
Základní škola Labyrint Lhota – Zpráva o činnosti v roce 2017 

Ve školním roce 2016/2017 zahájila v původní školní budově v místní části Háj ve Slezsku – 
Lhota svou činnost nově založená základní škola. Jedná se o soukromou školu, přičemž první 
školní rok fungovala jako pobočka bohumínské montessori školy ZŠ Pianeta. V lednu 2017 byla 
schválena ministerstvem školství již jako samostatná Základní škola Labyrint Lhota, která může 
mít celkovou kapacitu 100 dětí. V září 2017 do školy nastoupilo 60 dětí od prvního do šestého 
ročníku, s nimiž pracuje 6 průvodců (učitelů), 2 externí lektoři a 1 asistent pedagoga. Většina 
dětí dojíždí denně vlakem z Opavy či Ostravy, případně dojíždějí z okolních obcí. Škola ve svém 
pojetí výuky čerpá z více směrů – využívá prvky montessori pedagogiky, intuitivní a lesní 
pedagogiky, projektového vyučování. Žáci jsou rozděleni do věkově smíšených tříd, tzv. 
trojročí (1.-3. ročník a 4.-6. ročník). K výuce se využívá šesti učeben a keramické dílny v 
suterénu, praktická část vyučování může probíhat v prostorné školní zahradě, v blízkém lese 
nebo formou účastí na různých akcích a exkurzích. 

 

Události roku 2017 

Měsíc leden začaly děti pravidelnými hodinami bruslení na opavském Zimním stadionu. 
Skupina dětí byla pozvána na zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže.  

V únoru se část dětí zúčastnila celorepublikové akce Noc s Andersenem (spaní ve Slezském 
Zemském muzeu s naučným programem). Byly spuštěny nové školní webové stránky 
www.zslabyrint.cz. 

 

V březnu se děti druhého trojročí s průvodci vydaly na 
Malou Morávku na lyžařský výcvik. Začátkem měsíce 
proběhla ve škole sobotní beseda „O rodičích a dětech“ 
s Vratislavem Hláskem a o čtrnáct dní později víkendový 
kurz „Intuitivní pedagogiky“ s německým lektorem 
Thomasem Pedrolim. V opavské kavárně NeoCafé se 
s velkým ohlasem uskutečnil dobročinný Art-cafe-
fashion-music bazar, jehož výtěžek putoval na 
podporu školy a přebytky byly dále předány 
dobročinným organizacím, např. Azylovému domu pro 
ženy Armády spásy v Opavě. Do školy přijel přednášet 
o požární prevenci hasič z HZS Moravskoslezského 
kraje. 

Lyžařský výcvik na Malé Morávce 

Seminář o intuitivních hrách 



Počátek dubna patřil velikonočním dílnám a také 
zasněžené velikonoční nadílce, kterou připravili 
žáci druhého trojročí pro děti ze sousední 
Mateřské školy Lhota. Větší děti rovněž 
absolvovaly několik exkurzí – do Památníku II. 
Světové války v Hrabyni, do centra Vrtule ve 
Valašském Meziříčí a na animační program o díle 
Josefa Lady v Domě umění v Opavě. Ve škole se 20. 
dubna konal zápis prvňáčků a k nástupu do první 

třídy od září 2017 bylo přijato 17 dětí. Na školní 
zahradě proběhlo několik rodičovských brigád pro oživení a osazení zeleně v okolí pomníku 
před budovou, osazení zeleninových a bylinkových záhonů a osetí travnatého hřiště za školou.  

 

Květnové dny vylákaly školáky k cestám za 
poznáním: navštívily Archeopark v Chotěbuzi u 
Českého Těšína, hornické muzeum Landek 
park v Ostravě, revitalizovanou přírodní oblast 
k pozorování ptactva „Kozmické louky“ 
v Ostravě-Jilešovicích. Povědomí o nakládání 
s plastovými odpady si rozšířily na návštěvě 
třídicí linky Technických služeb Opava, na níž 
navazovalo několik tematických besed o 

třídění odpadů a dalších ekologických 
tématech přímo ve třídách. Do školy přijel 
natočit reportáž o inovativním školství nejprve 
novinář Tomáš Feřtek (Lidové noviny), a 
posléze redaktor Ľubomír Smatana (Český 
rozhlas). 

 

Červnový první den – Den dětí – oslavili školáci u 
Stříbrného jezera v Opavě, dále proběhlo sportovní 
dopoledne v Žimrovicích ve spolupráci s místní ZŠ a 
sportovní den se konal také přímo ve Lhotě. Pro 
zájemce proběhl ve škole workshop „Výroba 
barefootových sandálů“. Starší děti strávily týden ve 
škole v přírodě ve Vysokých Tatrách a první trojročí 
uspořádalo „Olympiádu“ –  sportovní dopoledne pro 
seniory v opavské Vile Vančurova. Cílem školního 
výletu byl Hradec nad Moravicí – s interaktivní prohlídkou zámku a sklepení – a návštěvou 
koupaliště. Závěrečné dny patřily Zahradní slavnosti – společenskému setkání pro rodiče, 
přátele i hosty – s divadelním a zábavným programem, bohatým občerstvením a dílnami. 
S vysvědčením v ruce se děti i průvodci vydali vstříc zaslouženým prázdninám. 

Jarní práce na zahradě 

Hornické muzeum Landek 

Sportovní dopoledne se seniory – Vila Vančurova 

Exkurze na třídicí linku TS Opava 



O prázdninách proběhly v areálu školní zahrady a v budově 
brigádnické udržovací práce. Škola dostala dřevěné fotbalové 
branky a bylo vybudováno nové pískoviště, v dosud nevyužitých 
suterénních prostorech se začaly budovat dílny pro řemeslné 
aktivity. 

První týden v září podnikla třída starších dětí 
dvoudenní adaptační pobyt v Žimrovicích. 

Skupina dětí a průvodců zúčastnila sousedského festivalu „Zažít Opavu 
jinak“. Pozvání k besedě přijal Tomáš Hajzler, autor knih a cestovatel. 
Ředitelka školy Veronika Kotůlková se zúčastnila diskuzního setkání u 
kulatého stolu v pražské redakci, o němž vyšla posléze reportáž a 
rozhovor v časopise Reflex. 

Měsíc říjen otevřel seminář o „Výchově bez poražených“, poté následoval 
víkendový kurz „Intuitivních her“ s lektorem Dieterem Schwartzem. Vystoupení průvodců a 
dětí s ukázkou intuitivních her proběhlo také v rámci studentského festivalu „Na cestě“ 
v Opavě. Ve škole se uskutečnil workshop „Zdravé svačiny a sladkosti“. Děti podnikly v rámci 
Týdne vědy a techniky exkurzi na geologickou fakultu VŠB v Ostravě.  

Začátkem listopadu si děti zorganizovaly školní oslavu Halloweenu. Na besedu o alternativním 
vzdělávání přijela ředitelka ostravské waldorfské ZŠ Lenka Holeksová. Hodiny tělesné výchovy 
probíhaly celý podzim pravidelně v tělocvičnách v Mokrých Lazcích a v Komárově.  

Prosinec patřil od samého začátku vánočním přípravám, tvoření a 
chystáním Adventní slavnosti. Slavnost s vánočním jarmarkem a 
pestrým programem uzavřela 
kalendářní rok a umožnila 
příjemné setkání rodičů a 
příznivců školy s dětmi a průvodci. 
Hosté mimo jiné zhlédli Vánoční 
příběh a také vystoupení dětí 
zájmových kroužků probíhajících 
ve škole (Klavír, Muzikohrátky, 
Gymnastika, Etika proměny, Jiu-
Jitsu). 

 

Zahradní slavnost – pohled na školní budovu Zahradní slavnost – poděkování průvodcům 

Nové pískoviště 

Adaptační kurz 

Plakát na adventní slavnost 
Představení kroužku Muzikohrátky 


