
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY LABYRINT LHOTA V ROCE 2022 

 Základní  škola  Labyrint  Lhota  zahájila  v  září  školního  roku  2022/23  sedmý  rok  svého 
 působení  v  po  čtu  97  žáků  v  režimu  denní  docházky  a  29  žáků  v  individuálním  režimu 
 vzdělávání.  Děti  jsou  rozděleny  do  věkově  smíšených  tříd,  tzv.  trojročí  (1.-3.  ročník,  4.-6. 
 ročník  a  7.-9.  ročník).  Přípravný  ročník  pro  předškolní  děti,  Labyrintík,  má  kapacitu  11  dětí.  Ve 
 škole  spolupracuje  tým  16  p  růvodců  včetně  rodilého  mluvčího  pro  výuku  anglického  jazyka. 
 O  d září toh  oto roku škola zřídila pobočku v Třinci,  kterou navštěvu  je 14 d  ětí. 

 Celkov  á  kapacita  základní  školy/školní  družiny  v  Háji  ve  Slezsku  Lhotě  je  100/55  dětí,  v  Třinci 
 pak  50/15  dětí.  Škola  ve  svém  pojetí  výuky  vychází  z  Montessori  pedagogiky.  Výuka  na 
 druhém  stupni  je  typická  svým  praktickým  přesahem  do  reálného  života.  Učení 
 v souvislostech  a  projektové  vyučování  komplexně  doplňují  celkový  vzdělávací  koncept,  který 
 je shrnut ve školním vzdělávacím programu „Cesta Labyrintem světa“. 

 V  rámci  třetího  trojročí  jsou  zahrnuta  tzv.  projektová  období.  Každé  šestitýdenní  projektové 
 období  studenti  spolupracují  v  projektových  týmech  ve  zvolených  tématech.  Učí  se  tak 
 projektovému  řízení,  plánování  a  prezentačním  dovednostem.  Do  vyučování  jsou  zapojování 
 odborníci  z  praxe,  kteří  seznamují  dospívající  s  různými  oblastmi,  v  nichž  působí.  Škola 
 využívá  také  nabídky  studentů  Mendelova  gymnázia  a  externích  lektor,  kteří  se  v  pestrém 
 pojetí  zapojují  do  výuky  zejména  přírodních  věd.  S  cílem  zvyšování  adaptability  a  p  osílení 
 sociálních  vztahů  skupiny  jsou  pravidelně  zařazována  neformální  odpolední  setkávání 
 studentů, které je spojeno také se společným vařením a přespáváním. 

 V  o  dpolední  družině  pečují  o  děti  kvalifikované  vychovatelky  a  nabídku  volnočasových  aktivit 
 doplňují  externí  lektoři  (pohybově-taneční  kroužek  Hýbánky  a  nově  3D  tisk).  Tělesná  výchova 
 se  odehrává  převážně  venku,  v zimních  měsících  využívá  pronájmu  tělocvičny  v  Komárově, 
 případně se nabídka rozšiřuje o výuku bruslení, plavání či lyžování. 

 Při  škole  funguje  školní  poradenské  pracoviště  zahrnující  činnost  výchovného  poradce,  školní 
 psycholožky  a  metodika  prevence  sociálně  patologických  jevů.  Pravidelně  se  setkává  také 
 pedagogická a školská rada. 

 Škola  v roce  2022  průběžně  zrealizovala  řadu  vzdělávacích  či  výchovných  aktivit.  Další 
 podpůrné  aktivity  –  finanční,  pořadatelské  a  mimoškolní  doprovodné  –  zajišťuje  nezisková 
 organizace  Kapradí.  Škola  využívá  státní  dotace,  dofinancování  provozních  nákladů  probíhá 
 formou školného  32 000,- rok/dítě. 



 UDÁLOSTI ROKU 2022 

 LEDEN 
 V  lednu  studenti  třetího  trojročí  vyrazili  na  exkurzi  do  atraktivní  městské  Knihovny  Třinec,  kde 
 se  setkali  s  jejím  ředitelem  Janem  Delongem.  Ve  výuce  přírodních  věd  -  chemie,  biologie, 
 fyziky  nebo  geografie  -  navázala  škola  spolupráci  s  Mendelovým  gymnáziem  Opava,  jehož 
 studenti,  budoucí  studenti  pedagogických  fakult,  si  tak  mohou  prakticky  vyzkoušet  výuku  a 
 srozumitelnost  svého  výkladu.  Deváťáci  se  zúčastnili  přípravného  kurzu  pro  přijímací 
 zkoušky,  pobytového  ENEX  campu  v  Žimrovicích.  Jak  ekonomizovat  energetický  provoz 
 školní  budovy?  Pozvání  na  tuto  besedu  o  architektuře  přijal  Oldřich  Bajger.  A  na  Den  obětí 
 holocaustu se vypravilo třetí trojročí do krnovské synagogy. 

 ÚNOR 
 Pro  zdárné  zvládnutí  projektové  výuky  ve  III.  T  byl  pro  studenty  připraven  workshop 
 manažerských  dovedností  s  Monikou  Buroňovou.  První  trojročí  si  užilo  netradiční  pojetí 
 výstavy  Malý  princ  Elišky  Podzimkové  v  Obecním  domě  v  Opavě.  Škola  se  zapojila  do 
 humanitární sbírky pro obyvatele Ukrajiny. 

 BŘEZEN 
 Pobytový  lyžařský  výcvik  se  odehrál  z  kraje  března  v  Jeseníkách.  Děti  celé  školy  postupně 
 prošly  knihvazačským  workshopem,  kde  si  mohly  ručně  vyrobit  vlastní  knihu  či  zápisník.  V 
 březnu  proběhl  tradiční  Den  otevřených  dveří  s  ukázkou  pomůcek,  výukových  materiálů, 
 prezentacemi  dětí  a  prohlídkou  prostor  školy.  Den  se  šéfkuchařem  pro  všechny  trojročí  a  kurz 
 přípravy zdravého a pestrého jídelníčku inspiroval děti k dalším kulinářským pokusům. 

 DUBEN 
 Teplé  počasí  lákalo  ven,  a  tak  Labyrintík  v  rámci  pravidelných  výjezdů  do  přírody  vyrazil 
 objevovat  Kozmické  ptačí  louky.  Jaro  je  také  nově  obdobím  pro  Jarní  večírek  pro  rodiče  a 
 přátele  školy.  Odehrál  se  v  Kavárně  KUPÉ  v  Opavě.  Na  kulturní  a  společenské  aktivity  včetně 
 etikety  nezapomnělo  ani  třetí  trojročí  a  vydalo  se  postupně  na  několik  představení  Slezského 
 divadla.  V  laboratořích  Mendelova  gymnázia  si  studenti  vyzkoušeli  např.  plamenové  zkoušky 
 prvků. 

 KVĚTEN 
 Dalším  výjezdem  za  poznáním  skutečného  světa  byla  návštěva  okresního  soudu  v  Ostravě 
 (III.T).  V  Jedlém  lese  (na  školním  pozemku  u  Stěbořic)  probíhaly  další  fáze  projektového 
 učení  a  také  tzv.  badatelské  dny  (k  tématu  půda).  Jedním  z  výstupů  byla  renovace 
 maringotek, vybudování ohniště či kompostéru na školní zahradě ve Lhotě. 

 ČERVEN 
 Červen  -  obvyklý  čas  výletů.  Nejmenší  děti  Labyrintíku  vyrazily  do  Archeoparku  v  Chotěbuzi. 
 První  trojročí  si  užilo  představení  v  Divadle  loutek  v  Ostravě  a  také  geologicko-historickou 
 výpravu  do  Štramberka.  Druhé  trojročí  si  jako  náplň  výletu  vybralo  horské  túry  do  Vysokých 
 Tater a třetí trojročí zamířilo na břehy Slezské Harty a do okolních kopců. 
 Absolventské  projekty  studentů  9.  ročníku  tentokrát  představovaly  společné  dílo  -  soubor 
 krátkých  filmů  představujících  školu  spojené  s  hledáním  QR  kódů  umístěných  v  prostoru 
 budovy.  Školní  rok  zakončilo  předávání  vysvědčení  a  také  Zahradní  slavnost  pro  přátele  školy 
 a  rodiče  dětí.  Nejen  hudební  či  pohybové,  ale  také  divadelní  představení  (Odyssea),  a 
 slavnostní rozloučení s absolventy učinilo z této slavnosti opět nezapomenutelnou událost. 



 ČERVENEC, SRPEN 
 O  prázdninách  proběhly  ve  škole  údržbové,  zvelebovací  a  úklidové  práce,  aby  se  v  posledním 
 srpnovém týdnu naplno spustily přípravy na nový školní rok. 

 ZÁŘÍ 
 Září  bylo  zahájeno  dvoudenním  adaptačním  kurzem  spojeným  s  celoškolním  přespáváním. 
 Třetí  trojročí  se  vypravilo  na  pozemek  sadu  plánovat  další  období  projektu  Jedlý  les 
 (pokračující  renovace,  zvelebování,  sadba,  kůlna).  Výlet  do  Archeoparku  v  Chotěbuzi  tentokrát 
 čekal  na  děti  II.  a  III.  trojročí.  Klavírista  Dominik  Fajkus  ve  svém  workshopu  provedl  děti 
 světem  hudby.  Zajímavou  besedu  o  antice  připravil  studentům  Martin  Pavlíček,  přednášku  o 
 pěstounství  pracovnice  Centra  psychologické  pomoci,  případně  workshop  Intuitivní  hry  nabídl 
 lektor Peter Živý. 

 ŘÍJEN 
 Do  předem  plánovaných  aktivit,  jako  byla  návštěva  studentů  III.T  v  Praze  nebo  pomoc  s 
 přípravou  dobročinného  bazaru  v  Opavě,  zasáhla  vodní  havárie,  která  na  několik  dní  vyřadila 
 budovu  z  provozu.  Mimo  školu,  v  níž  probíhaly  intenzivní  úklidové  a  vysušovací  práce,  byl 
 dětem  připraven  náhradní  program.  Díky  pohotové  pomoci  několika  firem  a  řemeslníků  se 
 podařilo  návrat  do  školních  zajetých  kolejí  načasovat  do  řádově  několika  týdnů  a  v  prosinci 
 byly děti zpět ve třídách. Výuka probíhala pár týdnů v náhradních prostorách (SDH Lhota). 

 LISTOPAD 
 Začátkem  měsíce  se  celá  škola  vydala  do  Teplic  nad  Bečvou  na  návštěvu  Zbrašovských 
 aragonitových  jeskyní  a  na  Hranickou  propast.  Další  ekologická  přírodovědná  procházka 
 zavedla  děti  III.T  na  haldu  Emu.  Pokračovaly  studentské  přírodovědné  lekce  vedené  týmem  z 
 MGO.  Zajímavé  byly  lekce  čtení  a  workshopy  s  několika  soudobými  spisovatelkami  či  knihou 
 Kapuce  od  mikiny.  Vzácnou  návštěvou  byla  AMI  trenérka  Kyla  Morenz  nejen  jako 
 supervizorka, ale také jako lektorka víkendového matematického semináře. 

 PROSINEC 
 V  prosinci  se  studenti  již  tradičně  zúčastnili  Maratonu  psaní  dopisů  pro  neprávem  odsouzené 
 vězně  pořádané  iniciativou  Amnesty  International.  Na  hodiny  tělesné  výchovy  se  opět  jezdilo 
 do  haly  v  Komárově.  Po  třech  letech  se  opět  mohla  konat  adventní  Zahradní  slavnost  s 
 jarmarkem.  Vánočním  PF-kem  ze  Lhoty  se  tentokrát  stala  sborově  zachycená  skladba 
 Dominika Fajkuse a Radka Glabazni s názvem Vánoční. 

 Rok  2022  byl  po  dvou  covidových  letech  poznamenán  zcela  novou  a  do  jisté  míry  opět 
 ochromující  situací  -  jarní  invazí  ruských  vojsk  na  Ukrajinu.  Naše  škola  se  zapojila  hned  v 
 únoru  do  humanitární  sbírky  pro  válečné  uprchlíky  a  rovněž  od  března  do  října  přijala 
 ukrajinského  studenta  9.  ročníku.  Nové  pracovní  místo  v  průběhu  roku  u  nás  našla  také  žena 
 z Ukrajiny. 
 Průběh  školního  roku  byl  zasažen  ještě  jednou  událostí  -  říjnovou  vodní  havárií  na  WC  v 
 přízemí  školy,  která  poškodila  podlahy,  stěny  a  nábytek  učeben  v  přízemí  a  suterénu.  I  na 
 tomto  místě  se  hodí  zmínit  vlnu  sousedské  solidarity  v  obci  Háj  ve  Slezsku,  jež  nám  pomohla 
 tuto  živelnou  situaci  a  její  škody  překonat.  Poděkování  patří  dobrovolným  hasičům  ze  Lhoty  a 
 profesionálním  hasičům  Záchranného  sboru  MSK  za  bezprostřední  pomoc  s  odčerpáváním 
 vody,  stěhováním  zničeného  nábytku  a  koberců.  Obec  také  poskytla  náhradní  prostory  pro 
 výuku  v  Hasičárně.  Díky  rychlé  pomoci  stavebních  firem,  ale  také  s  výraznou  pomocí  rodičů 
 školy,  jsme  se  koncem  roku  2022  mohli  všichni  nastěhovat  zpět  do  opravené  školy  a  začít  rok 
 2023 ve (staro)novém prostoru. Děkujeme všem! 

 Zpracovala Lenka Pietraszková, leden 2023 


