
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motto: "Abyste poznali, že něco dokážete, musíte to zkusit." 
 
 

Vážení rodiče a přátelé školy, 
velmi nám záleží na dobré spolupráci a porozumění s Vámi. Proto i 

letos vydáváme školní Zpravodaj. Chceme Vás informovat o všem , co se 
ve škole děje. Ve Zpravodaji opět najdete to nejdůležitější: jak omlouvat 
nepřítomnost dítěte, jak postupovat při ztrátě, a při školním úrazu, kdy 
budou prázdniny. Dovíte se o práci Klubu rodičů, informovat Vás bude 
vedoucí školní jídelny o provozu ŠJ a prodeji stravenek a mnoho dalšího. 

Věřím, že si školní Zpravodaj podrobně přečtete a jeho informace 
Vám dobře poslouží. Zejména pak rodičům našich prvňáčků, kteří naši 
školu teprve poznávají. 

Přeji Vašim dětem hezký školní rok 2000/2001 a přeji Vám, 
rodičům, co nejméně starostí. 

 
 

    Mgr. Jana Běláková, ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsi dobré dítě už jen tím, 
že jsi na světě, 

takové jako Ty tu nikdy 
nebylo, není a nebude. 

 
 

Ty jsi kapka rosy, která vysychá 
v několika okamžicích, 
ale stačí odrazit Slunce 

a to je zázrak. 
Ty jsi zázrak ! 

         
                                Vladimír Levi 

 



 
 

"Vždy budeme chránit jen to, 
co máme rádi, 

rádi budeme mít jen to, 
čemu rozumíme, 

a rozumět budeme jen tomu, 
o čem se poučíme." 

 
                                    Baba Dioum,senegalský ochránce přírody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Život je zázrak 
 

Život … je jako růže, 
je nádherný a přesto trny v sobě nosí, 

životem smíme projít bosí, 
poslouchat krásné zpěvy kosí, 

i takový život být může. 
 
 

Nebo se plazit pouští, 
bez jídla, být jen kost a kůže a čekat … 

stejně Vám nikdo nepomůže, 
i takový být život může. 

 
 

Život je jako květina, 
jeden list zvadne, druhý růst začíná 

a kdo tohle nevidí, ať vyleze na mrak 
a pohlédne dolů, vždyť život je zázrak ! 

 
 
 

Těmito slovy reagovala žákyně 9. ročníku Eva Metznerová na 
téma loňského ročníku oslavy Dne Země. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Carlo Goldoni. 
 
"Příroda, to je nádherná 
kniha plná krás, 
nemá však cenu pro toho, 
kdo v ní neumí číst." 
 
 

Příroda je jako nádherná nekonečná kniha, kterou můžeme s  
údivem, obdivem i pokorou číst po celý život. Čím více se z ní dozvídáme, 
tím více si nejen uvědomujeme, jak mnoho stránek nám k přečtení zbývá, 
ale také, jak osudné nám může být její poškozování, či dokonce vytrhávání 
listů některých kapitol. 

Vnímavost ke čtení v knize přírody je u dětí různá a je v mnoha 
směrech podmíněna prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Prostředím, které 
vytvářejí lidé-především rodina, ale také prostředím okolní přírody. Mnoho 
závisí i na škole, na paní učitelce či panu učiteli. Jsou to oni, kdo obvykle 
dítě seznamují se základními pojmy potřebnými k listování v knize, jsou to 
oni, kdo vyhledávají krásné a zajímavé příběhy, učí dítě pozorovat, 
zkoumat, vtahují je do dobrodružství poznávání. Podaří-li se jim vzbudit 
zájem a zažehnout jiskřičky lásky k přírodě, učinili mnoho nejen pro onoho 
člověka, ale i  pro život na Zemi. Snad dokonce víc, než dnes umíme 
domyslet. 

I učitelé naší školy se snaží takové prostředí pro děti vytvořit. S 
touto myšlenkou vcházejí každodenně do tříd, do jednotlivých 
vyučovacích předmětů a snaží se na žáky působit tak, aby pochopili 
zákonitosti přírody a života vůbec. 

Proto se nám všem velice líbí oslava Dne Země, která se 
každoročně uskutečňuje 22. dubna. 

Je to světový svátek životního prostředí a na naší škole se již stává 
tradicí pro všechny žáky i učitele. Letos oslavíme jubilejní 5. ročník Dne 
Země, který vyvrcholí výstavou žákovských prací pro veřejnost v aule 
školy.  

V loňském roce jsme uvítali nabídku Ostravské univerzity zapojit 
se do ekologického projektu. Protože přišel z Holandska, byl pojmenován 
Tulipán. Lze jej využít ve všech vyučovacích předmětech. Týká se všech 



složek životního prostředí, např. problému zeleně, energie, odpadů, čistoty 
našich vod i ovzduší, ale i vzájemných vztahů mezi lidmi, otázek zdraví a 
nemoci. Jsme jednou ze tří ostravských škol, které jsou do projektu 
zapojeny. Poznatky z akce Tulipán přinesly do života školy mnoho 
nového. 

Tulipán je zapracován do všech vyučovacích předmětů a zahrnuje 
ve svém plánu bližší poznávání okolí prostřednictvím návštěv ZOO, 
muzeí, chráněných krajinných oblastí, historických památek, okolních lesů, 
výzdobu tříd, ozelenění školy a mnoho dalších aktivit. 

Věříme, že si naši žáci odnesou do života to nejcennější-naučit se 
žít s přírodou a v přírodě, což je pro naši budoucnost snad to nejdůležitější. 

 
                                                                   Mgr. Jitka Hlavicová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          Klub mladých čtenářů 

nakladatelství Albatros 
 

Vážení rodiče, 
do nového školního roku vstupujeme všichni s přáním, aby naše 

děti byly ve škole a posléze i v životě úspěšné. Jak ukazují nejrůznější 
světové výzkumy, předpokladem nejen dobrého prospěchu ve škole, ale i 
kvalitního rozvoje dítěte je čtenářství, protože četba podněcuje tvořivé 
myšlení, fantazii a představivost, podporuje citovost a rozvíjí u dětí 
schopnost živě komunikovat. Tedy to, čeho se jim v dnešní době většinou 
nedostává. 

Albatros se svým Klubem mladých čtenářů Vám poskytuje 
možnost, abyste doma spolu s dětmi v klidu a pohodě vybrali a objednali 
knížky, které jim přinesou zábavu i poučení, Vám ušetří tolik potřebný čas 
a také i peníze, protože prostřednictvím KMČ jsou knihy až o 20 % 
levnější než tytéž tituly prodávané v knihkupectvích. Knihy, které si 
objednáte, dostanou vaše děti ve škole od knižního důvěrníka KMČ. Klub 
mladého čtenáře přichází za Vašimi dětmi s nabídkou dvakrát. Katalog, 
který dostanou děti v září, obsahuje knihy dodávané v průběhu školního 
roku od září do konce června. V lednovém katalogu jsou uvedeny knihy 
pro kalendářní rok od ledna do prosince. V obou nabídkách jsou pak knihy 
již vydané, které obdržíte ve velmi krátké době po objednání, a knihy, které 
teprve čekají na vydání. U každé knihy je v katalogu nově uváděn měsíc, v 
němž bude kniha vydána. Doporučuji důkladně pročíst pokyny KMČ a 
katalog si uschovat. Knihy se platí knižnímu důvěrníkovi dopředu 
zálohově. Pokud se dítě odstěhuje, budou mu peníze vráceny nebo knihy 
zaslány na novou adresu. 

Čtenářství je cesta ke vzdělanosti. Na jejím počátku stojíte 
bezesporu Vy-rodiče. Vy jako první vytváříte a formujete vztah svých dětí 
k četbě, ke knížkám. Ve spolupráci s Vámi a s Albatrosem se budeme 
snažit podporovat u Vašich dětí čtenářství a tím přispět k jejich 
vzdělanosti. 

Příjemný nový školní rok a hodně hezkých chvil nad stránkami 
zvolených knížek! 

 
                          Mgr. Ludmila Hladká, knižní d ůvěrník KM Č 



 
     Snažíme se držet krok 
 
Ze všech stran, především z medií slyšíme, že počítače hýbou 

světem a ten, kdo je neumí ovládat, není připraven na dnešním trhu práce 
konkurovat. Na toto téma by se dalo polemizovat, ale to není cílem mého 
článku. Dále slýcháváme z úst odborníků na školství, že většina základních 
škol není adekvátně připravena poskytnout plnohodnotné studium žákům v 
oblasti informatiky. Myslím si, že toto tvrzení se naší školy už netýká. 

Během prázdnin jsme ve spolupráci s VŠB nahradili nevyhovující 
počítače novými, a tudíž v současné době máme 17 celkem slušně 
vybavených počítačů pracujících v síti, které žáci využívají nejen k výuce 
informatiky, ale i k doplňujícímu studiu ostatních předmětů. 

Posledním krůčkem, který nám chybí ke spokojenosti, je napojit se 
na internet, který by využívali nejen žáci, ale také široká veřejnost. Tím 
bychom chtěli školu otevřít, aby byla studnicí vzdělanosti a informovanosti 
pro všechny. 

    Mgr. Martin Pail. zástupce ředitele 
 

      Fotbalem proti dogám 
 
Vstupujeme do dalšího školního roku, ale také do 2. ročníku 

fotbalové soutěže s názvem Fotbal proti drogám. Před rokem tato soutěž 
začala a přes problematické materiální a personální zabezpečení na začátku 
se rozjela nebývalým tempem. Jako nezávislý pozorovatel mohu 
konstatovat, že myšlenka, se kterou tato soutěž byla založena, splnila svůj 
účel. 

Chlapci trénují dvakrát týdně pod vedením kvalifikovaného trenéra 
pana Václava Heczka na našem školním hřišti a to vždy v pondělí a ve 
středu od 15.00 do 16.30. hodin.Vyvrcholením tréninkové píle je sobotní 
zápas. Soutěž se hraje klasickým stylem podzim a jaro. V zimní přestávce 
hráči nelenoší , ale mají dvakrát týdně tréninky v tělocvičně naší a sousední 
školy. 

Chlapci 5.-9. tříd, pokud máte zájem, přijďte si zahrát fotbal a 
pomoci školnímu mužstvu Jestřábů obhájit 3. místo z 1. ročníku. 

    Mgr. Martin Pail, zástupce ředitele 
 



  Výchovné poradenství 
 
Ve školním roce 1999/2000 vyšli z 9. tříd celkem 53 žáci, 26 

chlapců a 27 dívek. Z osmého ročníku vyšel jeden chlapec. 
Přehled umístěných žáků: 

Gymnázia  3 žáci 
SOŠ, ISŠ, COP 27 žáků 
SOU-tříleté  23 žáci 
OU-dvouleté  1 žák 
 
 
 
 
 
 

Důležité termíny ve školním roce 2000/2001: 
 

-zápis do prvních tříd     15.1. 2001 - 15.2. 2001  
                            (termín bude oznámen) 
-talentové zkoušky (na umělecké školy) od 15.1. 2001 - 31.1. 2001 
-1. kolo přijímacích zkoušek   23.4. 2001 (pondělí) 
-2. kolo přijímacích zkoušek   10.5. 2001 (čtvrtek) 
 
 
 
 
 

Termíny odevzdání přihlášek: 
 

-na střední školy uměleckého zaměření do 15.11. 2000 (řed. školy) 
-na ostatní střední školy   během měsíce února 2001  
      (výchovné poradkyni) 
 
 
 
 
 



Školní družina v roce 2000/2001 
 
Děti jsou rozděleny do oddělení: 

"Rybička"-paní vychovatelka Sikorová Jana 
"Sluníčko"-paní vychovatelka Vnoučková Vlasta  
"Srdíčko"-paní vychovatelka Darmovzalová Marie                          
"Tučňák"-paní vychovatelka Zaorálková Lenka 
"Medvídek"-paní vychovatelka Hantlová Šárka 
 

Provoz ŠD začíná v 6.00 a ukončen je v 16.30 hodin.Upozorňujeme 
rodiče, že děti budou uvolňovány domů pouze podle pokynů rodičů 
uvedených na zápisním lístku. 

V průběhu školního roku uspořádáme pro děti zajímavé soutěže. 
Například výtvarnou soutěž, Zlatého slavíčka, zahrajeme si hry 
motivované televizními soutěžemi Kufr a Riskuj. V době jarních prázdnin 
připravíme pro děti pobyt v přírodě ve Velkých Karlovicích. 

Paní vychovatelky se během roku věnují dětem v zájmových 
kroužcích  (Sportovní hry, Praktická dívka aj.). Výrobky a výkresy 
zhotovené dětmi nabídneme rodičům ke zhlédnutí na výstavkách při 
příležitosti třídních schůzek. 

Přejeme všem dětem, aby se jim ve školní družině líbilo. 
 
                                  Jana Sikorová, vedoucí školní vychovatelka 

 

 
 



Klub rodi čů, občanské sdružení 
 
Výbor pracuje ve složení: Jana Sikorová, vychovatelka ŠD 
         Mgr. Ivana Jírů, učitelka 
                                          p. Radka Prasková, zástupce rodičů 
 
Členem se stává každý rodič, který přispěje na činnost KR částkou 

alespoň 50.- Kč. Výbor děkuje všem rodičům, kteří dobrovolně každoročně 
poskytují tento příspěvek. Všechny finanční prostředky slouží k podpoře 
akcí organizovaných ve škole. Zůstatek na účtu Klubu rodičů k 30.6. 2000 
je 7283, 80 Kč.  

Za Klub rodi čů Jana Sikorová 
 

 
 
 
Klub rodi čů hledá sponzory! 
 
Klub rodičů pořádá letos již podruhé základní kolo soutěže Dívka 

roku, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě. Pro tuto akci 
hledáme sponzory. Těšíme se, že se nám brzy ozvete.  

S nadšením uvítáme aktivitu rodičů také při organizaci vánočního 
Ekojarmarku. Oživíte naši akci svými nápady, výrobky nebo pomocí při 
realizaci této akce 

Těšíme se, že se brzy ozvete. Děkujme.  
 
             Kontakt paní Jana Sikorová tel. č. ŠD 971 6554  
 
 
 
 

 
 



 
Formy styku a spolupráce s rodiči 
K průběžnému informování rodičů slouží žákovská knížka. V 

zájmu rodičů je kontrolovat žákovskou knížku nejméně jednou týdně a 
kontrolu potvrdit svým podpisem.  
K podrobnějším  informacím jsou určeny třídní schůzky a konzultace. 
Jejich termíny jsou uvedeny v žákovských knížkách i na jiném místě 
Zpravodaje. Během školního roku se může rodič informovat ve škole 
kdykoli. Návštěvu je však třeba domluvit jakýmkoli způsobem     
s pedagogy předem. Běžné informace lze poskytnout telefonicky před 
vyučováním nebo v době přestávek: 7.30-8.00 
   8.45-8.55 
   9.40-10.00 
   10.45-10.55 
   11.40-11.50 
   12.35-12.45 
   13.25-13.45 

Telefonní/fax číslo školy: 671 6504 
 
Jak omlouvat nepřítomnost dítěte 
K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování jen 

v nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na dobu 
mimo vyučování. Po absenci je žák povinen nejpozději do dvou dnů 
předložit omluvenku třídnímu učiteli. K omlouvání nepřítomnosti slouží 
výhradně omluvný list v žákovské knížce. Rodiče jsou povinni sdělit škole 
důvod nepřítomnosti svého dítěte nejpozději do 48 hodin od počátku 
absence. Rodiče omlouvají své dítě jen se závažných důvodů. Škola si 
může v odůvodněném případě vyžádat lékařské potvrzení nebo jiný 
doklad. Mimořádná omluvení žáků z rodinných důvodů povoluje na jeden 
až dva dny třídní učitel. Žádost o uvolnění dítěte na dobu delší než dva dny 
si rodiče vyzvednout v kanceláři školy. Hlavním důvodem pro uvolnění 
žáka je zdravotní doporučení dětského lékaře. Neznalost učiva z této 
nepřítomnosti se ve škole neomlouvá. Žák je povinen si učivo doplnit.  

Při nedodržení kteréhokoli bodu tohoto postupu omlouvání absence 
budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené s následnými 
kázeňskými postihy. Dvacet a více neomluvených hodin oznamuje škola 
přestupkové komisi při odboru školství ÚMOb Ostrava-Jih. 



 
 
Jak postupovat při ztrát ě 
 
Žáci jsou připojištěni proti krádežím v pojišťovně Kooperativa. 

Ztrátu žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den následující) 
vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli zaměstnanci školy. 
Postižený si vyzvedne v kanceláři školy "Protokol o úhradě škody", který 
musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 dnů od zjištění události.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jak postupovat při školním úrazu 
 
Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, který 

se stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí organizovaných 
školou.  

Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po němž následuje 
absence více než jednodenní, je třeba sepsat "Protokol o úrazu", který by 
měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být protokol řádně 
odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu informovat. 

Upozornění: dětská zubní lékařka MUDr. Kárníková, Poliklinika 
Ostrava-Jih, telefon: 365 11111. 



 
 

Novinky ve vnitřním řádu školy 
 
Na začátku každého školního roku se vedení školy i učitelé 

zamýšlejí nad tím, co nám v loňském roce chybělo ve vnitřním řádu školy. 
Téměř vždy se objeví nějaká nová skutečnost nebo předpis, který nás nutí 
renovovat zásady soužití ve škole.  

Jak jsme si jistě všichni všimli, nastala nová doba, kterou bych 
stručně nazvala mobilní dobou. Není již vůbec výjimkou, že ve vyučování 
zvoní mobilní telefony. Pokud jde o naléhavou zprávu z rodinného života 
žáka, dalo by se to jistě tolerovat, ale většinou jde o kamarádské hovory 
typu:"Co teď děláš?""Mám matiku a co ty?" 

Proto jsme do našeho vnitřního řádu školy přidali jeden bod: Pokud 
žák nosí do školy mobilní telefon, musí jej mít během vyučování 
vypnutý. Mobilní telefon přímo nesouvisí s vyučováním, a proto jeho 
případná ztráta nebude žákovi uhrazena. 

Další změnu ve školním řádu jsme museli provést s ohledem na 
nové nařízení, které bylo loni vydáno školským úřadem a o němž jste již 
byli informováni prostřednictvím žákovských knížek: Dítě mladší 15 let 
nesmí být uvolněno během vyučování bez doprovodu zákonných 
zástupců. Dítě starší 15 let může být uvolněno na základě písemné 
žádosti zákonných zástupců. 

Z dřívějších pravidel jen připomínám, že pokud je dítě nemocné, 
musí tuto skutečnost rodiče nahlásit škole buď telefonicky, osobně nebo 
elektronickou poštou do dvou dnů od počátku nemoci. Po návratu dítěte do 
školy musí žák předložit omluvenku na omluvném listě v žákovské knížce 
také do dvou dnů třídní učitelce. Omluvenku píši rodiče, pouze v 
odůvodněných případech vyžaduje škola omluvenku od ošetřujícího lékaře 
dítěte. Vyhněte se prosím vzkazům o nemoci dítěte posílaným po 
kamarádech, škola je nemusí akceptovat, za dítě má zodpovědnost pouze 
zákonný zástupce. 

 
     Mgr. Ivana Jír ů 
 
 
 



 
 
 
Informace vedoucí školní jídelny 
 
Ve školním roce 2000/2001 se budou stravenky prodávat poslední 

dva dny v měsíci v době od 7.00 do 15.00 hodin. V ostatní dny pak denně 
od 11.30 do 13.30 hodin. 

Stravenku lze odhlásit 24 hodin předem do 14.00 hodin. 
Odhlášenou stravenku je nutno vrátit. Dětem,které mají stravenku u paní 
vychovatelky ve školní družině, mohou rodiče odhlášení provést 
telefonicky (671 9971). 

V den, kdy jdou rodiče s dítětem k lékaři, je možno si oběd 
vyzvednout do jídlonosiče. Oběd nebude vydán bez platné  stravenky! 

Dotazy k chodu školní jídelny mohou rodiče vyřizovat telefonicky 
na výše uvedeném telefonním čísle. 

 
  Vlasta Otmarová, vedoucí školní jídelny 
 
 



 
Seznam pracovníků 2000/2001 
 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Běláková 
Zástupce ředitele: Mgr. Martin Pail 
Výchovná poradkyně: Mgr. Jelena Budínová 
Třídní učitelé: 1.A Mgr. Jana Vahalíková 

1.B Mgr. Blanka Blahutová 
1.C Mgr. Anna Šejvlová 
2.A Mgr. Jana Šimčíková 
2.B         Věra Halešová 
2.C         Miroslava Petřeková 
3.A Mgr. Zdeňka Kotalová 
3.B Mgr. Anna Vařeková 
3.C Mgr. Marie Stiborová 
3.D Mgr. Marcela Martínková 
4.A Ing. Ilona Bolcková 
4.B Mgr. Marcela Tašková 
4.C Mgr. Michaela Nyczová 
5.A Mgr. Ludmila Hladká 
6.A Mgr. Ivana Jírů 
6.B Mgr. Pavlína Kavíková 
6.C Mgr. Zdeňka Zajícová 
7.A Mgr. Renáta Sýkorová 
7.B Mgr. Jitka Hlavicová 
8.A Mgr. Ivona Rusnoková 
8.B Mgr. Eva Žinčovská 
9.A Mgr. Jana Nyklová 
9.B Mgr. Eva Tomanová 
 
 

Netřídní učitelé: Mgr. Jan Purkyně 
   Mgr. Hana Veličková 
   Mgr. Klára Pokorná 
   Ing. Daniel Hutter 
   Svatava Novosádová 
   Ludmila Sroková 



    
 
Vychovatelky školní družiny: Jana Sikorová 
     Vlasta Vnoučková 
     Marie Darmovzalová 
     Lenka Zaorálková 
     Šárka Hantlová 
    
 
Hospodářka školy:   Šárka Balátová 
    
 
Ekonom školy:   Pavlína Celnarová 
    
 
Vedoucí školní jídelny:  Vlasta Otmarová 
    
 
Vedoucí správního úseku:  Petr Mazur 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Organizace školního roku 2000/2001 
 

Zahájení školního roku: 4.9.. 2000   
Podzimní prázdniny:  26.10. - 27.10. 2000  
Vánoční prázdniny:  22.12. - 2.1. 2001 
Pololetní prázdniny:  1.2. 2001 
Jarní prázdniny:  5.2. - 9.2. 2001 
Velikonoční prázdniny: 12.4 - 13.4. 2001 
Konec školní roku:  29.6. 2001 
Hlavní prázdniny  2.7. - 31.8. 2001 
 
 

Termíny třídních schůzek a konzultací 
 
Třídní schůzky: 16.11. 2000, 19.4. 2001 
Konzultace: 14.12. 2000, 7.6. 2001 
 
 
 Společenský večírek 
 

Srdečně zveme všechny rodiče, přátele školy a naše bývalé žáky na 
6. společenský večírek, který se bude konat v pátek 23. února 2001  
od 19.00 do 2.00 v prostorách školy. 
 

                 



 
Redakční rada: Mgr. Ludmila Hladká, Mgr. Ivana Jírů,           

                 Mgr. Jan Purkyně, Mgr. Martin Pail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


