
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY LABYRINT LHOTA V ROCE 2018 

Základní škola Labyrint Lhota zahájila v září školního roku 2018/2019 výuku v počtu 65 žáků. 
Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd, tzv. trojročí (1.-3. ročník, 4.-6. ročník a 7.-9. 
ročník). O výuku se stará tým průvodců ve složení 7 kmenových, 6 externích učitelů a 2 
asistentů pedagoga.  
 
Možnosti prostorů dvoupatrové školní budovy se pro tento školní rok rozšířily o velkou 
suterénní místnost sloužící pro pohybové hry a kroužky, konzultační místnost školní 
psycholožky a zázemí pro volnočasové pracovní aktivity (dílny). Pořízena byla také kuchyňská 
linka pro společné pečení a vaření.  
 
Škola ve svém pojetí výuky čerpá z více směrů – využívá prvky montessori pedagogiky, 
intuitivní a lesní pedagogiky, projektového vyučování. Pedagogická koncepce je shrnuta ve 
školním vzdělávacím programu s názvem Cesta Labyrintem světa. Na dopolední blok 
vyučování navazuje odpolední program v družině s nabídkou volnočasových aktivit 
(pohybově-taneční kroužek, gymnastika, jiu-jitsu, klavír, šachy, počítače, etika proměny). 
 
K pravidelným aktivitám patří pobyt a výuka venku (v rámci projektu Les ve škole), žáci třetího 
trojročí tráví obvykle jeden den v týdnu v terénu (exkurze, akce, besedy atd.). Tělesná výchova 
se v teplejším období odehrává převážně venku, v zimních měsících využívá pronájmu 
tělocvičny v Mokrých Lazcích nebo v Komárově, případně probíhá jako škola bruslení na 
zimním stadionu v Opavě či jako kurz plavání v opavském bazénu.  
 
Výdej obědů probíhá ve školní výdejně a jídelně, obědy jsou dováženy z vývařovny MŠ v Háji 
ve Slezsku.  Ve škole funguje školní poradenské pracoviště zahrnující činnost výchovného 
poradce, školní psycholožky a metodika prevence sociálně patologických jevů. Ke své činnosti 
a poradenské aktivitě se pravidelně schází pedagogická a školská rada. V druhém pololetí 
školního roku probíhá pravidelně přípravný kurz pro předškoláky, jejichž rodiče se o budoucí 
docházku do školy Labyrint zajímají.  
 
Jako finanční, organizační a personální podpora školy funguje spolek Kapradí Opava – zejména 
pro pořádání školních a mimoškolních doprovodných akcí. V rámci údržby školní budovy se 
jednou měsíčně konají rodičovské brigády.  
 
V červnu 2018 prošla škola šetřením České školní inspekce s výsledným kladným posudkem. 
Škola využívá státní dotace, dofinancování probíhá formou školného 2500,- měsíc/dítě. 
 



UDÁLOSTI ROKU 2018 
 
LEDEN 
Od ledna se děti pravidelně účastnily lekcí bruslení na ledě 
opavského zimního stadionu. Druhé trojročí vyrazilo na exkurzi 
do Světa techniky a Hudebního světa v Ostravě. S psycholožkou 
z opavské Pedagogicko-psychologické poradny proběhlo 
několikatýdenní pozorování školního kolektivu v rámci 
prevence šikany, jehož součástí byla i beseda pro rodiče k 
danému tématu. 
 
 
ÚNOR 
V únoru začala pravidelná setkání Labyrintíku, kurzu pro 
budoucí prvňáčky znamenající vždy páteční půldenní pobyt ve 
škole (kurz probíhal do června). Pro rodiče, prarodiče i přátele 
školy se konal den otevřených dveří s názvem Brána Labyrintu 
otevřená (21.2.) s ukázkou jednotlivých prvků výuky, pomůcek 
a aktivit v podání dětí. Všem příznivcům školy neunikla 
významná únorová událost Černobílý večírek – společenské a 
taneční setkání v Opavě (s dobročinným finančním výtěžkem 
pro školu). 
 
 
BŘEZEN 
V březnu odstartoval šestitýdenní projekt věnovaný tématu 
pomalé módy: Příběh jednoho trička (přednáška o slow fashion, 
workshop, třídění a upcyklace vyřazeného textilu). Jeden celý 
víkend byl zasvěcen semináři intuitivní pedagogiky (23.-24.3. 
Peter Živý). První trojročí zahájilo povinnou výuku plavání. 
 
 
 
 
DUBEN 
V dubnu (6.4.) proběhl zápis do první třídy a bylo přijato 11 dětí. Několik žáků reprezentovalo 
školu v krajském kole geologické olympiády v Opavě. Proběhla odpolední přednáška o 
návštěvě Sudbury Valley School (19.4.). 
V dubnu se završil projekt o pomalé módě – 
projekcí filmu a velkým módním bazarem 
(výtěžek 92 000 Kč posloužil na pořízení 
školní kuchyňské linky). Škola se svou 
iniciativou připojila k celosvětovému hnutí 
Fashion Revolution (23.-29.4.). Koncem 
dubna školu navštívil se svým představením 
divadelní soubor herců s handicapem Bílá 
holubice. 

Hudební svět Ostrava 

Brána Labyrintu otevřená 

Třídění textilu pro bazar 



KVĚTEN 
 

V květnu proběhl Mezinárodní den rodiny (15.5.) – který ve 
Lhotě oslavily děti spolu s rodiči nebo prarodiči společným 
setkáním a tvořením (např. z keramické hlíny). Žáci šestého 
ročníku pracovali na dokončení svých ročníkových prací 
(projekt a výroba nějaké výukové pomůcky). Poslední 
květnové dny školu navštívila Česká školní inspekce (29.-
31.5.). V rámci spolupráce se spřátelenou hlučínskou 
Montessori školou si dívky 6. ročníku vyzkoušely role 

průvodců. 
 

 
 
ČERVEN 
V prvním červnovém týdnu se vydaly děti spolu s průvodci celé 
školy na výlet do zlínských Filmových ateliérů, Vizovických vrchů 
a do ZOO Lešná. Proběhla beseda na téma Ekonomie 
každodennosti s diskusí (4.6.). Celoroční výuka klavíru byla 
prezentována žáky s rodiči při společném rodinném klavírním 
koncertě (13.6.). Milým společenským setkáním na závěr 
školního roku byla zahradní Oslava slunovratu (21.6.).  
 
 
 
 
 
ČERVENEC, SRPEN 
V období prázdnin proběhly dvě brigády pro zútulnění a údržbu 
školy a zahrady. V srpnu v prostorách školy probíhal týdenní 
příměstský tábor s výtvarným zaměřením (13.-17.8. Indiánské 
léto). 
 
 
 
 
ZÁŘÍ 

Školní rok starší děti zahájily návštěvou festivalu 
Art and Science na VŠB v Ostravě. Druhý týden 
patřil nácviku cirkusového představení 
v opravdových reáliích a pod vedením týmu 
cirkusu Happy Kids (opět s účastí hlučínské školy). 
Škola se se svým stánkem (čítárna inspirativních 
knih) zapojila do sousedské slavnosti Zažít Opavu 
jinak (15.9.). Proběhl tradiční víkendový seminář 
intuitivní pedagogiky s tématem na přání: Děti, 
které vyčnívají z řady (21.-23.9. Thomas Pedroli).  

Děti učily děti v Hlučíně 

Školní výlet na Zlínsko 

Týden s cirkusem Happy Kids 

Příměstský tábor ve Lhotě 



ŘÍJEN 
V říjnu se ve škole na návštěvě díky podpoře Goethe-Institutu 
objevila autorka německé učebnice Anja Schümann, která vedla 
workshop s nejstaršími dětmi (17.10.). Děti prvního trojročí 
pomohly pod vedením spolku Sázíme stromy vysázet remízek u 
Komárova. Škola se tematicky připojila k oslavám 100 let vzniku 
československé republiky (28.10.).  
 
 
 
 
 
LISTOPAD 

 
Ředitelka školy odprezentovala projekt vzniku školy 
Labyrint na mezinárodní konferenci Lead Montessori 
v Praze. Na jedno listopadové odpoledne vyšlo neformální 
setkání s rodiči s představením II. kosmického příběhu. 
Škola se stala Klíčovým centrem pro Moravskoslezský 
kraj v rámci projektu Klíče k úspěšnému učení. 
 

 
 
 
 
 
PROSINEC 
Dívky z kroužku Etika proměny navštívila porodní 
asistentka s besedou na téma ženství a mateřství 
(4.12.). Krásná představení dětí jednotlivých zájmových 
kroužků, vánoční tvoření, společné zpívání koled, 
dobroty a dárečky – to byla Adventní slavnost, poslední 
společenská událost roku 2018 v Labyrintu (14.12.). 
 
 
 
 

Školní výstava k 100. výročí republiky 

Setkání s rodiči a II.kosmický příběh 

Vystoupení tanečního kroužky Hýbánky na Adventní slavnosti 


