
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motto:     „Není hanba se jako hlupák narodit. 

Je hanba jako hlupák zemřít.“ 
 

   
Vážení rodiče a přátelé školy, 

také v letošním roce vydáváme pro Vás školní Zpravodaj.  
Přejeme si, aby Vám dobře posloužil při spolupráci se školou – 
s vedením školy, pedagogickým sborem, školní družinou, školní 
jídelnou a Klubem rodičů. Najdete v něm dostatek potřebných informací 
bez dlouhého vyhledávání v jiných pramenech. 

Velmi nám na dobré spolupráci s Vámi záleží. 
 Dobrým pomocníkem bude školní Zpravodaj i rodičům našich 
nových žáků – prvňáčků. Bude to Vaše první podrobnější seznámení 
s naší školou. 
 Přeji Vám i Vašim dětem úspěšný a pohodový školní rok, co 
nejméně starostí a co nejvíce radosti z Vašich dětí a jejich úspěchů ve 
škole. 

 
    Mgr. Jana Běláková, ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 



 

Příroda je nádherná kniha plná krás 
 

Příroda je nádherná kniha plná krás 
vždy, když ji spatříme, rozveselí nás! 

 
Když na ni pohlédnem brzy z jara, 

uvědomíme si vlastně, co všechno nám dala? 
Dala nám krásu, dala nám mládí, 

chutě a vůně, které nás svádí. 
Dala nám něhu, dala nám city, 
po celé věky nám dělala štíty. 

 
Když na ni pohlédnem uprostřed léta, 

už nenesem tíhu celého světa. 
Když shlédnem tu barevnou záplavu, 

neznáme stres ani únavu. 
 

Když na ni pohlédnem z podzimu, 
občas jí odpustíme i malou rýmu 

Zelená, žlutá, červená, hnědá 
i van Gogha malba je vedle ní bledá. 

 
A když ji uzříme v zimě, 

také z nás spadne veliké břímě. 
Všechno, co zelené bylo, teď bíle svítí, 

ani nám nechybí pestré kvítí, 
taková je to krása! 

 
 

                            Zuzana Blažková, žákyně VIII.A 



 
Pro chlapce 5. - 9. tříd - "Fotbal proti drogám" 

 
Chcete si zahrát fotbal na regulérním hřišti? Chcete si zahrát 

fotbal podle pravidel? Chcete si zahrát fotbal v pěkných dresech? 
Chcete hrát za naše fotbalové družstvo Jestřábů? Pokud ano a chodíte 
do páté až deváté třídy, není nic jednoduššího, než přijít na trénink 
našeho fotbalového družstva. 

V tomto školním roce začíná již 3. ročník fotbalové soutěže s 
názvem Fotbal proti drogám. V 1. ročníku této fotbalové soutěže naši 
chlapci skončili na pěkném třetím místě. Ve školním roce 2000/2001 
zájem žáků mírně poklesl. Po odchodu chlapců devátých tříd jsme měli 
problém s výběrem nových hráčů. Družstvo Jestřábů již proto 
nedosahovalo takových dobrých výsledků. Věříme, že třetí ročník této 
soutěže dopadne pro naše družstvo lépe než v roce předcházejícím.  

Tréninky jsou dvakrát týdně pod vedením kvalifikovaného 
trenéra na našem školním hřišti, a to vždy v úterý a ve čtvrtek 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  pátých  až  devátých  tříd, pokud  máte  zájem  a chuť si 
zahrát fotbal a zaplnit tak svůj volný čas, přihlaste se od září každé úterý 
a čtvrtek v 15.00  na školním  hřišti  naší  školy  přímo  u  trenéra   nebo 
kdykoliv u vedení školy. 
             
    Mgr. Martin Pail, zástupce ředitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Škola  a internet 

 
 Internet. To slovo už zná každý. Mladší, střední i starší generace. 
A každý už asi ví, co toto slovo znamená. Bohužel ne každý se s 
internetem setkal. Naučit se pracovat s internetem a využívat jej by měl 
každý žák na každé základní škole. Pohříchu zdaleka tomu tak není. 
Jsme ale jednou z mála základních škol na Ostravsku, která běžně 
využívá internet ve výuce. 
 Od března tohoto roku je naše škola připojena na tuto 
celosvětovou počítačovou síť. Jedná se o bezdrátové připojení rychlostí 
96 kb/s. 
 Žáci v rámci zkvalitnění výuky mohou společně se svými učiteli 
využívat internet v počítačové učebně, kde se nachází 17 počítačů 
propojených v síti.   
 Internet však chceme nabídnout žákům naší školy  
i v odpoledních hodinách.  

Z tohoto důvodu budou od 3. října každé úterý a středu probíhat 
od 14.00 do 15.00 počítačové kroužky. Děti se v nich pod vedením 
pedagogického dozoru seznámí s ovládáním a využitím internetu, ale i s 
ostatními softwarovými programy, které má škola k dispozici. 
 Internet není pro školu levná záležitost, proto žáci, kteří přijdou 
do počítačového kroužku, zaplatí za jednu hodinu poplatek ve velmi  
přijatelné výši - 15,-Kč.   
 

   Mgr. Martin Pail, zástupce ředitele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Zájmové kroužky ve školním roce 2001/2002 

Stolní tenis 1. kategorie Informatika 2 
Stolní tenis 2. kategorie Volejbal 2 
Stolní tenis 3. kategorie Šachový kroužek 
Klub mladého čtenáře  Logopedický kroužek 
Mladí přírodovědci  Příprava na přij. zkoušky z Ma 
Knihovnický kroužek  Příprava na přij. zkoušky z Fy 
Volný čas a já   Volejbal 1 
Informatika 1   

 
 
 

 
 
 

Čas nezastavíme 
 Některé z Vás by jistě zajímalo, jak ve vyučování využíváme 
internetové služby. Mohu za sebe a své žáky říci, že s velkým nadšením 
a radostí! Informatika dnes neznamená jen počítačový předmět, ale 
soubor všeobecně použitelných znalostí a schopnost vyhledávat 
informace na PC – tzv. počítačovou gramotnost. V hodinách českého 
jazyka jsme například brouzdali po internetových stránkách 
www.ceskaskola.cz, kde si žáci loňských devátých tříd mohli vyzkoušet 
přijímací zkoušky nanečisto. Každý z žáků měl také možnost založit si 
e-mailovou adresu a vyzkoušet rychlost internetové pošty zasláním  
slohové práce z jazyka českého na mou  adresu.  

Naše děti už vědí, že tato pošta je pro ně nejlevnějším spojením 
s celým světem. A až budou někdy pobývat v zahraničí, jistě pro ně 
bude jednodušší poslat dopis elektronický, který nás dokáže také 
potěšit, než platit vysoké poštovné za dopis klasický. Jako rodiče se 
s tím budeme muset vyrovnat a naučit se s dětmi komunikovat i tímto 
způsobem. Jde přece stále jen o vzájemné vztahy mezi lidmi a bez těch  
se nikdo z nás neobejde.  

 
     Mgr. Ivana Jír ů 



 

Do ostravské zoologické zahrady 

ZDARMA! 
 

Na základě sponzorování našich zvířátek v zoologické zahradě 
nosála červeného 

a 
 mývala severního 

poskytli pracovníci zoologické zahrady naší škole 4 volné vstupenky, 
z nichž každá platí pro vstup 2 dětí + 2 dospělých. 
Finanční částka, kterou naši žáci a pedagogové zvířátkům poskytli byla 
neuvěřitelných 7 300 Kč a slouží na výživu těchto malých 
medvídkovitých šelmiček: 
 

NOSÁL ČERVENÝ (Nasua nasua) 
Délka těla:  43 – 67 cm 
Délka ocasu:  43 – 68 cm 
Výskyt:  jihovýchod USA, Střední a Jižní Amerika 
 Patří mezi medvídkovité šelmy. Svým dlouhým čenichem pátrá 
v dutinách stromů i v děrách na zemi a hledá hmyz, pavouky a drobné 
savce. Skupiny až 40 zvířat shánějí potravu ve dne i v noci a odpočívají 
přes nejteplejší část dne. Po páření se samice vzdálí, aby v dutině 
stromu nebo v úkrytu mezi skalami porodila vrh 2 – 7 mláďat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÝVAL SEVERNÍ (Procyon lotor) 
Délka těla:  40 – 60 cm 
Délka ocasu:  20 – 40 cm 
Výskyt:  jižní Kanada, USA, Střední Amerika 
 Mýval výborně běhá, šplhá, a když je to nutné, i plave. Aktivní 
je převážně v noci. Loví žáby, ryby, myši a ptáky, ale navíc rád plení 
popelnice, v nichž dlouhými prsty předních tlapek hledá zbytky jídel. 
Má ve zvyku každou potravu nejprve umýt, než ji sežere. Hustá srst ho 
chrání před mrazem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motto:  „…Ochoč si mě, prosím!“ řekla. 
  „Velmi rád,“ odvětil malý princ, „ale nemám moc času.  

Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.“ 
„Známe jen ty věci, které si ochočíme,“ řekla liška. 
„Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u 
obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé 
nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš – li přítele, ochoč 
si mě!“ 
     
  Antoine de Saint – Exupéry, Malý princ 
 

 

OPUŠTĚNÍ PEJSCI 
 

 Láska ke zvířatům, snaha pomoci a nezůstat lhostejným vede 
žáky k tomu, že každý rok vyberou nemalou částku pro naše adoptivní 
zvířátka uvedená výše.  
 A tak jsme se letos rozhodli, že část těchto peněz věnujeme na 
opuštěné a týrané pejsky. 
 Vybaveni konzervami, piškoty, různými pamlsky a odloženými 
gumovými a plyšovými hračkami jsme navštívili nejbližší psí útulek 
v Ostravě – Třebovicích. 
 Zde se nás ochotně ujali, provedli celým areálem, viděli jsme 
místnost, kde se připravuje potrava a dověděli se různé zajímavosti. 
 Setkání s pejsky bylo velice dojemné… 
 Každý se snažil upoutat naši pozornost a přesvědčit, abychom si 
domů odvedli právě jeho. 
 Všechny si však vzít nemůžeme, ale určitě na ně 
nezapomeneme! 
 
      Mgr. Ivona Rusnoková 
 
 
 

 



 
Nezapomeňte, že opět slavíme ! 

22. duben – DEN ZEMĚ 
 

 V letošním roce se naše škola již tradičně připojí k oslavám Dne 
Země. Je to světový svátek ochrany životního prostředí. 
 
Stručná historie Dne Země: 
 Den Země jako první zorganizovali američtí studenti 22.dubna 
1970, aby prosadili přijetí nových ekologických zákonů a zvýšení 
státního rozpočtu na ochranu životního prostředí. Akce Earth Day se 
tehdy zúčastnilo 20 miliónů občanů USA. 
 V roce 1991 se připojila i naše republika k již 130 zemím všech 
kontinentů oslavujících každoročně tento svátek naší planety. 
Od roku 1996 slaví Den Země i naše škola. Letos tedy uspořádáme již  
6. ročník této akce. 

V tomto školním roce jsme si zvolili toto motto: 
 

Člověče – zastav se ! 
Uzdrav sebe i svět ! 

 
Zastav se, zpomal tempo svého bytí a zamysli se nad způsobem svého 
života. Zamysli se nad tím, co činíš dobrého pro své zdraví, které je tím 
nejcennějším, co jsi dostal do vínku. 
 
Voda, čerstvý vzduch, slunce, pohyb a zdravá strava – to je pět principů, 
které se dají jinými slovy vyjádřit jako „návrat člověka k přírodě“. 
 

Buď zdráv, člověče ! 
 

 O veškerých aktivitách, které škola v rámci oslav uskuteční, Vás 
budeme včas informovat. Myslíme si, že aktivity, které žáci vidí a 
vyzkouší na sobě, povedou k větší ohleduplnosti a že je, ale i nás učitele 
budou inspirovat ke konání, jež by nás dříve nenapadlo. 
      Mgr. Jitka Hlavicová  



 
Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros 

 
Milí příznivci Klubu mladého čtenáře,  
 všimli jste si, že nakladatelství Albatros už několik let nemá 
přídomek – pro děti a mládež? 

Jeho hlavním adresátem je stále ještě dítě od dvou let.  
Horní věková hranice je však velmi volná. Knihy tohoto nakladatelství 
četli již i dnešní rodiče, dokonce prarodiče. Proto se nabídka 
nakladatelství mírně rozšiřuje. Od pohádek a knížek pro začínající 
čtenáře až po nabídku pro celou rodinu, pro všechny další zájemce, kteří 
se chtějí přidat. Nabídka pro školní rok 2001/2002 přináší 26 knih 
literatury dobrodružné, fantasy, sci-fi, historické, faktu, populárně 
naučné i vzdělávací. 
Tento „koktejl“ je namíchán tak, aby uspokojil zájmy a záliby 
nejrůznějších chutí, aby poskytl služby i zábavu. 
 Nezapomeňte, že další albatrosí nabídka za vámi přijde v lednu 
s knihami pro kalendářní rok 2002. 
 Přáním nakladatelství Albatros je, aby četla celá rodina, 
abychom četli všichni. 

 
                   Mgr. Ludmila Hladká, knižní důvěrník KM Č 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Výchovné poradenství 
 

1. Konzultační hodiny VP 
Středa   10.00 – 13.00 
Čtvrtek  10.30 – 11.30 
a dle předběžné domluvy na tel. č. 069/ 671 65 04 

 
2. Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tříd 

l.  kolo přijímacích zkoušek – pondělí 22.dubna 2002 
2. kolo přijímacích zkoušek – čtvrtek 9. května 2002 

♦ Talentové zkoušky se konají od 15. – 31. ledna 2002 
♦ Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy - 15. listopad 2001- 

na ředitelství školy 
♦ Termín odevzdání přihlášek na ostatní střední školy - během měsíce 

února 2002 - výchovné poradkyni 
 
3. Přehled umístěných žáků ve školním roce 2000/2001 z 9. tříd

  
Název školy celkem 

žáků 
 

chlapci 
 

dívky 
Gymnázium 5 - 5 
Obchodní akademie 5 - 5 
SPŠ elektr. – Kratochvílova 1 1 - 
SPŠ chemická 4 1 3 
SPŠ strojní – Zengrova 1 1 - 
SPŠ stavební 3 3 - 
Střední zdravotnická škola 1 - 1 
SOŠ 17. listopadu 6 - 6 
SpgŠ Krnov 1 - 1 
Střední umělecká škola 1 - 1 
Konzervatoř 1 1 - 
SOU telekom. – Poruba 2 2 - 
SOŠ Vratimovská ul. 4 2 2 
ISŠ služeb a podnikání 3 1 2 



SOU obchodní, Na Mlýnici 3 - 3 
SOU strojní, Hasičská ul. 1 1 - 
SOU spol. stravování 4 - 4 
ISŠ,  Na Jízdárně 2 2 - 
SOŠ dopravní, Moravská 1 1 - 
AHOL, Dušní ul. 1 1 - 
Soukr. hotel. šk. – Havířov 1 - 1 
SOU Zlín 1 - 1 
celkem 52 17 35 
Gymnázium - 8 leté – z 5.tř. 1 - 1 
 
 
4. Několik rad k výchově našich dětí: 
- výchova je vzájemný vztah 

Rodiče by měli svým dětem poskytnout citové i materiální zázemí. 
Většina z nich by si přála mít více času na své děti, ale jak přitom 
ekonomicky zabezpečit rodinu? 
Odpověď je velmi těžká. 
Východisko je třeba hledat ve správném rozvržení času. Vypustit 
činnosti, které nejsou nezbytně nutné, a ušetřené minuty věnovat 
dětem. 
Hledat co nejvíce možností společného trávení času, ať už to jsou 
domácí práce, místo aerobiku – cvičení rodičů s dětmi, či společná 
procházka na poštu. Čas, který můžeme dětem věnovat, by měl být 
co nejkvalitnější, oproštěný od zbytečné nervozity, věnovaný 
skutečně jen sobě navzájem. 
 

- přílišná rodičovská ctižádost škodí 
Rodiče chtějí své potomky připravit do života co nejlépe, ale v řadě 
aktivit často nezbývají klidné chvíle pro předání citových hodnot. 
Náklonnost se v mnoha rodinách projevuje pouze odměnou za dobrý 
výkon. Přílišnou ctižádostí otcové a matky často své děti přetěžují. 
Výsledkem je psychický stres, který často může vést 
k psychosomatickým potížím a do ordinace dětského lékaře. 

 
 



 
- zakazovat není zakázáno 

Je nutné dětem stanovit určité hranice (mantinely) a ukázat jim, že 
konflikty patří k životu.  
Není snad pravda, že některé dnešní matky se staly otrokyněmi 
svých dětí? Ve snaze vynahradit jim nedostatek času, který na ně 
mají, jim pak dovolí téměř vše. Ve výsledku dítě nebere matku 
vážně, a jakmile se nenaučí respektovat žádné hranice, vyrůstá 
s nerealistickým sebevědomím malého tyrana. 
Diskuse a jasné argumenty jsou pro děti stokrát lepší než ústupky, 
jimiž se dospělí snaží vyhnout všem konfliktům. Dítě potřebuje 
matku jako zeď, do níž může tu a tam narazit, a tátu, který umí 
nejenom říci ne, ale také na tom trvat. 

 
 Nový styl výchovy má být láskyplný, ale zároveň rozhodný tam, 
kde je třeba stanovit hranice. Vhodnou literaturu o výchově vydává 
například nakladatelství PORTÁL. Také můžeme doporučit knihy, 
jejichž autorem je Zdeněk Matějček, náš přední psycholog. 
 
                 Mgr. Jelena Budínová, výchovná poradkyně 
       
 

Lyžařský výcvikový kurz 
 

 V loňském školním roce se nám podařilo uspořádat pro žáky 
vyšších ročníků lyžařský kurz, který se setkal, zejména u dětí, s velkým 
ohlasem. Proto bychom chtěli tuto sportovní akci zařadit do našeho 
celoročního plánu znovu. 
 Lyžařský kurz bude organizován pro žáky 7. a 8.tříd, mohou se 
jej zúčastnit i někteří vybraní žáci tříd devátých. 
 Kurz bude konán v termínu od 3. února do 8. února na Anenské 
Huti. Předběžně uvádíme i cenu – 240,- Kč/den a přibližně 50,-Kč na 
vleky/den. 
 Doufáme, že bude příznivé počasí a lyžařský kurz se nám opět 
vydaří a všem zúčastněným se bude na horách líbit. 

 
Ing. Daniel Hütter 



 
Školní družina v roce 2001/2002 

 
 Ve školním roce 2001/2002 školní družina otevírá pět 

oddělení, ve kterých bude pracovat pět vychovatelek. Oddělení jsou pro 
lepší orientaci dětí označena dětskými symboly: 

 
♦ RYBIČKA   Jana Sikorová 
♦ SLUNÍČKO   Vlasta Vnoučková 
♦ SRDÍČKO    Marie Darmovzalová 
♦ MEDVÍDEK   Šárka Hantlová 
♦ KOČIČKA   Šárka Hellali 

 
Činnost v odděleních je harmonicky rozdělena na všechny druhy  

výchovných aktivit: sportovní, výtvarná a pracovní. 
 Paní vychovatelky každoročně připravují pro děti pobyt 
v přírodě v době jarních prázdnin. 
 Poplatek za školní družinu činí 100,- Kč měsíčně. 
 
 NOVINKA  Školní klub „ŠIKULKA“  
 Od letošního školního roku začne na naší škole pracovat školní 
klub Šikulka, který je určen pro všechny děti naší základní školy. 
Poplatek za kroužky činí 60,- Kč za měsíc (možno uplatnit osvobození 
od poplatku, stejně jako u plateb za ŠD). 
Co nabízíme? 
♦ Sportovní hry - chlapci -  zaměření na míčové hry a 
                                                       florbal 
♦ Sportovní hry - děvčata - zaměření na míčové hry 
♦ Aerobik   - děvčata 5.tř.-cvičení s hudbou s možností  

vystoupení 
♦ Praktická dívka - jednoduché vaření a základy stolování 
♦ Keramika  - základy, plánujeme zakoupení keramické pece 
♦ Výtvarný A - mladší žáci 
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Výbor Klubu rodičů děkuje všem rodičům žáků naší školy, kteří 
pravidelně poskytují své finanční prostředky na organizaci a realizaci 
akcí pořádaných školou pro NAŠE DĚTI. 

Zvláště pak děkujeme těm, kteří se sponzorsky i organizačně 
podíleli na konkrétních akcích: 
p.ing. Kouřil, p.ing. Chaloupecký, p. Pannová, p. Sedláčková,  
p. Holainová, p. Marková, p. Prasková a p. Senteová. 
Poděkování patří také paním vychovatelkám a paním učitelkám za 
přípravu akcí. 

V letošním roce opět připravujeme pro děti spoustu tradičních i 
nových akcí. 

Věříme, že i letos podpoříte naši snahu svým dobrovolným 
finančním příspěvkem. 
 
 DĚKUJEME, 
    za výbor Klubu rodičů Jana Sikorová 
               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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 
v tomto Zpravodaji. 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 11.40-11.50  
   9.40-10.00 12.35-12.45 
   10.45-10.55 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 ze 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 vyzvednou v kanceláři školy, kde ji také vyplněnou  
podají. 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 sám.  

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 ztrátě 
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: Školní zubní lékařka MUDr. Kárníková, 
Poliklinika Ostrava-Jih, telefon: 365 11111. 
 

Informace vedoucí školní jídelny 
1. Stravenky na nový měsíc se prodávají poslední dva dny v měsíci 

předcházejícím, v ostatních dnech lze zakoupit stravenky denně od 
11.30 do 12.30 hodin. 

2. Odhlašování stravenek je možné pouze s jednodenním předstihem, 
nejpozději do 13.30 hodin. Žákům navštěvujícím školní družinu 
mohou rodiče odhlásit stravenky i telefonicky na čísle 671 99 71, 
neboť je mají uloženy u vychovatelek ŠD. 

3. Obědy je možno vyzvedávat do jídlonosičů od 11.30 do 11.45 a od 
13.45 do 14.00 hodin. Nemocné dítě nesmí navštěvovat školní 
jídelnu. 

4. Cena stravného se odvíjí od používaných platných norem: 
- žáci 1. – 4. ročníku – věková kategorie:  6 – 11 let 
- žáci 5. – 9. ročníku – věková kategorie: 11 – 15 let 

Vzhledem k věku žáků 5. tříd jsou již tito zařazeni ve školní jídelně 
do vyšší věkové kategorie, ačkoliv jsou žáky 1. stupně ZŠ. 



Seznam pracovníků 2001/2002 
 

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

1.B  Mgr. Jana Šimčíková 
1.C  Mgr. Jana Harenčíková 
2.A Ing. Lenka Zaorálková    
2.B Mgr. Blanka Blahutová    
2.C Mgr. Anna Šejvlová      
3.A Tereza Baselová  
3.B Věra Halešová  
3.C Miroslava Petřeková 
4.A Ing. Ilona Bolcková 
4.B Mgr. Anna Vařeková 
4.C Mgr. Marie Stiborová 
4.D  Mgr. Marcela Martínková 
5.A Mgr. Petr Breitkopf 
5.B Mgr. Marcela Tašková 
5.C Mgr. Jana Nyklová 
6.A Mgr. Ludmila Hladká 
7.A Mgr. Ivana Jírů 
7.B Ing.  Daniel Hütter 
7.C Mgr. Zdeňka Zajícová 
8.A Mgr. Klára Pokorná 
8.B Mgr. Jitka Hlavicová 
9.A Mgr. Ivona Rusnoková 
9.B Mgr. Eva Žinčovská 
 

Netřídní učitelé:  Mgr. Petra Antošíková 
    Ing. Jiřina Chalupová 
    Markéta Půdová 

Ludmila Sroková 
    Mgr. Hana Veličková 
        



Vychovatelky školní družiny: Jana Sikorová, vedoucí vychov. 
     Vlasta Vnoučková 
     Marie Darmovzalová 
     Šárka Hantlová 
     Šárka Hellali 
 
Hospodářka školy:   Šárka Balátová 
    
 
Ekonom školy:   Pavlína Celnarová 
    
 
Vedoucí školní jídelny:  Vlasta Otmarová 
    
 
Vedoucí správního úseku:  Petr Mazur 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Organizace školního roku 2001/2002 
Zahájení školního roku: 3.9. 2001   
Podzimní prázdniny:  29.10. - 30.10. 2001  
Vánoční prázdniny:  23.12. - 2.1. 2002 
Pololetní prázdniny:  1.2. 2002 
Jarní prázdniny:  11.2. - 15.2. 2002 
Velikonoční prázdniny: 28.3. - 29.3. 2002 
Konec školní roku:  28.6. 2002 
Hlavní prázdniny:  1.7. - 31.8. 2002 
 
 

Termíny třídních schůzek a konzultací 
Třídní schůzky:  15.11. 2001, 18.4. 2002 
Konzultace:   13.12. 2001, 6.6. 2002 
 
 

 Společenský večírek 
Srdečně zveme všechny rodiče, přátele školy a naše bývalé žáky 

na 7. společenský večírek, který se bude konat v pátek 22.2. 2002 od 
19.00 do 2.00 v prostorách školy. 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

Mgr. Jelena Budínová, Mgr. Martin Pail 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


