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dálnice D1, železnice Brno – Rosice 

 krajská silnice III/15270 (používaná 

jako objízdná trasa dálnice) 

 hrozba výstavby R52 (tzv. Hitlerova 

dálnice) 
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…nebo vám mapu vytvoříme 
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Rekonstrukce proběhla během školního roku 2010/2011 



 příměstská malotřídní škola  

73 dětí v MŠ, 78 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 
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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 
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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  
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souhrn témat učiva přírodovědných předmětů nám 

udává směr mezipředmětového vázání 

 

princip  fenologický 

princip  regionální 
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Naše Ostopovice jsou povinným učivem 
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Pravidelné příspěvky do regionálního čtvrtletníku 
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Flora Přední hory v prvouce 2. ročníku 

Vlastivěda 4. a 5. ročníku  na OÚ 

http://www.zsostopovice.cz/media-gallery/detail/87/387
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Obecní sběrný dvůr v prvouce 3. ročníku 
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Tematická výuka Naše Ostopovice v prvouce 3. ročníku 
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Výroba obecní čarodějnice v ŠD 

Třešňová alej ve výuce prvouky 3. ročníku 
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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 6/2014 místem pro širokou veřejnost 
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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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za pozornost 
Mgr. Petra Turečková a MŠ a ZŠ Ostopovice 

Land art ve Vv 5. ročníku 


