
MŠ A ZŠ OSTOPOVICE  
 

K ZODPOVĚDNOSTI DĚTÍ 

JIŽ OD 1. STUPNĚ 

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 



MŠ a ZŠ Ostopovice se nachází v malé obci v blízkosti 

krajského města Brna. Jedná se o malotřídní školu s 1. stupněm. 

 
 

Čím jsme my, žáci ZŠ Ostopovice, prospěšní naší obci? 
• máme nápady ( návrhy na zlepšení bezpečnosti dopravy, jednání 

s panem starostou, učíme naše rodiče novým informacím) 

• pomáháme ostatním – spolužákům ve 4. ročníku, rodičům, starým lidem 

• učíme se – to je důležité pro naši budoucnost 

• pořádáme akce pro druhé a účastníme se jich – brigády, divadla, jarmarky,  

vystoupení, národní házená, folklorní kroužek Háječek 

• chráníme životní prostředí – třídíme odpad, sběry ve škole, učíme ostatní, 

staráme se o domácí zvířata 

• jsme zodpovědní – chováme se dle pravidel,  

udržujeme pořádek ve třídě i doma, adoptovali jsme si sestřičku Bětku  

na Haiti 

(sepsali žáci 5. ročníku) 

  



Ostopovicemi na zelenou 2010 -  
 

Naše škola realizovala projekt Nadace Partnerství v oblasti bezpečných cest 

do školy. 

V roce 2010 jsme tak mohli vypsat veřejnou anketu, do které se zapojilo 

přes 100 žáků, rodičů a dalších zájemců v celých Ostopovicích. Ptali jsme se 

na riziková místa z pohledu bezpečnosti dopravy. Vytipovali jsme 19 míst a u těch 

nejnebezpečnějších jsme nechali zpracovat studii úprav – Ing. Adolf Jebavý.  

Studie byla předána vedení obce a v září 2013 začala rekonstrukce 1. místa  

v pořadí – křižovatka u školy. 

Výstupem projektu je také instalace přístřešku pro kola a nové koloběžky. 

Právem tak můžeme říct, že jsme se zapojili do změn v rámci celé obce. 



Kontakt: 

MŠ a ZŠ Ostopovice 

Školní 18 

Ostopovice 664 49 

www.zsostopovice.cz 

Global Storylines (výuka příběhem) 2013 - 
 

Zapojením se do pilotního ověření metody výuky se společností NaZemi,  

která je využívána především ve Skotsku, lépe propojujeme participaci  

a zapojování globálních témat do běžné výuky.  

U žáků vede k většímu zájmu o výuku a kritickému myšlení, 

zlepšuje vztahy mezi žáky a pedagogy, rozvoj dovednosti řešení konfliktů 

prostřednictvím spolupráce a přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování. 

 


