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Základní škola a Mateřská škola Suchý 
Důl,okres Náchod                                        
Suchý Důl 24,   549 62 Suchý Důl 

                  tel. 491 541 136                     IČ  75016311 
                 e-mail: info@malaskola.cz            www.malaskola.cz 

č.ú. 78-8858200237/0100 

    

 

  ________________________________________________________________ 

  

Seznam projektů realizovaných školou 

 v letech 2005-2015: 

 

školní projekty: 
2006-2007 Památné stromy 

v Suchém Dole – 

poznávání stromů 

okolní přírody, 

měření a 

pozorování 

stromů, povídání 

o významu 

ochrany životního 

prostředí- 

památný strom 

Barešova lípa na 

území obce- 

vycházky- kresba. 

Dětský kalendář 

2008 vznikl 

s myšlenkou 

vlastní tvorby dětí, dále je zde zdokumentována celoroční akce při pozorování 

okolní přírody. Použity byly i slohové práce, říkanky starších žáků. + kalendář 

STROMY 2008 ( příspěvek APRB Broumov ) 

 

2008  Léčivé byliny – vyhledávání informací v encyklopediích, na internetu,  kresba 

bylinek. Vyhledávání názvů, význam léčivých bylin, použití, beseda 

s lékárníkem 

z Police n/ 

Met. 

Z dětských 

prací vznikla 

malá brožurka 

o léčivých 

bylinách, 

kterou jsme 

společně 

doplnili 

http://www.malaskola.cz/
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s polskými kamarády při   

letním pobytu žáků u nás 

dvojjazyčně.  

 

 

 

 

 

 

2009  Naši spisovatelé + kalendář 2009 - Pak že nečteme – dětské práce ( dotace 

MŠMT- Čtenářská gramotnost). Celoroční projekt byl rozdělen do měsíčních 

témat-  významní čeští spisovatelé. Žáci 4.+5.roč. postupně zpracovávali v rámci 

hodin Informatiky i domácí přípravy power pointovou prezentaci a jejich úkolem 

bylo tuto svoji práci obhájit před 

mladšími spolužáky. V kalendáři 

byly také použity dětské kresby a 

úryvky z knih jmenovaných autorů. 

 

2010  Staré chalupy na Broumovsku  
( příspěvek APRB Broumov ). 

Celoroční projekt zaměřen na 

pozorování  starých roubených 

chalup a sledování historie obce. 

Kresba a slohové práce na téma – 

chalupy v Suchém Dole.  
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2011  Kostely v okolí + 

kalendář 2012 – Kostely ( příspěvek 

APRB Broumov ).  

 

 

Projekt v letních měsících-  

 

realiazován v rámci pobytu polských 

kamarádů z Vambeřic. V okolí naší 

školy, na Broumovsku se nachází 

několik významných kostelů 

z tvorby architektů 

Dientzenhoferových.   
 
Broumovská skupina kostelů  
  

 
Kostel sv. Jiří a Martina v Martínkovicích   (1690 – 1693; Martin Allio) 
Kostel sv. Anny ve Vižňově   (1719 – 1728; Kilián Ignác Dientzenhofer) 
Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích   (1720-1723; Kryštof Dientzenhofer) 
Kostel sv. Michala ve Vernéřovicích   (1719-1722; Kryštof Dientzenhofer) 
Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích   (1722 – 1724; Kilián Ignác Dientzenhofer) 
Kostel sv. Prokopa v Bezděkově   (1724-1727; Kilián Ignác Dientzenhofer) 
Kostel sv. Barbory v Otovicích   (1725 – 1727; Kryštof Dientzenhofer) 
Kostel sv. Markéty v Šonově   (1726 – 1729; Kilián Ignác Dientzenhofer) 
Kostel sv. Marie Magdaleny v Božanově   (1735 – 1743; Kilián Ignác Dientzenhofer) 
   
 

 

Dále jsme ztvárnily podobu staré suchodolské kapličky, která byla obnovena po požáru 2010. 

Tuto významnou akci posvětil i kardinál D.Duka v červenci 2012 a naši žáci byli přítomni 

krátkým pozdravením . 

Za pomoci J. Soumara byli vytvořeny fotografie všech jmenovaných staveb. Žáci při 

společném pobytu byli rozlosováni do skupin,  každá z 12 skupin vytvářela 

různými výtvarnými technikami podobu jednoho z kostelů. Z nejlepších 

žákovských prací vznikl kalendář 2012, který byl nabízen jako propagační 

materiál školy. 
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2012  Po turistické stezce Hvězda- Hejšovina (příspěvek APRB Broumov). Opět na 

letním pobytu s polskými žáky na Janovičkách jsem si vyprávěli o staré 

turistické stezce ( která byla první turisticky značenou cestou v Čechách). Cesta 

přes hřeben Stěn spojuje obě krajiny a v dřívějších dobách byla významnou 

cestou do polských Vambeřic. Do dnešní doby se dochovalo několik značení  

vyryto přímo ve skále. S dětmi jsme 

si část stezky prošli a potom jsme 

zakreslovali na dlouhý  pás všechna 

významná místa, známé skály, chaty 

a přírodní úkazy. Vznikla tak 

napodobenina cesty Hvězda- 

Hejšovina, která byla vystavena na 

výstavě v Broumově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013  Zvířata 

našeho 

regionu 
–   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

měsíční setkávání žáků a představení prezentací starších. Mladší kamarádi 

z uvedených zvířat zpracovávali kresby a slohové práce. 

 

 



5 

 

2014  Stará řemesla ( příspěvek APRB Broumov). Toto téma jsme rozšířili o ukázku 

starých řemesel při jarmarku v Polici n/Met. Beseda s M. Lewickim byla 

zaměřena na význam Police jako benediktinského města ve středověku a rozvoj 

řemesel- pláteníků, kovářů, tesařů, atd. Žáci 5.roč. jedno ze starých řemesel 

zpracovali do prezentace i do své „diplomové práce“, kterou odevzdávali na 

konci školního roku. Při pobytu dětí z Vambeřic, jsme hledali společná slova pro 

dané řemeslo v češtině i polštině, kreslili plakáty a ukazovali si obrázky různých 

starých výrobků. 

 

 

 
  

Další projektem mladších žáků v roce 2014 bylo téma Kamarádství.  

JSEM DOBRÝ KAMARÁD 
JSEM DOBRÁ KAMARÁDKA  
V tomto školním roce chceme zařadit týdenní projekt s názvem Jsem 

dobrý kamarád. V rámci preventivního programu se chceme zaměřit na 

upevnění vzájemných vztahů mezi dětmi a podpořit tak rozvoj 

příznivého sociálního klimatu naší školy. 

Celý týden si budeme s dětmi povídat o kamarádství, o tom, co je a co 

není správné. Pomocí různých zážitkových aktivit budou děti poznávat, 

jaké vlastnosti má mít dobrý kamarád. Jak si vlastně dobrého 

kamaráda najít a jak neubližovat těm ostatním. Budeme se snažit 

motivovat děti, aby dokázaly na svých spolužácích najít něco hezkého, 

rozebereme společně kladné a záporné vlastnosti. V hodinách i mimo 

ně se budeme zaměřovat na vzájemnou pomoc a ochotu.  
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Naťukneme téma šikany, nebezpečného chování mezi dětmi a jiných 

sociálně patologických jevů. 

Každé dítě si bude vytvářet vlastní knihu Jsem dobrý kamarád, do které 

budou moci nahlížet i rodiče ( některá témata budou cíleně jako 

domácí úkoly). Závěrečným zhodnocením bude vytvoření společného 

třídního plakátu a vypracování vlastního sebehodnocení. 

Věříme, že se nám podaří přispět k rozvoji pozitivních vztahů mezi 

spolužáky a vytvoření dobré školní atmosféry. 

 
 

 

2015  Čtení pro radost – projekt právě k dokončovací fázi ( příspěvek APRB 

Broumov). Viz příloha –popis cílů projektu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty krajské: 
2005 -2006  č.. 22060/ZP/2005  ZPG 200501/35  

projekt Za minulostí a budoucností obce 

Hodnotící zpráva projektu: 
Obsahově byl projekt zaměřen na podporu tvorby školního vzdělávacího 

programu a efektivní využití volného času dětí a mládeže z obce. Důraz školní 
výchovy byl kladen na praktický život, poznávání obce z hlediska kulturně historického 
i z pohledu přírodních zajímavostí a ochrany krajinné oblasti. Velkou měrou ke 
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zdárnému ukončení projektu přispěla prohlubující se spolupráce s rodiči, TJ Sokol, 
Suchodolskými ženami a samotným zřizovatelem.  

Finanční byl projekt dotován z prostředků kraje  ( 70%) a z prostředků zřizovatel 
( 30%). Finanční prostředky sloužily na podporu výuky a pravidelně se opakujícího 
kroužku lidových řemesel a výroby z přírodních materiálů. Program grantu byl rozložen 
na celý školní rok 2005/2006 a měl několik hodnotných výstupů, s výsledkem pro 
celou širokou veřejnost. 

 
Z realizovaných akcí: 

Září 2005 – suchodolské posvícení - Náš první dětský jarmark - pozvali jsme mámy, a 
ostatní k našim krámkům, kde bylo k vidění to, co dětské ruce stačily během kratičké 
podzimní doby stvořit. K dobré náladě přispělo i lidové veselí s písničkami.  Za 
dobrovolný výtěžek navštívily děti  v měsíci listopadu Obří akvárium v Hradci Králové a 
Labskou elektrárnu. 
 
Říjen 2005 - Víla podzimu - velmi pěkně se ujala myšlenka  prožitkové pedagogiky 
v den přelomu ročních období. Za pomoci realizátorky projektu se děti ocitly na 
podzimním výletě společně s Vílou – poznávaly okolní přírodu, kreslily hádaly a 
zpívaly. ( tuto tradici Víly jsme opakovali před Vánocemi na zimním slunovratu, na 
jarních velikonočních dílničkách, kdy přišly i maminky a ostatní občané vesnice, takže 
byla pro všechny naše školička maličká. Lletní Vílu jsme zavedli do přírody.) 
Zavedení dětské figurky ZEMIČKY, o kterou děti pěčují. Je vyrobena dětmi při  
kroužku Tvořeníčka . 
 
Listopad 2005 – poznáváme stará řemesla - video záznam - ukázka umění tkadlen, 
kovářů a dráteníků. Zpíváme s Janem Werichem – Tem umím to a tenhle zase tohle… 
Konal se i adventní jarmark s rozzářením vánočního stromu. Nádhernou atmosféru 
oživila i školní tělocvična plná dárečků a nadšených obchodníků. K mání byl i nový 
dřevěný kolovrátek, který jsme pro děti a jejich činnost v kroužku i ve škole zakoupili 
z popisovaného projektu. Dozvěděly se o starém lidovém řemesle, o přírodních 
materiálech , o tom jak se lidé dříve oblékali a měli možnost ( a nejen děti) si 
kolovrátek vyzkoušet v praxi.  
 
Prosinec 2005 -  celá škola voní Vánocemi- dílnička vánočního cukroví 
Víla zimy - prožitková vánoční spirála a světýlko naděje - děti pracují v týmu, hledají 
tajenku, zpívají, vyrábí vánoční pozdravy. 
 
Únor 2006 – jak to bylo se starými řemesly ( pokračování)- truhlář, tesař, zedník. 
Návštěva muzea starých lyží v Jilemnici. 
 
Duben 2006 – velikonoční Víla jara a tvořivé dílničky- nejprve dětem Víla zazpívala a 
pověděla, co je nutné k životu , jaké jsou čtyři symboly života. Děti luštily tajenky a 
zpívaly. 
Poté se do práce přidali i ostatní návštěvníci, včetně p. starosty, který děti naučil plést 
pravé vrbové pomlázky. Nadšení  z práce bylo na celé dopoledne, pomáhaly  mámy, 
sourozenci a dědové. K vidění bylo velikonoční pečivo, barvení vajec v cibuli, 
drátkování vajec, barvení voskem, výroba velikonočních dárků. 
 
Květen 2006 - společně jsme maminkám zahráli pohádku a slavnostně ostužkovali 
žáky pátého ročníku.  
Konal se i branný závod za účasti partnerské školy z polských Vambeřic. Organizátorů 
mnoho, dokonce i počasí vyšlo a dětem se na stanovištích ve smíšených hlídkách 
úkoly zdařily. Děti si tak měly možnost vyzkoušet své jazykové a komunikační 
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schopnosti s polskými dětmi. V řadě disciplín poznávacího, kulturního i 
přírodovědného zaměření nakonec zvítězilo stanoviště všemi jásavě přijaté – lanové 
centrum v lese u Čertovky. Celá trasa vedla v okolí obce po staré křížové cestě kolem 
památných míst Suchodola- kapličky a studánky.  
 
Červen 2006 – beseda s pracovníkem CHKO Broumovsko p. Kunou o památných 
stromech okolí. Po poutavém povídání děti ve skupinách prováděli kresbu stromů na 
velkou plochu. 
V závěru školního roku jsme společně uskutečnili výlet za zmíněnými památnými 
stromy v okolí. Děti pracovaly ve skupinách, stromy pojmenovávaly, kreslily mozaiku 
kmene, tvary listů, vymýšlely název stromu a jeho přirovnání., odhadovaly a měřily 
obvod kmene. Nejzajímavějším místem byla Barešova lípa, která je i památným 
stromem ČR, kde děti naměřily téměř 7m obvod spodní části kmene. Za zmínku stojí 
pozoruhodnost tohoto stromu, který má střed kmen vymřelý a vyživován je pouze 
postranní části kmene. 
Časově náročná část zpracování putování za památnými stromy do podoby kalendáře 
na rok 2007 byla přesunuta do dalšího období a bude zařazena do dalších projektů 
školy. 
 
Celkově lze přínos projektu hodnotit velmi kladně, ze strany spolupráce a využití 
volného času  školních dětí i ostatní mládeže. Přínosem jistě byla i beseda 
s CHKO o ochraně lesa a péči o dravé ptactvo v okolí.   
 
Činnost kroužku Tvořeníčko  ( započata ve školním roce 2003/2004) probíhá i pro 
tento školní rok 2006/2007. 
 
 
2007 

Dokončení krajský grant- pomůcky Montessori 2006-2007 celkem 80 tis. 

 

ONIV ……..75 000,- Kč dle dokladů  

OPPP……….5 000,- Kč 

Dočerpáno 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU 

Č.  SMV200604/PT01 

 

Název projektu: 

Od názorné pomůcky k vývoji přírodovědného podvědomí a prostorové orientace žáků 

-zaměření na rozvoj Montessori pedagogiky 

termín realizace projektu: - leden 2006-prosinec 2007  
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Škola je sloučenou příspěvkovou organizací s předškolním zařízením. Vlastníkem budovy je 

Obec Suchý Důl. V současné době působí škola jako  málotřídní, dvojtřídní škola pro 1.-

5.ročník s celkovým počtem žáků 33 (pro šk. r. 2005/2006). Škola je kulturním i vzdělávacím 

centrem v obci. Spolupracuje s řadou složek tělovýchovy a svazu žen, které v obci působí. v 

poslední době se spolupráce také rozšířila na vzájemné akce pořádané společně s členy správy 

CHKO Broumovsko, DDM Ulita Broumov.  Škola je zapojena do sekce málotřídních škol, 

které spolupracovaly s VUP Praha na tvorbě a ověřování ŠVP pro málotřídní školy a nástinu 

charakteristických prvků pro tvorbu ŠVP na těchto typech škol. Spolupráce při tvorbě ŠVP je 

dále rozšířena na další vzdělávací instituce a organizace, poskytující alternativní formy výuky a 

vzdělávání v naší republice( Step by step, společnost Montessori, Pedagogická fakulta Hradec 

Králové) . 

 

 

dotace DVPP  Rozvojový program  20 tis. – realizace švp a vzdělávání ped praocníků 

 

ONIV ………11 602,- fa projekt. EU ( rozúčtovat 1602 do obec) 

OPPP ……….. 4 000,- srpen vzdělávání  

    2 000,- listopad ( výchova ke zdraví) 

    4 000,- Montessori vzd. praktický život + smyslová výchova 

dočerpáno 

 

 

dotace MŠMT – ENVI výchova 99 tis. + 4 tis. spoluúčast obce 

 

dočerpáno 

č.19421/SM/2007 
Chráníme památné stromy v Suchodole 

 

 

 

dotace SIPVZ 2007 9,4 tis. 

 

dočerpáno 

   

 
 

Projekty Euroregionu Glacensis: 
 

 

2006-2007 žadatelem byla Obec Suchý Důl-  realizátorem projektu ZŠ  Suchý Důl-  

Název projektu: 

Výchovné působení na děti a mládež, výměna zkušeností v oblasti vzdělávání, zapojení 

obyvatel partnerských obcí Suchý Důl - Vambeřice do života škol 

 

Registrační číslo: CZ.04.4.85/2.2.02.1/0746        
Výměnné akce pro děti s polskými žáky, nákup vybavení do školní kuchyně, sportovní 

vybavení, úhrada stravy a ubytování na zimním lyžařském výcviku.  
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Celkem 590 tis.Kč 

 

2008-2009 žadatelem byla Obec Suchý Důl-  realizátorem projektu ZŠ  Suchý Důl- 

Název projektu: 

Odraz historicko- kulturních tradic mezi obcemi Suchý Důl a Vambeřice  

Číslo smlouvy: CZ.3.22/3.3.02/08.00244 

Celkem 792 tis. Kč 

 

  

Peníze Eu škola  
CZ-1.07/1.4.00/21.0877 

Název projektu¨ 

Jak roste strom 

Celkem 407 250 Kč 

 

 
 
 
Těžký investiční projekt 2009-2011 – žadatelem Obec Suchý Důl, realizátorem kulturně vzdělávacích 
akcí ZŠ Suchý Důl 

CZ.3.22/3.2.00/08.00593 
Rozšíření volnočasové, vzdělávací a kulturní spolupráce Radków - Suchý Důl 
Celkem 443 tis. Euro 
 

 

Jednotlivé akce zdokumentovány ve fotogaleii a v přílohách jednotlivých škol.roků. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Sepsala : 

Lenka Souamrová 

 

 

 

 

 

V Suchém Dole 27.4.2015 

 


