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Motto:  „Neumíš–li, uč se.  
Máš–li pochybnost, zeptej se.“ 

 
Vážení rodiče a přátelé školy, 
 

také v letošním školním roce navazujeme na dobrou tradici a 
vydáváme pro Vás školní Zpravodaj. Poslouží Vám jako zdroj 
informací o naší škole a usnadní Vám styk se školou. Informace, které 
Zpravodaj obsahuje, jsou v souladu s platnými předpisy. 

Chci Vás, rodiče, ujistit, že vytváříme Vašim dětem ve škole 
podmínky pro úspěšnost a spokojenost. Máme zájem na tom, aby děti 
chodily do školy rády a bez stresů. Velký důraz v naší výchovné práci 
klademe na prevenci negativních jevů, prevenci projevů vandalství, 
brutality, šikanování mezi žáky, závislosti na návykových látkách a 
jiných nešvarů. 

Žádný pedagog se neobejde bez spolupráce s rodiči. Věřím, že 
bude co nejlepší. Vždyť jak nám, pedagogům, tak Vám, rodičům, na 
každém dítěti velmi záleží. 

 
Přeji Vám i Vašim dětem úspěšný a pohodový školní rok 

2002/2003. 

Mgr. Jana Běláková, 
 ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Míša Hortová 
8.B 



 

Vážně 

 
A teď vážně. 
Život není tak lehký, 
jak se mi zdál. 
Už neříká: 
„Pojď ke mně, 
zvu tě dál.“ 
Pomalu odzvání všem dětským hrátkám. 
A já pomalu poznávám, 
že ten, 
co tu včera stál, 
dneska šel zas dál. 
Vážně, 
život není tak lehký, 
jak se mi zdál. 
 

Lucie Šetková – žákyně 9. třídy 
květen 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lenka Blechová 

9.B 



 

Motto: 
Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak budeme 
schopni naučit se žít v harmonii s přírodou a mezi 
sebou samými.  

G.H. Brundtlandová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Každý vzdělaný člověk vůbec, 
čím je lepší a ušlechtilejší,  
tím více si váží přírody. 
Kdo si umí vážit přírody, 
ten ji také miluje. 
Láska k přírodě měla by být 
vštěpována dětem 
v rodinách a ve škole   
jako jedna z nejvážnějších vlastností člověka“. 

Jan Ámos Komenský 

Lenka Blechová 
9.B 



 

Strom – les – zelené plíce planety 

Stromům-lesům nevděčíme pouze za vzduch k dýchání. Od 
počátku lidstva jsou považovány za prostředníky mezi nebem a zemí. 

Dokáží utěšit, dát sílu a léčit. Když  se je naučíme vnímat a vážit si 
jich, stanou se našimi nejlepšími přáteli. Až někdy přijdete do starého 
vzrostlého lesa s obrovskými, silnými, rovnými kmeny, budete muset 
pohlédnout hodně vysoko, abyste svým zrakem dosáhli vrcholů korun a 
snad si i uvědomíte, že  stojíte v nefalšovaném chrámu přírody. 

Příšeří a mohutné kmeny ve vás jistě vzbudí myšlenku a zároveň 
zodpovězenou otázku, odkud bral člověk inspiraci při budování 
monumentálních staveb.Tuto tématiku jsme si zvolili pro letošní oslavu 
Dne Země, která vyvrcholí v dubnu 2003 výstavou žákovských prací 
v aule školy.  

Chtěli bychom, aby si naši žáci uvědomili, že každý z nás, kdo 
vstoupí do lesa, je pouze na návštěvě a podle toho by se měl také 
chovat. Kdopak z nás si na návštěvě u přátel vybíjí svou energii, chová 
se vandalsky a ničí to, co jiní s láskou vybudovali ? 

Mgr. Jitka Hlavicová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Lázenská 
9.B 



 

Prosba lesa 

Milý člověče ! 

Jsem dárcem tepla ve tvém krbu za chladných nocí v zimě 

a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce. 

Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu. 

Ze mne je lože, do kterého uléháš, i kleč tvého rádla. 

Já jsem dodal topůrko do tvé sekyry a branku do tvého plotu. 

Ze mne je dřevo do tvé kolébky i rakve. 

Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítko. 

Slyš tedy moji prosbu: 

NEPUSTOŠ MNE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adéla Kokešová 
9.B 



 

 

 
Člověče, 
zastav se 
a rozhlédni se ! 
Vidíš, 
co jsi způsobil ? 
Zastav se ! 
A uzdrav sebe ! 
Rozhodně ses unáhlil ! 
Zničil jsi, cos mohl ! 
Planeta je holá ! 
O pomoc Tě volá ! Slyšíš ji ? 
Tak zastav se  
a rozhlédni se... 

Lucie Šetková 9.A 

 
 

Jsme lidé 21. století ..... 

Zkusme vyznávat tyto zásady a hodnoty: 
- zdraví 
- radost ze života 
- cit pro krásu 
- lásku a úctu k lidem a okolní přírodě 
- slušné chování 

Lenka Blechová 
9.B 



 

 

Sbírám, sbíráš, sbíráme... 

Nedílnou součástí ekologických aktivit naší školy je sběr starého 
papíru. Vedeme žáky k tomu, aby si uvědomili, že nasbíráním 50kg 
starého papíru zachrání 1 strom. Posuďte sami, jak jsme sbírali 
v uplynulém školním roce: 

 
 

 
září: 4 999,5 kg 
prosinec: 3 076 kg 
březen: 5 558,5 kg 
červen: 4 918 kg 
Celkem: 18 552 kg 
 

 
 

Naše škola „zachránila“  
371 stromů. Není to úžasné ? 

Mgr. Jitka Hlavicová 

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 ! 

Hela 
9.B 



 

Motto: 

„Aby člověk dobře viděl, nestačí jen otevřít oči ! 
Ale mít srdce otevřené dokořán...“ 

Jan Werich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Každý rok – vždy na jaře – oslavujeme na naší škole Den Země. 

Žáci se představují svými písemnými pracemi, různými programy a 
ekologickými projekty, které jsou zpracovány velice citlivě a 
napovídají, že naši žáci umí svět vnímat nejen očima. 

Svá slova naplňují také činy. Zorganizovali sbírku pro opuštěné 
pejsky v psím útulku v Ostravě – Třebovicích, pravidelně sponzorují 
dvě zvířátka v ostravské zoologické zahradě a v souvislosti s oslavami  
Dne Země v loňském školním roce, kdy hlavní téma znělo: „Člověče, 
zastav se ! Uzdrav sebe i svět !“, vybrali částku 2.600 Kč, za kterou 
nakoupili hračky do Kojeneckého ústavu v Ostravě – Zábřehu. Dárky 
chodí osobně předávat žáci devátých tříd, kteří jsou vždy hlavními 
organizátory oslav Dne Země. 

Mgr. Ivona Rusnoková  



 

 
 
 
 

44. ročník Klubu mladého čtenáře 

… Vaše vlastní knihovna nebo knihovnička, jestli už jste si ji 
založili, může se vám stát místem, kde budou ukryty všechny poklady 
světa. 

Dávají-li vám knihy všecky poklady světa, uložené do nich učenci a 
básníky, dávají vám a odhalují vám tajemství života. Cesta za 
tajemstvím je vždycky dobrodružná. S každou knihou vstupujeme do 
nového dobrodružství. A stačí přitom sedět za stolem, rozevřít knihu a 
číst. Otevírajíce knihu, otevíráme život a svět. Jako film odvíjejí se před 
námi události, kniha nás do sebe vtahuje a my se ztotožňujeme s jejími 
hrdiny, pokud jsou nám milí, nebo se s nimi pustíme do křížku, když 
s nimi nemůžeme souhlasit. Některé knihy mají dokonce takovou moc, že 
nás proměňují, že nás učiní někým jiným. Někdy je to jenom na chvíli, 
někdy na dlouho nebo natrvalo. Vždycky však je to v životě člověka něco 
silného, zvláštního a významného… 

   Jan Noha 

 
 
 
 
Zakládat vlastní knihovničku vám i v letošním školním roce 

pomůže váš „starý známý“. Klub mladého čtenáře nakladatelství 
Albatros opět připravil pro své čtenáře zářijovou nabídku knih pro 
školní rok 2002/03 a lednovou nabídku pro kalendářní rok 2003. Věřím, 
že i tentokrát najdete mezi kvalitními knihami tohoto nakladatelství ty 
své. Příjemné a silné zážitky nad knihami přeje 

Mgr. Ludmila Hladká, knižní důvěrník KMČ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Myslíme na vás... 

Velikonoční jarmark ve školním roce 2001/2002 byl pestrou 
přehlídkou dětských výrobků s jarními motivy. Snahu, zručnost a 
fantazii ocenili návštěvníci, kteří tyto nápadité a estetické drobnůstky 
s radostí nakupovali. 

Děti letošní 3.A se rozhodly rozdělit svou „tržbu“ mezi Klub rodičů 
a Kojenecký ústav v Ostravě – Zábřehu. Za vydělané peníze se 
nakoupila vlna a šikovná babička upletla pro malinké svěřence ústavu 
krásné čepičky a bačkůrky. Radost měli dárci i obdarovaní. 

Je dobře, že pocit solidarity s potřebnými mají děti i v takto útlém 
věku. 

Ing. Lenka Zaorálková, třídní učitelka 3.A 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zuzana Kubíčková 



 

Sportovní střípky 

Žáci naší školy mají každým rokem pestré možnosti sportovního 
vyžití. Zmíním se o soutěžích, které souvisejí s povinnou tělesnou 
výchovou, a sportovních kroužcích působících ve škole. Počet hodin 
tělesné výchovy rozšířila také výuka pohybových her. 

V loňském školním roce si sportovně zaměřené děti mohly vybrat 
mezi kroužkem stolního tenisu a odbíjené. Volejbalisté naší školy 
vybojovali 1.místo v obvodě Ostrava-Jih. Pozadu nezůstali ani stolní 
tenisté, kteří obsadili rovněž příčku nejvyšší. Na ní stanuli také naši 
basketbalisté, orientační běžci a sportovní gymnasté. V lehké atletice 
jsme získali přední místa v mnohých disciplinách. 

Pokud bychom měli sestavit žebříček nejlepších sportovců školy ve 
školním roce 2001/2002, vypadal by takto:  

 
1. Ondřej Sikora  9.B  1. Tereza Králová  7.C 
2. Zdeněk Zahradníček 9.A 2. Jana Parmová 9.A 
3. Pavel Janečka 7.C  3. Martina Polakovičová 7.B 
 
Za svými dětmi nechtěli zůstat pozadu ani jejich rodiče. 22.května 

2002 proběhl turnaj rodičů a přátel školy ve stolním tenise, kterému 
samozřejmě předcházel i trénink. Účast  nebyla velká, ale všichni 
zúčastnění si zahráli s chutí. Vítězem se stal pan David Koňař. 

Sportu zdar i v letošním školním roce . 

Mgr. Zdeňka Zajícová, 
předsedkyně předmětové  

komise tělesné výchovy 

 
 
 
 
 



 

Výchovné poradenství 

1. Konzultační hodiny VP 
Středa  11.00 – 13.00 
a dle předběžné domluvy na tel. č. 596 716 504 

 
2. Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tříd 

l.  kolo přijímacích zkoušek – pondělí 14.dubna 2003 
2. kolo přijímacích zkoušek – čtvrtek 15. května 2003 

♦ Talentové zkoušky se konají od 15. – 31. ledna 2003 
♦ Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15. listopadu 

2002 řediteli umělecké školy 
♦ Termín odevzdání přihlášek na ostatní střední školy je do konce 

měsíce února 2003 výchovné poradkyni 
 

3. Přehled umístěných žáků ve školním roce 2001/2002 z 9. tříd
  

Název školy celkem 
žáků 

chlapci dívky 

Gymnázium 4 leté 4 2 2 
Gymnázium 8 leté 3 2 1 
Konzervatoř – hudba 1 - 1 

        Stř. zdravotnická škola 1 - 1 
SPŠ chemická 2 - 2 
SPŠ stavební 2 2 - 
SPŠ elektro                           1 1 - 
ISŠ oděvní  3 - 3 
Obchodní akademie 3 2 1 
Hotelová škola (soukr.) 1 - 1 
ISŠ-Na jízdárně30 4 4 - 
SOŠ  17.list.-O.Poruba 3 - 3 
SOU hutnická 1 1 - 
SOU poštovní Opava 1 - 1 
SOU obchodní 2 - 2 
SOU telek. 1 - 1 



 

SOU dopravní 1 1 - 
SOU spol. stravování 1 - 1 
Počet studentů celkem: 35 15 20 
 
do učebních oborů: celkem chlapci dívky 
SOU obchodní 3 - 3 
SOU telek. 1 1 - 
SOU dopravní 2 2 - 
SOU spol.stravování 1 - 1 
SOU strojní 4 4 - 
SOU zahrad. 1 - 1 
SOU autoopr. 1 1 - 
SOU stav.(2 leté) 1 1 - 
Počet učňů celkem: 14 9 5 
 
 

4. Odkládají školní docházku, protože se jí bojí... 
 
Před dvaceti lety dostávalo odklad školní docházky zhruba 5% dětí, 

dnes ho rodiče chtějí až pro 15-20% z nich. Tedy pro 15-20000 školáků 
každý rok. 

Značné procento těchto žádostí o odklad je podle odborníků 
zbytečných. Jejich důvodem často nebývají potíže dítěte nebo to, že 
ještě není dostatečně připraveno na školu. Je to spíš obava rodičů ze 
školy. Nevěří totiž učitelům, že budou při výuce respektovat různá 
nadání a schopnosti dětí, jejich zvláštnosti a někdy i různý věk. Obávají 
se, že vyučující budou chtít po všech dětech ve stejnou dobu stejný 
výkon, což jim připadá frustrující. Odkladem školní docházky jim chtějí 
někdy prodloužit dětství. Většinou si neuvědomují, že to nemusí být 
vždycky v zájmu dítěte. 

 
– prvňákům nic nehrozí 
Dříve rodiče často chápali odklad jako handicap dítěte a trochu i 

jako určitou ostudu. Dnes v něm vidí způsob, jak ho chránit před školní 
mašinérií. 



 

Ve skutečnosti se naprostá většina učitelek chová k dětem vstřícně. 
Podle současných osnov mají navíc značnou volnost v tom, aby mohly 
respektovat jejich individuální tempo. Navíc v prvních třídách bývají ti 
nejlepší učitelé. 

Počet odkladů zvyšuje také současný způsob života. Rodiče a 
prarodiče mívají na výchovu dětí méně času kvůli vyšším nárokům, 
které na ně mají v zaměstnání. O to usilovněji pak bojují „za dítě“. 

Často trvají na svém, i když jim odborníci z poraden vysvětlují, že 
jejich dcera nebo syn mohou do školy nastoupit, tím spíš, že se většina 
dětí do školy těší. Nechápou, že to pro jejich dítě nemusí být příjemná 
situace. Jeho vrstevníci začnou chodit do první třídy, zatímco on zůstane 
mezi „mrňaty“ a musí si s nimi jít třeba po obědě lehnout. To ho nebaví, 
stejně jako řada dalších věcí s mladšími dětmi. Ze zdánlivé výhody se 
tak často stává otrava. 

 
- vyšetření ukáže, co dítě zvládne... 
Rodiče mohou s dítětem zajít do pedagogicko-psychologické 

poradny. Tam mu udělají vyšetření, které ukáže, jestli je na školu 
připravené. 

Dítě, které je přetížené, se obvykle špatně soustředí a bývá 
neklidné. Během dvou až tří hodin se unaví a začne například polehávat 
po lavici. Musí výuku dohánět učením odpoledne doma, což ještě víc 
přispívá k tomu, že je znavené a nestíhá. 

Pokud se během prvního pololetí ukáže, že dítě na první třídu 
skutečně nestačí, je možný dodatečný návrat do školky. Jiným řešením 
může být to, aby dítě chodilo do třídy s menším počtem žáků – asi 12. 
Tam se mu učitelka může více věnovat a ono má větší šanci 
v relativním klidu dozrát a se svými handicapy se vyrovnat. 

Mgr. Jelena Budínová, výchovná poradkyně 

 



 

Školní klub „Šikulka“ 

Za měsíční poplatek 60,-Kč nabízíme dětem zájmovou činnost 
v několika kroužcích. Je umožněn volný přechod dětí ze školní družiny 
do školního klubu a zpět. Vedoucími kroužků jsou paní vychovatelky. 

Všechny kroužky začínají v měsíci říjnu, zaplatit poplatek / na 
pololetí 240,-Kč / je nutné nejpozději do 5.října. 

 
Sportovní hry mladší chlapci úterý 13,30 –14,30 p.Gryžbonová 
 
Sportovní hry starší chlapci pátek 13,30 . 15,00 p.Sikorová  
 
Míčové hry děvčata čtvrtek 13,30 – 14,30 p.Gryžbonová 
 
Aerobic děvčata čtvrtek  p.Vnoučková 
 
Výtvarný kroužek  úterý  p.Hantlová 
 
Keramika  pondělí  p,Hantlová, Hellali 

   úterý  p.Vnoučková, Hellali 
   středa  p.Gryžbonová, Hantlová 
   čtvrtek  p.Sikorová, Hellali 
   pátek  p.Hellali 

 
Keramika pro začátečníky středa 13,30 – 15,00       p.Hellali  

 
Smyslem práce keramického kroužku nemá být odborná příprava 

výtvarných umělců, ale má vést k rozvíjení fantazie a tvůrčímu projevu 
dítěte. 

Kroužek Hrátky s angličtinou otevřeme pouze, bude-li to možné 
z organizačních důvodů. 

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 

 



 

Školní družina 2002/2003 

Pro lepší orientaci dětí již tradičně používáme označení oddělení na: 
 
Rybičky p. vychovatelka Sikorová Jana 
Sluníčka p. vychovatelka Vnoučková Vlasta 
Srdíčka p. vychovatelka Gryžbonová Žaneta 
Medvídci p. vychovatelka Hellali Šárka 
Kočičky p. vychovatelka Hantlová Šárka 

 
Provoz školní družiny začíná v 6.00 hodin a v 7.45 odvádí 

vychovatelka děti na vyučování. Po skončení vyučování předá vyučující 
děti do družiny. Odpolední provoz končí v 16.30 hod. 

 
Upozorňujeme rodiče, že děti budou uvolňovány domů pouze 

podle pokynů rodičů uvedených v zápisním lístku , popřípadě na 
písemnou žádost v deníčku s datem a podpisem rodiče ( v žádném 
případě na telefonické vyzvání ). 

 
Školní družina je zaměřena na rekreační činnost dětí. I přesto, že 

oddělení jsou umístěna ve školních třídách, snažíme se dětem připravit 
příjemné prostředí pro relaxaci. Oddělení jsou vybavena hrami a 
hračkami. Ve čtyřech odděleních máme počítač, který děti mohou 
využívat k počítačovým hrám. Starší děti seznámíme i s dalším 
využitím PC. 

Při organizované činnosti jsou děti seznamovány se všemi hlavními 
druhy zájmových činností – VV, PV, HV a sportovním vyžitím na 
školním hřišti. 

V době jarních prázdnin chystáme pro děti již 10. ročník jarního 
tábora. Tentokrát pojedeme opět do Oldřichovic – Tyra, kde se dětem 
líbilo nejvíce. 

 
Přejeme dětem příjemný pobyt ve školní družině. 

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka      



 

Klub rodičů – občanské sdružení 

Členem Klubu rodičů se stává každý rodič, který zaplatí členský 
příspěvek alespoň 50,- Kč. 

Děkujeme všem rodičům, kteří každoročně dobrovolně poskytují 
tuto nebo i vyšší částku podle svých možností. 

Díky Vašim příspěvkům jsme mohli organizovat spoustu soutěží a 
akcí na naší škole a také poskytnout příspěvek na zakoupení keramické 
pece. Děti ji mohou využívat nejen v keramickém kroužku, ale také v 
hodinách výtvarné výchovy. 

Členský příspěvek můžete zaplatit prostřednictvím třídních učitelů 
během září a října. 

 
V letošním roce nám byly poskytnuty granty: 
 
Magistrát města Ostravy  10.000,- keramický kroužek 
Úřad měst. obvodu Ostrava – Jih    3.000,- Den Země 

       3.000,- keramický kroužek 
       3.000,- vánoční jarmark 
 
I letos se těšíme na spolupráci se všemi rodiči. Uvítáme Vaše 

nápady a pomoc při organizování akcí. Budeme rádi, poskytnete-li nám 
různé propagační materiály Vašich firem nebo firem Vašich známých; 
průpisky, kalendáře, kšiltovky, trička apod. pro odměňování dětí při 
různých soutěžích. 

Nabízíme Vám také možnost sponzorování konkrétní třídy, kterou 
navštěvuje Vaše dítě. 

     Děkujeme.  

Jana Sikorová, předseda Klubu rodičů 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12. Vás zveme na Vánoční jarmark 

 
Společně zahájíme adventní čas. 
 
Maminky a babičky, těšíme se na Vaše pečení pro děti, které se 

loni opravdu povedlo. Letos Vás   prosíme o přiložení receptu k Vaší 
voňavé dobrůtce. 

 
 

 



 

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 ,  
9.40-10.00 , 10.45-10.55 , 11.40-11.50 , 12.35-12.45 , 13.30-13.45 

Telefonní/fax číslo školy: 596 716 504 
    

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: 593 651 1111. 

 

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 596 719 971, 
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. 
 

Nový stravovací systém 

Nejpozději od příštího kalendářního roku bude v naší školní jídelně 
fungovat nový stravovací systém. Stravenky, které stojí školu nemalé 
peníze, nahradí bezdotykové karty nebo žetony. Co od této změny 
mohou rodiče a jejich děti očekávat? 

Pokud dítě zapomene svou kartu/žeton/ doma, neztratí nárok na 
oběd. Obrátí se na vedoucí školní jídelny, která v počítači zjistí, zda má 
žák skutečně jídlo zakoupeno. Pokud záznam odpoví kladně, vydá 
vedoucí jídelny náhradní stravenku. 

Ani ztrátou karty/žetonu/ nepřijde dítě o zakoupené obědy. Po 
nahlášení ztráty vedoucí jídelny kartu/žeton/ okamžitě zablokuje a prodá 
žákovi kartu novou. 

Pro rodiče má tento systém jednu speciální výhodu. Počítač 
prozradí, jestli se dítě řádně stravuje a nedopouští se různých přestupků. 

Nyní několik slov k zakoupení karty nebo žetonu. Finančně méně 
náročné je pořízení karty, která stojí 50,- Kč. Od výrobce však máme 
informace, že karta je méně odolná proti mechanickým vlivům. Pokud 
strávník nebude kartu svévolně ničit, musí mu vydržet po celou dobu 
školní docházky. Dražší, ale více odolný proti opotřebení je žeton, který 
má hodnotu 150,- Kč.  

Vše ostatní bude beze změn. V příslušném měsíci budou vyhrazeny 
dny pro zakoupení obědů. Odhlášení se musí provést nejpozději den 
předem. 

Věřím, že se tento moderní a praktický systém setká s kladnou 
odezvou Vás, rodičů i dětí. Škole bude přinášet jen samá pozitiva. 

Mgr. Martin Pail, zástupce ředitele 



 

Kroužky ve školním roce 2002/2003 

1. stupeň: 
Zdravotnický kr.   Mgr. Vařeková 
Volný čas já    Ing. Bolczková 
Flétna     Mgr. Blahutová 
Mladí přírodovědci   Mgr. Blahutová 
Stolní tenis    Mgr. Martínková 
Mladí přírodovědci   Ing. Zaorálková 
Logopedie    Mgr. Harenčíková 
 
2. stupeň: 
Knihovnický kr.   Mgr. Podrygalová 
Počítačový kr.    Mgr. Pail 
Francouzština    M. Půdová 
Příprava na přijím. zkoušky z AJ M. Půdová 
Internetová kavárna   Mgr. Pokorná 
Příprava na přijím. zkoušky z M Mgr. Pokorná 
Sportovní hry pro chlapce 6.-7.tř. Mgr. Hladká 
Příprava na přijím. zkoušky z ČJ Mgr. Hladká 
Cvičení z ČJ    Mgr. Hladká 
Klub mladého čtenáře   Mgr. Hladká 
Zdravotní TV    Mgr. Zajícová 
Cvičení z M    Mgr. Zajícová 
Logistické hry    Mgr. Zajícová 

 

 

 

 



 

Seznam pracovníků 2002/2003 

Ředitelka školy:  Jana Běláková 
Zástupce ředitele: Martin Pail 
Výchovný poradce: Jelena Budínová 
Třídní učitelé: 1.A Lenka Zaorálková  

1.B Blanka Blahutová 
2.A Zdeňka Kotalová 
2.B Jana Šimčíková  
2.C Jana Harenčíková 
3.A Yveta Klodová 
3.B Marie Stiborová 
3.C Anna Šejvlová 
4.A Tereza Baselová  
4.B Marcela Martínková 
4.C Marcela Tašková 
5.A Ilona Bolcková 
5.B Anna Vařeková 
5.C Eva Žinčovská 
5.D Andrea Podrygalová 
6.A Petr Breitkopf                     
6.B Ivona Rusnoková 
6.C Marie Hyklová 
7.A Ludmila Hladká 
8.A Libor Škop 
8.B Taťána Pavlicová 
8.C Zdeňka Zajícová 
9.A Klára Pokorná 
9.B Jitka Hlavicová 

Netřídní učitelé: Dagmar Celtová 
Svatava Novosadová 
Hana Pražáková 
Markéta Půdová 
Hana Veličková  

Vychovatelky školní družiny: 
Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka  



 

Žaneta Gryžbonová 
Šárka Hantlová 
Šárka Hellali  
Vlasta Vnoučková 

 
Hospodářka školy: Šárka Martincová 
Vedoucí školní jídelny: Vlasta Otmarová 
Vedoucí správního útvaru: Petr Mazur  

 
 

Organizace školního roku 2002/2003 

Začátek školního roku 2002/2003: pondělí 2. září 2002 
Podzimní prázdniny: úterý 29.10.2002 a středa 30.10.2002 
Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2002 do pátku 3. ledna 

2003, posledním vyučovacím dnem v roce 2002 je pátek 
20.12., vyučování začne 6. ledna 2003 

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 30. ledna 2003   
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2003 
Jarní prázdniny:  od pondělí 10. března do pátku 14. března 2003 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2003 
Ukončení druhého pololetí: pátek 27. června 2003 
Hlavní prázdniny:  od pondělí 30. června do neděle 31. srpna 2003 
Zahájení školního roku 2003/2004: pondělí 1. září 2003 
První kolo přijímacích zkoušek: pondělí 14. dubna 2003 
Druhé kolo přijímacích zkoušek: nejdříve ve čtvrtek 15. května 2003 
Talentové zkoušky: od 15. ledna do 31. ledna 2003,  

přihlášky poslat do 15.11.2002 
Termíny třídních schůzek: 14.11.2002 , 24.4.2003 
Termíny konzultací: 12.12.2002 , 5.6.2003 
 
 
 
 
 



 

Školní večírek 
 

Srdečně zveme všechny rodiče, přátele školy a naše bývalé žáky 
na 8. společenský večírek, který se bude konat v pátek 21.2. 2003 od 
19.00 do 2.00 v prostorách školy. 
 
     Vedení školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           


