet žáků z toho dívek žáci se SVP* 

I 
1. 2 0 0 

2. 5 3 4 

 

 

II 

3. 2 0 1 

4. 6 3 2 

5. 3 3 1 

Celkem     5 18 9 8 

*Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

Školní družinu navštěvovalo celkem 18 žáků naší školy. 

 

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí  

Počet nově zapsaných žáků do prvních tříd pro školní rok 2022/2023: 

Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 4 

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: 0  41-50 let: 4 nad 50 let: 1 

fyz. počet učitelů celkem: 5  přepočtený počet: 4,396 

pracující důchodce: 0   učitel, kterému vznikl nárok na důchod: 0 

4.2 Odborná a pedagogická způsobilost: 

  

Dosažené vzdělání 
Fyzický / Přepočtený počet učitelů 

na 1.st. ZŠ v MŠ v ŠD 

VŠ – Učitelství pro 1. stupeň 1 / 1,0   

VŠ – Speciální pedagogika        1 / 1,0  1 / 0,2 

VŠ – Předškolní a mimoškolní ped. 1 / 0,636 1 / 1 1 / 0,45 

Středoškolské 

 

pedagogické   1 / 0,267 

nepedagogické  1 / 0,76  

Celkem  3 / 2,636 2 / 1,76 3 / 0,917 
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Na škole působilo fyzicky celkem 5 učitelek (ředitelka, dvě učitelky ZŠ, dvě učitelky MŠ). 

Úvazek ve školní družině byl rozdělen s ohledem na rozvrh mezi tři osoby, které všechny 

splňují kvalifikační předpoklady. V základní škole byla po dobu zástupu za mateřskou a 

rodičovskou dovolenou přijata paní učitelka s kvalifikací pro předškolní vzdělávání, která si 

doplňuje vzdělání pro učitelství 1. stupně a v současnosti má titul bakaláře. V mateřské škole 

pracovaly dvě učitelky, z nichž učitelka s celým úvazkem splňuje kvalifikaci a učitelka 

s částečným úvazkem kvalifikaci nesplňuje, dlouhodobě se nám nedaří najít kvalifikovaného 

zaměstnance.  

4.3 Nepedagogičtí pracovníci školy: 

 

Pracovní pozice 
Fyzický / Přepočtený počet pracovníků 

 v ZŠ i  MŠ v ŠJ 

Provozářka ŠJ  1 / 0,30 

Kuchařka           2 / 1,00 

Domovnice 1 / 0,8  

Celkem 1 / 0,8 2 / 1,30 

 
Ve školní jídelně pracovala jedna provozářka s úvazkem 0,3, vykonávající také práci 

kuchařky s úvazkem 0,75. Posílen byl úvazek kuchařek na celkový úvazek 1,00. Nižší úvazek   

0,25 zastává zaměstnankyně, která je také v pozici domovnice s úvazkem 0,8. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

5.1 Klasifikace  

1. pololetí  

                                                    

2. pololetí                   

ročník 
počet 
žáků 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo neklasifikováno 

1. 2 2 0 0 0 

2. 5 5 0 0 0 

3. 2 2 0 0 0 

4. 6 5 1 0 0 

5. 3 3 0 0 0 

celkem 18 17 1 0 0 

 

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 0 0 0 0 0 0 0 

 

2. pololetí 

Počet 
žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka ŘŠ 
2. stupeň 
z chování 

3. stupeň  
z chování 

14 3 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

 

 

 

ročník 
počet 
žáků 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo neklasifikováno 

1. 2 2 0 0 0 

2. 4 4 0 0 0 

3. 2 2 0 0 0 

4. 6 5 1 0 0 

5. 3 2 1 0 0 

celkem 17 15 2 0 0 
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5.3 Údaje o zameškaných hodinách 

1. pololetí 

Ročník Počet žáků 

Počet 
omluvených 

hodin 

Průměr na 
žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Průměr na 
žáka 

1. 2 224 112 0 0 

2. 4 265 66,25 0 0 

3. 2 155 77,5 0 0 

4. 6 678 113 0 0 

5. 3 375 125 0 0 

Celkem 17 1 697 99,82 0 0 

 

2. pololetí 

Ročník Počet žáků 

Počet 
omluvených 

hodin 

Průměr na 
žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Průměr na 
žáka 

1. 2 68 34 0 0 

2. 5 219 43,8 0 0 

3. 2 179 89,5 0 0 

4. 6 335 58,83 0 0 

5. 3 237 79 0 0 

Celkem 18 1 038 57,66 0 0 

 

 

5.4 Údaje o počtu přijatých uchazečů na osmiletá gymnázia 

celkový počet žáků              
5. ročníku 

počet uchazečů o studium počet přijatých 

1 1 1 
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6. Prevence sociálně patologických jevů: 

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022 zpracoval metodik prevence 

patologických jevů - Dagmar Kučerová. 

• Osobní bezpečí – besedy s žáky 

• Šikana, kyberšikana 

• Zdravověda 

• Dopravní výchova s Policií ČR – dopravní hřiště Bruntál 

• Zapojení do Sazka Olympijského víceboje 

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 

Kino 

 • Kouzelná planeta – Velké safari a usmíření s Afrikou 

  

Spolupráce s okolními školami  

 •  Orientační běh – ZŠ Karlova Studánka 

 •  Atletika – ZŠ Malá Malá Morávka  

Besedy  

 • Knihovna Rýmařov – pro MŠ 

 

Akce školy 

• Vystoupení pro rodiče a veřejnost Den obce + 130 výročí založení SDH 

• Projektové vyučování  

Ø *ZOO Olomouc – pro děti MŠ 

Ø *Doubravský dvůr – pro žáky ZŠ 

Ø Lesní výprava – den v přírodě s přípravou stravy 

• Dárky a vystoupení pro seniory v Domově odpočinku a stáří 

• Mikuláš 

• Kouzelná planeta – cestopis s besedou 

• Výlet na Novou Ves – MŠ i ZŠ 

• Rozloučení s budoucími školáky – hledání pokladu – děti MŠ 

• Spaní ve škole, odpolední turnaj v Molkky s opékáním špekáčků 

• Farma Stránské – děti MŠ 

• Canisterapie – děti MŠ 
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• Den Země – vycházka do přírody, úklid v přírodě 

 

* Akce realizované v rámci projektu Cesta za poznáním II, Operační program Výzkum, 
vývoj, vzdělávání, reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019428. 

 

 

6.2 Působení na žáky prostřednictvím zájmových činností (v rámci školního klubu) 

ü Angličtina   - Eva Vraspírová 

ü Výtvarný kroužek  - Miroslava Jarošová 

ü Deskové hry   - Bc. Jana Bulíčková Štěrbová 

ü Flétničky   - Mgr. Dagmar Kučerová 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Ø Vadné držení těla      - Dagmar Kopečková 

- Jana Bulíčková Štěrbová 

Ø Jak zapojit digitální technologie do výuky   - Dagmar Kučerová 

Ø Základy první pomoci     - všichni zaměstnanci 

Ø Chronicky nemocné dítě v ZŠ, v MŠ    - Dagmar Kopečková 

- Jana Bulíčková Štěrbová 

- Lenka Božáková 

- Miroslalva Jarošová 

- Dagmar Kučerová 

- Eva Vraspírová 

 

8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Aktivity 

• Drakiáda  

• Karneval 

• Den dětí 

• Den obce + 130. výroční založení Sboru dobrovolných hasičů – vystoupení žáků ZŠ 

 • Vystoupení pro seniory v Domově odpočinku ve stáří 

 

8.2 Zájmové kroužky pro žáky ZŠ 

Angličtina, Výtvarný, Deskové hry, Pohybové hry , Flétničky, Dramatický  

Počet kroužků / počet zapojených žáků celkem: ..…............................................ 4 / 38 

Z toho v rámci školní družiny (počet kr./počet ž.):..……………………………  4 /  38 



10 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  

Dne 16. 6.2022 proběhla kontrola zaměstnancem Krajské hygienické stanice, kontrolou 

nebyly shledány žádné nedostatky, nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Dne 10. 6. 2022 zahájil daňovou kontrolu finanční úřad. Kontrole podléhala dotace 

z Evropských fondů, v rámci které škola čerpala finanční prostředky na personální podporu ve 

výuce, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podporu rozvojových 

aktivit rozvíjejících ICT a na spolupráci s veřejností. Projekt byl realizován od 1. 2. 2017 do 

31. 1. 2019 pod názvem Šablony Dolní Moravice. Z protokolu o kontrole vyplývá, že všechny 

předložené dokumenty splňují stanovená kritéria a účetnictví projektu bylo řádně vedeno. 

Nebyly shledány žádné nedostatky. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena kontrola hospodaření 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 

obezitě. 

Mléko do škol: Současně byla škola zapojena do projektu dotovaných mléčných výrobků – 

v našem případě mléka. Pravidelný a dostatečný příjem mléka opět přispívá k utváření 

zdravého životního stylu. 

 



11 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

Do dalšího vzdělávání jsou zapojeni všichni pracovníci školy v rámci svých profesí.  

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

z cizích zdrojů 

Škola byla zapojena do dvouletého projektu v rámci Šablon III, který jsme nazvali Cesta za 

poznáním II., registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019428. Jedná o 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, kde jsme se znovu zaměřili na bezproblémové 

začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem, a to prostřednictvím zapojení školního asistenta do výuky. Dále projekt 

podporuje rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků prostřednictvím projektové 

výuky. 

 

 

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, Sbor dobrovolných hasičů 

 • Policie ČR 

 • Svaz ochranářů přírody 

 • OSPOD 

 • Dům odpočinku ve stáří v Dolní Moravici – Diakonie ČČK 
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15.  Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce školy ve školním roce 

2021/2022 

Vzdělávání v základní škole probíhalo ve dvou třídách, ve třídě I. se vzdělávali žáci 1. 

a 2. ročníku a ve třídě II. žáci 3. až 5. ročníku. Vzdělávání v ZŠ probíhalo podle ŠVP „Škola 

pro život“ vytvořeného v souladu s RVP ZV (s výukou nové informatiky).  

Jednotřídní mateřská škola pracovala podle ŠVP „Okna poznání dokořán“ vytvořené 

podle RVP PV. Vzdělávaly se zde děti ve věku 2 – 6 let. Navštěvovalo ji celkem 17 dětí, z 

toho bylo 15 dětí místních a 2 děti dojížděly z Rýmařova a Břidličné. 

Na základní škole vyučovaly tři učitelky, přepočtený úvazek 2,636. Celkový úvazek 

ve školní družině byl navýšen na 0,917, navázali jsme na projekt Školní klub Dolní Moravice 

a prodloužili provoz školní družiny v ranních hodinách od 6:30 do 7:30 hod. a v odpoledních 

hodinách do 16:00 hod., abychom vyšli vstříc potřebám rodičů, zejména jejich pracovní době.  

V mateřské škole pracovaly fyzicky dvě učitelky, celkový přepočtený úvazek 1,76. Celkem 

na celé škole pracovalo pět osob s úvazkem 4,77, z toho jedna učitelka MŠ nekvalifikovaná. 

V ZŠ byla přijata paní učitelka (doplňující si vzdělání) jako zástup za mateřskou a 

rodičovskou dovolenou. 

Škola pokračovala ve dvouletém Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, 

financovaném z prostředků EU (Cesta za poznáním II, reg. číslo projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019428). V rámci projektu využíváme šablonu školní asistentky 

s dvouletým působením na škole a vzdělávání dětí a žáků formou projektového vyučování. 

Tento projekt byl zahájen 1. 2. 2021 a ukončen bude 31. 1. 2023. 

Základní školu navštěvovalo v prvním pololetí školního roku 2021/2022 17 žáků, ve 

druhém pololetí pak 18 žáků. Výsledky vzdělávání v ZŠ jsou velmi dobré, v prvním pololetí 

prospělo s vyznamenáním 15 žáků a 2 prospěli, ve druhém pololetí prospělo s vyznamenáním 

17 žáků a 2 prospěli. Pandemie koronaviru už naštěstí nenarušila výuku tak zásadním 

způsobem jako v předchozím roce, v návaznosti na tuto skutečnost se nám podařilo udržet 

výuku v běžném tempu a probrat a procvičit učivo bez větších problémů. Většina akcí byla 

realizována s úpravami, aby vše odpovídalo aktuálním protiepidemickým nařízením (využití 

venkovních prostor). V začátku školního roku žáci stihli absolvovat plavecký výcvik, který je 

zakotven v našem ŠVP a je tudíž povinný.  

Počet zameškaných hodin se nám oproti letem minulým poměrně zvýšil, a to v prvním 

pololetí na průměr 99,82 hodin na žáka, ve druhém pololetí pak na 57,66 hodin na žáka. 

Zvýšení absence přímo souvisí s pandemií, jelikož žáci zůstávali častěji doma z důvodu Covid 

pozitivity nebo v karanténě kvůli blízkému kontaktu s pozitivní osobou.  

Jedna žákyně pátého ročníku se po úspěšných přijímacích zkouškách bude dále 
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vzdělávat na gymnáziu, zbývající dvě žákyně se rozhodly pro pokračování v základním 

vzdělávání na základní škole v Rýmařově. 

Pokračovali jsme v tradici výroby a předávání dárků, které vytvořili žáci ZŠ pro 

seniory v Domě odpočinku ve stáří. Bohužel se nám nepodařilo uskutečnit vystoupení pro 

klienty z důvodu vysoké absence dětí. O to větší úsilí jsme vynaložili při sestavování 

programu ke 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Moravici, jehož oslavy 

proběhly začátkem prázdnin. Paní učitelky a žáci základní školy během svého vystoupení 

připomněli a vyzdvihli důležitost této profese. 

Vnitřní vybavení školy je na velmi vysoké úrovni. Obnovili jsme a rozšířili vybavení 

IT o 10 tabletů ze sponzorského daru pana Pavla Vinohradníka. Tablety nám pomohou nejen 

při procvičování probíraného učiva v hodinách českého jazyka a matematiky, ale také ve 

výuce Informatiky. 

 

Závěr 

   I přes náročné období v době pandemie se nám dařilo udržet vzdělávání na vysoké 

úrovni, v tomto ohledu nám pomohla dobrá spolupráce s rodiči. Ve spolupráci s obecním 

úřadem se nám povedlo uskutečnit alespoň některé akce pro veřejnost a obnovit společenský 

život v naší obci.  

 

V Dolní Moravici dne 14.10. 2022    

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Kučerová 

        ředitelka školy 

                                                                                                       

 

Školská rada schválila dne 14. 11. 2022   ………………………………….. 



 

Seznam zkratek 

ČŠI   – Česká školní inspekce 

EU   – Evropská unie  

IT  - Informační technologie 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zprávy ze školy 

V závěru školního roku 2020/2021 jsme se zaměřili na projektové vyučování, které je běžně 
součástí výuky na všech stupních škol. Jelikož tento způsob výuky bývá často finančně 
náročnější, využili jsme rádi možnosti financování z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, v rámci kterého máme vytvořený projekt „Cesta za poznáním,“ s reg. číslem 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011940. Ráda bych zmínila úplně posední akci 
pořádanou pod hlavičkou tohoto projektu, který jsme ukončili k datu 30. 6. 2021 a tou je… 

Lesní pedagogika 

V pátek 25. 6. jsme se vydali na Františkovu chatu v revíru Mnichov (Lesní správa Vrbno pod 
Pradědem). V úvodu akce došlo v rámci práce v kruhu k představení dětí i lesníků a 
k následnému rozdělení do tří skupin podle tematického zaměření: Veverky (1.- 2. ročník), 
Jezevci (3. ročník), Lišky (4. – 5. ročník).  
Skupina Veverek se zaměřila na lesní zvířata a myslivost. Zábavnou formou si děti zopakovaly 
správné způsoby chování v lese, seznámily se se zvířaty typickými pro české lesy, jejich 
životem, rozpoznávaly stopy zvířat. Okrajově se zaměřily na některé stromy v lese a při 
závěrečném tvoření stihly postavit domečky pro skřítky.  
Skupina Jezevců se zabývala tématem Stromy v lese, žáci se 
seznámili s dřevinami typickými pro české lesy s ukázkou 
listů a jehlic, v lese potom vyhledávali stromy podle této 
ukázky. Získali základní informace o dřevině, jak roste les a 

vytvořili karty s nalepenými listy a nákres vývoje stromu. 
Na skupinu Lišek čekalo téma Život a vývoj kůrovce. Žáci 
měli možnost vidět přímo na místě způsob, jak lesníci 
vyhledávají napadené stromy, čím se takový strom vyznačuje 
a následně na vytěžených stromech odkryli kůru a kůrovce 
tak mohli spatřit pouhým okem. Z projektu si odvezli nejen 

nové poznatky, ale také vlastnoručně vytvořený plakát o 
vývoji kůrovce s kůrou napadených stromů, kde byly jasně 
vidět snubní komůrka, mateční i larvové chodby. 

Na závěr se všechny skupiny opět setkaly v kruhu a poskytly si vzájemně informace o 
probraných tématech. Během projektu si žáci připomněli, jak je pro náš život příroda důležitá 
a že člověk musí přírodu chránit, aby nedocházelo k poškozování našeho přirozeného životního 
prostředí. 

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

Zahájení školního roku v mateřské škole 

Čas dovolené plné sluníčka se pomalu ale jistě přiblížil ke svému konci a my jsme se opět 
setkali v novém školním roce. V naší mateřské škole jsme přivítali nové kamarády a přejeme 
jim, aby si dny v naší školičce užívali bez slziček a s úsměvem na tváři, a aby se těšili a byli 
spokojení.  
V krásně vyzdobené třídě jsme se první den pozdravili se všemi 17 dětmi, hráli jsme si a 
povídali. Děti dostaly na uvítanou malý dáreček a sladkost. Bylo vidět, jak moc se všichni těšili 
na nové kamarády, hračky a hry.  
Teď už jen závěrem, ať se nám společná práce daří a chodíme do naší školičky hlavně rádi 
a s dobrou náladou. Těším se na mnoho hezkých chvil a spoustu společných zážitků. 

Příloha  



 

Strašidelný zámek 

Máme konec října a v tento čas se nám blíží čas 
dušiček. V anglosaských zemí se spíše slaví lidový 
svátek Halloween, který připadá na 31. října, tedy 
den před křesťanským svátkem “ Všech svatých“. 
Na základě oslovení společnosti MAS 
RYMAŘOVSKO, o.p.s. a paní kastelánky zámku 
Janovice jsme byli požádáni o vytvoření výzdoby na 
téma „Strašidelný zámek“. Výrobky našich dětí 
můžete vidět při prohlídce zámku dne 30. 10. 2021, 
na kterou se můžete vypravit v pohádkovém 
kostýmu nebo si vzít s sebou lucerničku či lampionek.  
S dětmi jsme vyráběli malé pavoučky, netopýry, krásnou pavučinu, dýně a nosatou čarodějnici, 
kterou si děti pojmenovaly pohádkovým jménem Elvíra. Strašidelné tvoření se dětem moc 
líbilo, zpívali jsme pohádkové písničky a vyprávěli si strašidelné pohádky.  
Přeji Vám krásnou podívanou a nezapomenutelný zážitek z prohlídky.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Zahájení školního roku 2021/2022 

Základní škola v Dolní Moravici dne 1. září 2021 slavnostně zahájila školní rok 2021/2022 
přivítáním dětí po letních prázdninách. Zvláštní 
pozornosti se dostalo především dvěma prvňáčkům, 
kteří přišli v doprovodu rodičů a usedli do školních 
lavic úplně poprvé. Starší děti je přivítaly písničkou 
a paní učitelka Eva Vraspírová je slavnostně 
pasovala na školáky. 
V tomto školním roce navštěvuje základní školu 
v naší obci celkem 17 dětí. Výuka probíhá ve dvou 
třídách a školáky vyučují tři učitelky a školní 
asistentka. Je zajištěn provoz školní družiny, 
včetně zájmových kroužků: flétničky, angličtina, 

deskové hry a výtvarný kroužek. 
Přejeme dětem spoustu školních úspěchů, kamarádů a krásných zážitků, ale hlavně školní rok 
strávený ve zdraví a ve školních lavicích.  

Miroslava Jarošová, učitelka ZŠ 

Výuka mimo školu naučně i zábavně – Kaple V Lipkách a Hedva Český brokát 

Na počátku podzimu jsme s našimi žáky podnikli dva naučné výjezdy do Rýmařova. Vzdělávání 
mimo školu jsme svěřili odborníkům, kteří nás provedli historií důležitých okamžiků našeho 
kraje. První den jsme navštívili Kapli V Lipkách, kterou jsme díky Městskému muzeu Rýmařov 
měli se zasvěceným výkladem o dějinách osídlování Rýmařova. Po hodině strávené zkoumáním 
detailů fresek uvnitř kaple jsme zjistili, že venku se roztrhaly mraky a modré nebe nás 
vylákalo do Zahrady Hedvy, kde jsme ještě stihli protáhnout těla na posilovacích strojích a 
hřišti.  



 

Druhý týden jsme zopakovali výjezd do 
Rýmařova, tentokrát na pozvání Městského 
muzea a Hedvy Český brokát. Dějinami 
textilnictví v našem regionu nás provedl sám 
zakladatel firmy Franz Schiel a jeho choť 
v atraktivním podání rýmařovských ochotníků. Co 
je osnova, útek, a jak se vlastně tká, se děti 
dozvěděly a hlavně samy vyzkoušely u 
opravdového tkalcovského stavu. Každý si mohl 
utkat několik řad naší společné „šály“. Expozice 
v bývalých továrních halách seznámila žáky zábavnou formou s okamžiky rozmachu textilnictví 
a s ním i celého regionu, stejně tak nevynechává ani těžké osudy lidí ve válečných letech. 
Tento program pro školy byl zdařilou formou aktivního učení, za což všem aktérům děkujeme. 
Pro odlehčení a zpříjemnění dne jsme ještě přijali pozvání SVČ do prostor chovatelského 
kroužku, kde děti pookřály při kontaktu s desítkami drobných zvířátek. Všichni měli možnost 
pochovat si nebo pohladit morčata, králíčky, agamu, želvu, myšky… Množství drobných 
zvířátek v SVČ nás překvapilo a děti pozitivně naladilo do dalších dnů, které opět budou trávit 
z velké časti ve školních lavicích.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Drakiáda 

Po téměř dvouleté odmlce způsobené restrikcemi jsme se rozhodli uspořádat společnou akci 
pro děti a jejich rodiče. Původní termín 7. října jsme z důvodu vysoké nemocnosti dětí museli 
zrušit a akci jsme přesunuli na středu 20. října. Ukázalo se, že tento tah se vyplatil, jelikož 

počasí bylo ukázkové pro pořádání 
venkovní akce. Objednali jsme si 
totiž krásný slunečný den 
v kombinaci s tolik potřebným větrem 
na slušnou přehlídku draků. Účast 
byla nad očekávání veliká, jde vidět, 
že po dlouhé pauze nám všem chybělo 
společné setkání a komunikace. Po asi 
třičtvrtěhodinovém krocení draků na 
modré obloze jsme se vrátili na 
zahradu mateřské školy, kde program 

pokračoval opékáním špekáčků a radostným dováděním dětí. Nezbývá než si přát, abychom 
takových akcí mohli uspořádat víc a vrátit se do běžného společenského života, tak jak ho 
známe z doby před pandemií.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

 



 

Zprávy ze školy 

Mikulášská besídka v mateřské škole 

Na Mikulášskou besídku se děti moc těšily, procvičovaly si básničky a písničky. Připravovali jsme 

výzdobu, tvořili tematické výrobky. Povídali 

jsme si, kdo to je Mikuláš, kdo ho doprovází. 

Již ráno děti přišly do mateřské školy v masce 

čertíka nebo andílka. S dětmi jsme se přivítali, 

zpívali jsme čertí písničky, tančili kolem 

pekelného ohně, vozili brambory v trakaři, vařili 

čertovský guláš, a spoustu dalších aktivit. 

Vzhledem k tomu, že jsme nechtěly děti 

vystrašit, pomyslný čert zůstal za dveřmi. Děti 

tak slíbily, že budou hodné. Přesto byli malí čertíci a andílek odměněni balíčky a kalendářem. 

I když se některé děti neubránily pláči, nakonec jsme si to moc užili.  

Touto cestou bychom rády poděkovaly paní Evě Baštrnákové za bohatou nadílku 
do mikulášského balíčku. 

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Běžkařská sezóna s dětmi zahájena 

Letos jsme mohli se zimními radovánkami začít opravdu brzy – sáňky jsme oprášili už na konci 

listopadu. Začátkem prosince jsme už v hodinách tělocviku dokonce stáli na běžkách. Pro 

prvňáčky to bylo poprvé v životě, 

ostatní oprašovali dovednosti 

z minulých let. Výuku běžeckého 

lyžování v naší škole nevedeme 

jako trénink budoucích závodníků, 

ale snažíme se vytvořit základy 

pro celoživotně pozitivní vztah 

k tomuto velmi zdravému pohybu 

v bílé stopě. Mnoho z nás si jistě pamatuje na své dětství, kdy kvůli špatné zkušenosti zanevřel na 

běžky a dlouhou dobu jim nechtěl dát další šanci. Našim žákům se snažíme hravou formou 

zprostředkovat to pozitivní, co lze s běžkami na nohou zažít ještě dříve, než ochutnají opravdovou 

stopu – hry s míčem, honičky, dokonce i „hokej“ nebo prvky akrobacie. Při těchto hrách děti 

zapomínají, že mají na nohou běžky, pohyb s lyžemi se pro ně stává přirozený. Potom se můžeme 

nenásilně přesunout do stopy, kde dalšími hrami získáváme styl, aby následné vycházky zimní 

krajinou nebyly trápením, ale radostí. Vyvrcholením naší školní běžkařské sezóny by měla být 

v únoru další „Expedice Skřítek“, při které většina dětí s úsměvem zvládá trasu ze Skřítku do 

Rýmařova. Snad nám počasí, koronavirus a naše forma dovolí tuto velmi zdařilou akci opět 



 

uskutečnit. Do té doby se na to budeme nenásilně připravovat nejen v hodinách tělocviku. 

Škola v čase adventním 

I přes zpřísněná opatření z důvodu 

koronaviru jsme děti nechtěli připravit o 

oblíbenou Mikulášskou nadílku. Sice 

k nám do školy tentokrát nezavítal Mikuláš 

osobně, ale balíčky s dobrotami nám do 

školy poslal. Ve třídě se jako každý rok 

konal čertovský a andělský rej a nebylo 

tak snadné poznat, kdo je skutečný 

celoživotní čertík, nebo kdo si na něj pro 

tento den jen hraje. Také andělů bylo najednou ve třídě více než obvykle. Všichni ale poslali 

Mikulášovi na dálku básničky, písničky a velké poděkování za balíčky. Jako každý rok naše velké 

„Děkujeme!“ vzkazujeme paní Baštrnákové z moravického obchodu, která Mikulášovi opět 

hodně pomáhala.  

Na příchod Vánoc se ve škole samozřejmě připravujeme už od prvního adventního týdne. Každý 

den si jeden z žáků vylosuje možnost rozepnout z adventního kalendáře jednu rukavičku a po 

splnění úkolu si z ní vzít malý dáreček. Podle ubývajících rukaviček tak děti sledují, jak se blíží 

naše vánoční besídka. Ani letos bohužel nemůžeme pozvat rodiče na oblíbené školní vystoupení, 

ale básničky i písničky se přesto učíme – děti vám tak mohou zpestřit svou recitací Štědrý večer 

doma u stromečku.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Projektové dny ve sportovním duchu 

I letos jsme na konci měsíce října připravili pro žáky naší základní 

školy projektové dny. Z původních dvou sportovně laděných dnů 

nám nakonec hrou různých okolností zůstal jen jeden. Původní 

plavání bohužel odpadlo, ale lezení na lezecké stěně v SVČ 

Rýmařov jsme si ujít nenechali. V pondělí 25. října jsme se s žáky 

vydali autobusovou linkou do Rýmařova. Už samotná cesta bývá 

pro děti zážitkem, vyvolává ve všech náznak počínajícího 

dobrodružství a dobrodružství to určitě bylo. V SVČ jsme strávili asi 

2 hodiny protahováním a posilováním svalů, procvičováním 

rychlosti a mrštnosti. Téměř všichni žáci od 1. do 5. ročníku si 

vyzkoušeli roli horolezce na cvičné stěně, mnozí byli tak šikovní, že 

stěnu zdolali v celé její výšce a to i několikrát za sebou v různých 

úrovních. Všichni lezci byli samozřejmě po celou dobu jištěni 



pomocí lan. Nejstarší žákyně Kačka a Sany projevily své organizační schopnosti, když ve volném 

čase uspořádaly pro čekající spolužáky krátké závody na nízké lezecké stěně a toto klání zvládly 

vyhodnotit i s ovacemi na stupních vítězů. My učitelky jsme celou událost jen zpovzdálí sledovaly 

(jelikož jsme tou dobou jistily lezce) s myšlenkou, že nám tady možná vyrůstají naše mladší 

kolegyně. Na místě byla po celou dobu výborná atmosféra, na dětech bylo vidět nadšení z nově 

získaných dovedností, překonání strachu, překonání sebe sama – a to nás také nejvíc těšilo. 

Aktivita byla rovněž velmi přínosná pro hyperaktivní děti, které na stěně vybily přebytečnou 

energii. Odměnou po vyčerpávajícím dopoledni byla pak pro všechny návštěva blízkého 

supermarketu. Už teď se těšíme na další sportovní akci.

Dagmar Kučerová, ředitelka školy

Všem čtenářům přeji za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ 

Dolní Moravice krásné vánoční svátky, hodně zdraví a 

štěstí v novém roce 2022.



 

Zprávy ze školy 
Návštěva farmy ve Stránském 

Jaro už nám zaklepalo na dveře, a tak jsme se s dětmi 

vydali na farmu ke zvířátkům. Děti tak mohly vidět 

koníky, ovečky, kravičky, telátko. Dozvěděli jsme se 

spoustu informací o chovu těchto zvířátek. Vyzkoušeli 

jsme si česaní vlny a viděli ukázku práce na 

kolovrátku. Nejvíce se dětem líbil pastevecký pes, 

který uměl navádět ovečky. Děti si také vyrobily 

krásné jarní přáníčko. Péče o zvířátka obnáší spoustu 

práce, děti se mohly přirozeně seznámit s tímto 

prostředím a vidět práci, která mnohdy není jednoduchá. Osobní setkání bylo pro nás všechny 

pěkným zážitkem. 

  

Canisterapie 

V naší mateřské škole se snažíme v dětech budovat kladný vztah k přírodě a ke zvířatům. 

Ve čtvrtek 3.3.2022 k nám zavítala ze SVČ Bruntál paní Rozprýmová (se psí slečnou BIBI), která 

se věnuje Canisterapii. Dozvěděli jsme se čím se canisterapie zabývá, účastnili se programu 

formou polohování s následnou rehabilitací. 

Nejprve proběhla společenská výchova, kdy fenka 

předvedla svoji poslušnost, ukázku povelů či    

vyhledávání pamlsků.  

Děti si s Bibi zkoušely různé povely, soutěžily, kdo si 

dříve sedne, lehne nebo kdo dřív oběhne překážku. Pak 

následovala ukázka relaxace a rehabilitace, 

kdy se všechny děti podrobily polohování s pejskem.  Je 

to tedy léčebný kontakt psa a člověka. 

Všem se návštěva čtyřnohé kamarádky moc líbila.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Zimní karneval na sněhu 

Po dlouhé řadě zrušených akcí jsme se v únoru rozhodli, že o tradiční karneval už letos děti 

nemůžeme ošidit a uspořádáme ho i při trvajících protiepidemických opatřeních. Aby nás 

nezaskočil případný zákaz akcí ve vnitřních prostorech, vsadili jsme na jistotu a pozvali všechny 

maskované příšerky, princezny, zvířátka i klauny na venkovní hřiště před budovou mateřské školy. 

Nevyzpytatelné únorové počasí nám nakonec celkem přálo, masky se mrazivému dni přizpůsobily 

a dokonce i křehké víly tančily v oteplovačkách ukrytých pod křídly a sukýnkami. Kreativita rodičů 

a dětí při výrobě masek nezklamala a na hřišti tak tancovaly například kostry spolu s princeznami, 



 

beruškami, kuchařkou i loupežníkem Karabou. 

Pozornost na parketu budila zejména myš chycená 

v pastičce a obří ježek. V pohybu nás udržovala 

zábavná dvojice klaunů z Klaun Family, takže na 

zimu si během dvouhodinového programu nikdo 

nevzpomněl. Rodiče a diváci se zahřívali 

občerstvením podávaném ve školce a tajným 

hlasováním hodnotili nejzdařilejší masky, kterým 

byly na závěr slavnostně předány dorty. Díky 

štědrosti výherců si však na dortech nakonec pochutnaly všechny zúčastněné děti. 

Zaměstnancům školy a školky se tak podařilo navázat na koronavirem přerušenou tradici 

oblíbených karnevalů. Doufejme, že v dalších letech pojedeme bez přestávky dál – ať už v sále 

Obecního úřadu, nebo opět na čerstvém vzduchu.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Kouzelná planeta  

Každoročně se s žáky základní školy účastníme programu Kouzelná planeta, což je 

cestovatelsko-geografický vzdělávací projekt manželů Motani. Po loňském roce, kdy do většiny 

aktivit školy zasáhla protiepidemická opatření a program byl přesunut do on-line prostředí, jsme se 

opět vydali do bruntálského kina a promítání s besedou mohli absolvovat naživo. V programu 

nazvaném Velké safari a usmíření s Afrikou jsme se nechali přenést do Namibie, kde jsme mohli 

pozorovat nejen krásnou přírodu, divoká zvířata, ale také život místních obyvatel. Zajímavé a 

poučné bylo také vidět, že cestování do dalekých a neznámých krajů může být nejen plné 

dobrodružství, ale také hodně nebezpečné. V tomto případě se nebezpečí netýkalo jen divoké 

přírody, ale také chování lidí. Cestovatelé se s námi podělili o svůj příběh, kdy byli v neznámé 

zemi přepadeni, oloupeni o filmovou techniku, další vybavení a osobní věci. Téměř nic z toho však 

nebylo nalezeno. Odhodlání poznávat i nadále cizí země a jejich kulturu to naštěstí nezničilo. My 

se proto můžeme těšit na další příběhy z neznámých koutů světa.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 



 

Zápis do ZŠ a kritéria pro přijímání k plnění povinné školní docházky 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvkové organizace 

stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 

2022/2023. 

1. K základnímu vzdělávání je zapsáno dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dosáhne věku 6 let. 

2. Do 1. ročníku základního vzdělávání se přednostně přijímají: 

a) děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy (Dolní Moravice) 

b) děti, kterým byl v minulém školním roce odložen začátek plnění povinné školní docházky na 

další rok 

c) děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy 

ü jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává  

ü podle data narození (od nejstarších dětí k nejmladším) a to nejvýše do naplnění 

kapacity školy 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné podat také žádost o odklad a 

doložit doporučení příslušného školského zařízení a rovněž doporučení odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. 

 

Zápis do MŠ a kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání 

Zápis pro přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvkové organizace 

stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 

2022/2023. 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají: 

1) děti s místem trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje,  

ü které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a 

předškolní vzdělávání je pro ně povinné 

ü které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku postupně 

až k dětem, které dostáhnou před začátkem školního roku nejméně druhého roku 

věku 

2) děti s místem trvalého pobytu mimo obec, která mateřskou školu zřizuje 

ü jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává 

ü podle data narození (od nejstarších dětí k nejmladším) 



 

Zprávy ze školy 

Prostřednictvím zpravodaje pravidelně informujeme o akcích, které naše škola pořádá nebo se 

jich účastní. Po dvouleté pauze se život školáků (malých i velkých) vrátil do téměř stejné 

atmosféry, která zde panovala před nástupem epidemie. S vervou jsme se pustili do vzdělávání a 

do pořádání již tradičních či nových aktivit. Bylo jich tolik, že věnovat každé z nich prostor v tisku 

by vydalo na samostatnou knihu, proto jsme pro Vás vybrali jen ty nejzajímavější či úplně nové. 

 

Zoo Olomouc 

V rámci projektu jsme s dětmi navštívili zoologickou zahradu v Olomouci na Svatém Kopečku, kde 

jsme se přišli dozvědět více o zvířátkách. Program byl velice pestrý a samotné setkání se zvířetem 

bylo pro malé návštěvníky velkým zážitkem. Průvodce nám blíže ukázal ježka bělobřichého neboli 

afrického. V průběhu programu jsme se dozvěděli, čím se ježek živí, jaký je jeho původ, kde všude 

žije a co vlastně dělá v zimě. Děti si následně mohly ježka osahat a na vlastní kůži zjistit, že 

bodlinky jsou opravdu ostré, viděly, jaký má ježek čumáček a oči, a mohly slyšet, jak při jídle 

mlaská. Osvojily si poznatky o 

samotném životním cyklu ježka. 

V prostorné zahradě si poté zahrály na 

ježky, skládaly a přiřazovaly obrázky, 

rozvíjely svou fantazii a představivost. 

Při plnění úkolů spolu živě komunikovaly 

a vzájemně se obohacovaly o poznatky. 

Jedním ze záměrů bylo vytvářet kladný 

vztah ke zvířátkům od útlého věku, vést 

děti ke spolupráci a toleranci druhých. 

Součástí návštěvy byla rovněž prohlídka vnitřní expozice, kde jsme měli možnost vidět a dotykem 

vyzkoušet různé exponáty, které nám průvodce nabídl, jednalo se zejména o kabátky některých 

zvířat. Naskytla se nám také možnost osahat si bodliny dikobraza a porovnat je s bodlinami ježka, 

zjistit, jak je pevná vaječná skořápka nebo čí lebka je nejtvrdší. V závěrečné soutěži se děti utkaly 

o titul největšího odborníka, když se snažily poznat co nejvíce exponátů a původních zvířecích 

majitelů. Naplnili jsme jeden z důležitých a námi vytýčených cílů, a to vnímat tvora všemi smysly. 

Z návštěvy jsme odcházeli především plní zážitků a nových poznatků.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

(Akce se uskutečnila v rámci projektu „Cesta za poznáním II, reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019428, 

OP VVV.) 

 

 



 

Den Země užitečně 

K letošnímu Dni Země jsme se postavili opět prakticky a stejně jako vloni jsme se pustili do úklidu 

v okolí Moravice. Tentokrát jsme 

se vydali směrem na sever a 

podél silnic, remízků a rybníku 

jsme posbírali vše, co do přírody 

nepatří. A že byl náš „lov“ 

úspěšný nás v tomto případě ani 

moc netěšilo, raději bychom přišli 

s prázdnou a s vědomím, že lidé 

se ke své matičce Zemi chovají zodpovědně. Bohužel jsme však i letos naplnili všechny pytle, 

které jsme byli schopni unést. Z užitečně stráveného dne si děti odnesly předsevzetí, že ony 

rozhodně svůj odpad vždy donesou až k nejbližšímu koši či popelnici. Jinak by se totiž mohlo stát, 

že ten jejich sáček či krabičku by mohly najít ještě i jejich vlastní budoucí děti při nějakém dalším 

Dni Země třeba v roce 2040… A takový nepořádek tady svým dětem rozhodně nechtějí nechat. 

Olympijský víceboj 

Na konci dubna pořádala Základní škola Rýmařov okresní kolo Olympijského víceboje. Po 

vynucené dvouleté pauze bylo pozitivní opět vidět tolik sportujících dětí na jednom atletickém 

stadionu. Své nejlepší sportovce vyslalo do soutěžního klání celkem osm základních škol z okresu 

Bruntál. Naprosto převládaly starší děti z druhého stupně, bohužel soupeřů pro naše malé žáčky 

ročníků 2008 – 2011 přijelo velmi málo. O to více jsme na ně pyšní, že našli motivaci a bojovali ve 

všech pěti disciplínách se stejným nasazením, jako by šlo o nominaci na opravdovou olympiádu. A 

díky nim byla naše maličká škola opravdu vidět! Záštitu nad touto celorepublikovou akcí drží 

známí medailisté z Olympijských her, našeho okresního kola se již tradičně účastní trojskokanka 

Šárka Kašpárková. Z jejích rukou si tak převzali medaile a diplomy i naši moravičtí reprezentanti – 

Vítek Vinohradník, Eva Holubová a Sandra Kubjátová. Každý ve své kategorii stál „na bedně“! 

Všem třem ještě jednou děkujeme a gratulujeme! 

Sportovní setkávání malotřídních škol 

Ke konci školního roku jsme se s našimi žáky vždy těšili na tradiční 

setkávání s podobnými malotřídními školami z okolí. Letos jsme po 

dvou vynechaných ročnících opět byli pozváni do Karlovy Studánky 

na orientační běh a do Malé Morávky na atletický trojboj. V samém 

závěru školního roku budeme naopak hostit tři malotřídní školy 

v Dolní Moravici při turnaji ve florbalu. Sportovní zápolení dětí je při 

těchto akcích prostředkem, nikoli cílem našeho setkávání. Hlavní 



 

myšlenkou je umožnit dětem z malých škol kontakt a sdílení s dětmi z podobných vzdělávacích 

podmínek, ujištění, že malá škola není hendikep - mnohdy spíše naopak. Při přechodu na „velkou“ 

školu jsou pak děti rády, že díky těmto společným akcím už některé nové spolužáky znají. 

Dlouhodobě takto spolupracujeme se školami z Malé Morávky, Rudné pod Pradědem a Karlovy 

Studánky.  

Sportovní charakter našich setkávání s sebou samozřejmě nese i soutěživost, možnost zazávodit 

si ve větším kolektivu, přináší první zkušenosti ze soutěží, opravdových vítězství i proher. Vždy se 

ale nesou v přátelské atmosféře a při vyhlašování výsledků se upřímně tleská všem. Pro učitele je 

pak krásné a dojemné vidět v dětských očích tu hrdost na svou školu, když se při volání na stupně 

vítězů ozve „Základní škola Dolní Moravice!“  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Lesní výprava 

Ve středu 15. 6. 2022 se děti, za odměnu v rámci školního motivačního programu, vydaly na lesní 

výpravu. Jejich hlavním úkolem bylo si připravit a uvařit stravu na celý den. Po dlouhém plánování 

jídelníčku i programu, shánění receptů a psaní seznamu potravin a dalších potřebných věcí, nastal 

konečně den, kdy bylo 

všechno zařízeno a 

mohli jsme radostně a 

plni očekávání vyrazit. 

Naším cílem byla 

„indiánská osada“ 

v lese. Cestou se nám 

za zpěvu veselých 

písní pěkně šlapalo a 

brzy jsme byli v cíli. Děti byly předem rozděleny na tři týmy, každý dle svého receptu připravoval 

stravu, A tak jsme měli k svačině rohlík s výbornou rybí pomazánkou, paprikou a rajčetem, 

k obědu vynikající buřt guláš a na závěr úžasný dezert Jahoda - Lahoda. 

Kromě vaření děti poznávaly stromy, rostliny, zjišťovaly polohu na mapě, malovaly na kamínky, 

stavěly věže z kamenů, jezdily na koni… Celý den jsme si krásně užili, nikomu se nechtělo domů 

a slíbili jsme si, že na příští výpravu půjdeme co nejdříve. 

Miroslava Jarošová, učitelka ZŠ 

Školní výlet 

25. května nás se školou čekal výlet. Počasí nám moc nepřálo. Bylo zataženo a pršelo. Ale měli 

jsme s sebou pláštěnky a deštníky. Paní učitelky nás počítaly, když jsme šli do autobusu, pak nás 

čekala dlouhá cesta. Jeli jsme až do Červenky u Litovle. Dojeli jsme, stále pršelo, tak jsme se šli 

schovat do restaurace. Restaurace patřila k Doubravskému dvoru, prodávali tam svoje výrobky. 



 

Před námi byla na prohlídce školka, takže jsme chvílí čekali. Mezitím jsme si kupovali skoro 

všichni jejich domácí zmrzlinu. Byla výborná! Ale měli tam i jiné dobré zboží, například: sýry, 

jogurty, keramické výrobky, domácí kofolu, dokonce i náušnice. Konečně jsme se dostali na řadu. 

Sice pršelo, ale těšili jsme se. Paní 

nás prováděla a říkala zajímavé 

věci o životě krav a péči o ně. 

„Krávy jsou inteligentní,“ říká paní. 

To je věc, kterou jsme nevěděla. 

Mohli jsme si je i pohladit. Pak 

jsme se přesunuli k telátkům. Byla 

roztomilá, měla takové malé 

boudičky, malou nádobu na mléko a přes dudlík ho pila. Jak jsme si je prohlédli, šli jsme dělat 

krmnou směs pro krávy. Vzali jsme si lopaty a kolečka. Potom jsme směs nasypali kravám. Asi jim 

to chutnalo. Paní nám ukázala, kde krávy dojí. Poté jsme šli znovu do té restaurace a něco málo 

jsme si koupili. Moc se nám tam líbilo. Přijeďte taky, ale když neprší, bude to lepší.  

Sandra Kubjátová, žákyně 5. ročníku 

(Akce se uskutečnila v rámci projektu „Cesta za poznáním II, reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019428, 

OP VVV.) 

Muzikohraní 

Některé ze zajímavých akcí pro nás také pořádá MAS Rýmařovsko ve spolupráci s různými 

organizacemi jako jsou Hrací centrum v Hradci nad Moravicí či ZUŠ Rýmařov. Právě druhá 

zmiňovaná organizace připravila pro školy hudebně vzdělávací program, a to napříč všemi stupni 

vzdělávání od nejmenších dětí 

v mateřské škole až po žáky druhého 

stupně základních škol. V měsíci 

květnu k nám do mateřské školy tedy 

už podruhé zavítal pan učitel Karel 

Cvrk, který vyučuje na ZUŠ Rýmařov 

kytaru, housle a rytmické nástroje, a 

připravil si pro děti a žáky aktivní 

hodinu muzikohraní. Všichni zúčastnění včetně paní učitelek zasedli za bubny djembe (džembe) a 

pustili se do rytmického bubnování. Hodili jsme stranou všechny zábrany a v zápalu různých rytmů 

jsme se najednou ocitli v Africe. Největším zážitkem byla imitace bouřky, u níž nechyběl ani 

respekt budící hrom. V závěru setkání jsme si mohli vyzkoušet další rytmické nástroje a nadšení z 

nich bylo znát v každé vteřině. Není divu, že po této akci se mezi dětmi našli další zapálení 

zájemci o studium hudebního oboru na základní umělecké škole. Jestli měla akce přilákat nové 

hudebníky, tak svůj cíl bezpochyby splnila.    



 

Zápis do MŠ a ZŠ 

V pátek 29. dubna proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. K naší velké radosti mohl zápis po 

dvou letech proběhnout opět s účastí dětí, které mohly hrdě ukázat, co všechno se doposud 

naučily. Ačkoliv se to nezdá, zápis je velkým zážitkem a mezníkem v jejich životě. Jak by ne, 

vždyť po prázdninách už z nich budou opravdoví školáci. Už se na Vás těšíme, Emičko, Esterko, 

Samíku a Patriku. V návaznosti na zápis v základní škole proběhl zápis také do mateřské školy. 

V daném termínu přišli rodiče zapsat dvě děti. Jelikož máme v MŠ stále ještě volná místa, 

umožnili jsme zapsání také dalším dětem mimo Dolní Moravici. V září by tedy měly nově nastoupit 

celkem 4 děti, na něž už čekají starší kamarádi. 

Vážení čtenáři, dovolte mi popřát Vám za zaměstnance školy krásné slunné léto plné pohody a 

odpočinku, ať už aktivního či pasivního, zkrátka, jak to každému nejlépe vyhovuje. 

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


