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dálnice D1, železnice Brno – Rosice 

 krajská silnice III/15270 (používaná  

    i jako objízdná trasa dálnice) 

 hrozba výstavby R52  

    (tzv. Hitlerova dálnice) 

Ostopovice, okres Brno-venkov 

Www.mapy.cz [online]. 2011. vyd. [cit. 2013-11-04].  



Brno máme za humny 

Www.ostopovice.cz [online]. 2013 [cit. 2013-11-04]. 



Městská aglomerace, doprava, pole, louky, rybník, les,… 

Https://maps.google.cz/maps?aq=&rlz=1T4ADBF_enCZ334CZ3

34&q=ostopovice&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&sa=N&tab=wl. 

[online]. [cit. 2013-11-04].  



Naše mapa 

…nebo vám mapu vytvoříme 



 příměstská malotřídní škola  
73 dětí v MŠ, 71 v ZŠ 
Nabízíme kvalitní výuku, rodinné až individuální prostředí a jsme tak alternativou 
pro velké městské sídlištní školy. Klademe vysoké nároky na žáky dle jejich 
individuálních možností, ale i na pedagogy 

 středem obce 
Být středem výchovně-vzdělávacího procesu v obci nejen pro děti. Jsme otevřenou 
komunitní školou, která propojuje výuku v lavicích s využitím možností obce a okolí 

 environmentální výuka 
Klademe důraz na vnímání vztahů mezi přírodou a člověkem (environmentální 
výchova) 

 výuka cizího jazyka 
Zkvalitňování angličtiny a konkurenceschopnost našich žáků je prioritou nejen  
pro nás, ale i pro rodiče 

 spolupráce 
Škola spolupracuje s mnoha organizacemi v obci i mimo ni 

 získávání dotací 
Škola průběžně realizuje projekty, které pomáhají ke zkvalitnění výuky a zázemí 
školy Zároveň nám umožňují školu otvírat aktuálním potřebám 

 nadstandartní podmínky 
Budova školy byla rekonstruována v roce 2011 a nabízí nezvyklé možnosti pro 
kvalitní výuku. Díky grantům a podpoře zřizovatele je škola moderně vybavena 
 

MŠ a ZŠ Ostopovice 



Cíl školy: 
 

Všestranně rozvinutá osobnost žáka připravená  

na život a další stupeň vzdělávání 

 

Škola je moderním centrem pro výuku  

a výchovu žáků a celé komunity 

Jsme příměstská malotřídní komunitní škola, která je otevřená dobrým vlivům  

velkoměsta, ale dokáže využít tradice a zvyky Ostopovic a rodinné atmosféry školy.  

Vyučujeme systematicky podle schváleného Školního vzdělávacího programu  

Škola pro život – tvořivá škola pro radost, který jsme si ušili na míru. 

Nedílnou součástí výuky jsou proto praktické činnostní aktivity,  

které vedou ke všeobecnému rozvoji žáků s důrazem na vnímání přírody a její ochranu. 

 

Díky poznávání našeho okolí a fungování vazeb v rodinách, komunitě, obci,  

odvozujeme fungování státu, kontinentů, světa, vesmíru. 

(EVVO je přirozenou součástí výuky bez přílišného zdůrazňování – konvička.) 



Cesta je pro nás cílem: 
Za klíčové považujeme příjemnou školní i třídní atmosféru, spokojené žáky,  

kvalitní osobnost učitele a spolupráci s rodiči. 

  

žák ZŠ Ostopovice 
je plně rozvíjen podle Školního vzdělávacího programu  

  

učitel ZŠ Ostopovice  
učí a jedná podle Školního vzdělávacího programu a školního řádu 

je žákům průvodce, rádce, pomocník,  

je autoritou a osobností, které si děti i dospělí váží 

průběžně se sebevzdělává 

 

rodič žáka ZŠ Ostopovice 
je dítěti oporou 

je partnerem školy 

je školou dostatečně informován  

má možnost se aktivně zapojit do dění  

  

více viz školní leták 

 



Projekty školy podporující cíl fungování školy 

 
Ostopovicemi na zelenou 

Zlepšení kvality dopravy dětí do školy pěšky, na kole, koloběžce 

 

Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice 

Projekt OPVK, inovace výuky přírodovědných předmětů 

  

SEVER školám, školy sobě  

Inovace výuky přírodovědných předmětů, ŠVP, nákup pomůcek 

 

Přírodní učebna v Ostopovicích jako místo výchovy a vzdělávání  

Vybavení přírodní učebny, příprava materiálů pro výuku 

 

Moderní výukou ke kvalitě na ZŠ Ostopovice  

EU školám – inovace výuky AJ a PŘ 

 

Pokusné ověřování Pohyb a výživa  

Pilotní škola v projektu pod vedením MU v Brně 

 

Technické zhodnocení základní a mateřské školy Ostopovice 

Vybudování střešní zahrady, veřejně přístupná zahrada školy, vybavení nábytkem 

 

Global Storylines - výuka příběhem  

Pilotáž skotské metody zaměřené na zodpovědnost a kritické myšlení 

 

Celé Česko čte dětem  

Rozvoj čtenářských dovedností a kladnému přístupu ke čtení 



Rekonstrukce proběhla během školního roku 2010/2011 

Budova školy je „jen“ skořápka 

Budova je naše učebna 



Třídy jsou tvarovány do půlkruhů.  

Vytápění školy je zajištěno tepelným čerpadlem země voda.  

Dešťová voda je využívána ke splachování.  

Díky izolačním vlastnostem je stavba energeticky úsporná – kategorie B. 



Fungování budovy 

- šetrná k našemu prostředí 

- přirozené učení nejen žáků  

ve vědomostech, dovednostech i postojích 

v oblasti environmentální výchovy 

Info systém školy 



Propojení výuky EV v ŠVP 
 Průřezové téma Naše Ostopovice 

 Souhrn měsíčních témat pro celou školu 

 Systém sebehodnocení žáků 

 ŠVP je šitý na míru – pojmenovává možnosti a naše zkušenosti, vede 

 Doplňkové a mimoškolní aktivity organizované školou – návaznost 

 Propojenost s MŠ a ŠD 

 Vedení žákovských portfolií 

 

Jak podporujeme EV ve výuce - z pohledu pedagoga 
 Společné stanovení si cílů a cesty 

 Vlastní společná metodika pedagogů 

 Nákupy pomůcek, vybavení školy 

 Metodická sdružení 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Vzájemné hospitace 

 Zodpovědný pedagog za přípravu akcí školních i komunitních 

 Koordinátor EVVO = koordinátor různých akcí 

 Zapojení školy do projektů 

 Otevřenost školy a spolupráce s partnery nejen z Ostopovic 

 Spolupráce s Lipkou a PedF MU, Na Zemi,… 



 

 
Naše Ostopovice - učivo ŠVP 

  napříč předměty 

  napříč ročníky 

  ŠD 

 

mimoškolní aktivity 

sportovní kroužek 

folklór našeho regionu 

 

spolupráce s partnery - komunitní aktivity 

 kulturní a sportovní akce 

 brigády 

 

Naše Ostopovice jako průřezové téma 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 
 

Naše Ostopovice - učivo ŠVP 

  napříč předměty 

  napříč ročníky 

  ŠD 

ČJ, Inf – Ostopovický zpravodaj, letáky, plakáty 

 

M – finanční gramotnost v ostopovickém obchůdku, 

měření, aplikační úlohy 

 

AJ – Our village 

 

Prv, PŘ, Vl – obec, dopravní výchova, živá a neživá 

příroda, ochrana a úklid prostředí , odpadové hospodářství, 

tradice, zvyky, obyčeje, Ostopovice jako součást Vesmíru 

 

VV, PČ, Tv – práce s krajinou a v krajině  

 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

souhrn témat učiva přírodovědných předmětů  

nám udává směr mezipředmětového vázání 

 

princip  fenologický 

princip  regionální 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Naše Ostopovice jsou povinným učivem 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Naše Ostopovice jsou součástí sebehodnocení 

a naší prezentace 

„Po obědě jsme šli na stánek  

a představovali lidem náš projekt  

Ostopovicemi na zelenou.“ 

Konference Propojme se!, Praha 2013 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Pravidelné příspěvky do regionálního čtvrtletníku 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Naše pomůcky 



Naše pomůcky 

Naše Ostopovice jako průřezové téma 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Naše pomůcky 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Naše pomůcky 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Flora Přední hory v prvouce 2. ročníku 

Vlastivěda 4. a 5. ročníku  na OÚ 

http://www.zsostopovice.cz/media-gallery/detail/87/387


Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Obecní sběrný dvůr v prvouce 3. ročníku 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Tematická výuka Naše Ostopovice v prvouce 3. ročníku 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

Výroba obecní čarodějnice v ŠD 

Třešňová alej ve výuce prvouky 3. ročníku 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

mimoškolní aktivity 

sportovní kroužek 

folklór našeho regionu 

 

Folklorní kroužek při Jarmarku na návsi 

Sportovní  kroužek 

 v odvodňovací kanálu Hitlerovy dálnice 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

spolupráce s partnery – komunitní aktivity 

 kulturní a sportovní akce 

 brigády 

Brigáda na školní zahradě, 

od 09/2014 místem pro širokou veřejnost 



Naše Ostopovice jako průřezové téma 

19. 4. a 20. 4. 2013

DEN ZEMĚ   

v OSTOPOVICÍCH

Ostopovická cyklojízda v pátek 19. 4. 

14.30 zahájení na dvoře školy                                           

správné vybavení cyklisty

jízdy dovednosti na kolech, koloběžkách

soutěže a hry, první pomoc

Policie ČR, Hasičský záchranný sbor JMK 

Jarmark na návsi v sobotu 20. 4. 

9.30 – 12.00 prodej výrobků, sazenic, 

farmářských dobrot

10.30 Hájek a Háječek 

Ostopovická cyklojízda a Předvánoční jarmark 



Možná rizika při výuce a jejich předcházení 
 
 Příliš mnoho projektů, jejich křížení a zásah do výuky  

Je nutné nastavení koncepce a vize školy, společná domluva pedagogů. 

 

 Nepochopení rodičů a veřejnosti 

Je nutná stálá osvěta, komunikace, semináře pro rodiče,…. 

 

 Přetěžování pedagogů, jejich odchod 

Malotřídní škola potřebuje každého pedagoga, zaměstnance – stanovení společných  

pravidel, požadavků, organizační řád, priorit.  

V nejnutnějších případech je nutné ukončit spolupráci. 

 

 Různé nároky a postoje pedagogů 

Každý týden máme metodická sdružení a porady, ladíme se vzájemně. 

 

 Nesouhlas zaměstnanců s vedením školy 

Ředitel je zodpovědný za celý proces výuky. Musí odlišit proces rozhodování  

a předání informace bez dalších diskusí. 

 

 Nezájem a nesouhlas vedení obce 

Ředitel se musí účastnit jednání zastupitelstva, jednat s vedením obce,  

předkládat a vysvětlovat požadavky. 



Na závěr 

nechme děti (dospělé) poznávat Zemi od domova až po Vesmír 

 

učme děti (dospělé) v souvislostech 

 

podněcujme v dětech (dospělých) lásku k rodné hroudě, oni ji za 

oplátku budou chránit pro sebe i další pokolení 

 

 

„Za měsíc u vás jsem neviděla hodinu s environmentální výukou.“  

(studentka po měsíční praxi) 

To je vlastně pochvala pro naši školu! Výuka EV je průřezem všeho. 

 

Jarní úklid obce – po 2 hodinách úklidu a opékání špekáčků děti 

odhazovaly obaly od tatranek… proces výuky a výchovy nikdy nekončí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

Mgr. Petra Turečková a MŠ a ZŠ Ostopovice 



Děkuji za pozornost 

Petr Juráček 

www.zsostopovice.cz 


