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Vánoční jarmark  

 
Zveme všechny  

 
děti, rodiče a přátele školy na tradiční 

 
Vánoční jarmark 

 
6.12.2004 

 
od 15.00 do 17.00 před školou 

 
Prodej výrobků dětí, sladkých dobrot,  
poslech koled a vystoupení mažoretek. 

 

Školní večírek 

 
 

Srdečně zveme všechny rodiče,  
přátele školy a naše bývalé žáky na 

 
 

10. společenský večírek, 
 

 
který se bude konat 25.2.2005 v 19.30 

 
živá hudba, tombola, předtančení, teplá jídla, nápoje… 
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Motto: „Laskavé slovo nachází laskavé ucho.“ 

 
 
 
Vážení rodiče, vážení přátelé školy,  
 
skončily prázdniny a s nimi skončil i čas her, volnosti a 

bezstarostnosti a nastal čas povinností a starostí. Povinnosti a starosti 
čekají nejen Vaše děti, naše žáky, ale i Vás samotné. Bez Vaší pomoci a 
dobré spolupráce by se nám práce nedařila. Spolupráce pedagogů s 
rodiči je na naší škole na vysoké úrovni a já osobně bych byla velmi 
ráda, kdyby na této úrovni pokračovala i v letošním školním roce.  

  
V naší kvalitní práci se chceme i nadále zaměřovat na vytváření 

podmínek pro úspěšnost všech žáků, na individuální přístup k žákům a 
na naplnění jejich volného času. Chceme dětem nabídnout školu bez 
stresů, školu, do které se budou těšit. Buďte nám v našem snažení 
nápomocni a výsledkem bude Vaše spokojené dítě. 

 
Přeji Vám i Vašim dětem pohodový a úspěšný školní rok 

2004/2005. 
 
 
 

Mgr. Jana Běláková 
    ředitelka školy  
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Vážení rodiče, milí žáci, 

 
s novým školním rokem jsou pro Vás opět připraveny novinky. 

Dovolte, abych Vás s nimi seznámil. 
 
Nejvítanější změnou je jistě rozšíření výuky cizích jazyků. 

Znamená to, že již od třetího ročníku bude vyučován první cizí jazyk, 
kterým je angličtina. V šestém ročníku zahajujeme výuku druhého 
cizího jazyka. Žáci si mohou vybrat mezi němčinou a francouzštinou. 
Tato jazyková specializace se bude týkat vždy  jedné až dvou tříd 
v ročníku. V ostatních třídách bude vyučováno dle učebních osnov bez 
specializace. Věříme, že absolventi naší školy  budou takto lépe 
připraveni pro studium na střední škole. Snažíme se také dobře je 
jazykově vybavit pro úspěšné uplatnění v Evropské unii. Výuka cizích 
jazyků je zajištěna nejen kvalitními pedagogy, ale i moderním 
materiálním vybavením. Počítačová učebna poskytuje široký výběr 
výukových programů a v letošním roce otevíráme moderně vybavenou 
jazykovou učebnu. 

 
Další novinkou je zrekonstruovaná učebna pracovního vyučování, 

která přibyla k již fungujícím učebnám fyziky a chemie, hudební 
výchovy, ke školní cvičné kuchyňce, počítačové učebně, keramické 
dílně a samozřejmě k tělocvičně se školním hřištěm. Nově se zavádí 
učebna výtvarné výchovy. 

 
Všechno si můžete přijít prohlédnout osobně. Fotografie s dalšími 

podrobnými informacemi najdete na internetové adrese školy 
www.zsmitusova16.cz.  

 
Pevně věřím, že tyto změny povedou ke zkvalitnění výuky a žáci 

naší školy budou lépe připraveni nalézt si na trhu práce uplatnění. 
 
 

Mgr. Martin Pail 
zástupce ředitele 
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Takhle rozdávala úsměv, energii i naději prostřednictvím televizní 
obrazovky ještě dva roky a to není málo. Vždyť každičký den žijeme 
jen jednou. Na světě je přeci tolik krás, jen je třeba naučit se radovat i z 
těch nejobyčejnějších maličkostí. Vím, někdy to není vůbec lehké, ale 
když se nám to povede, zvítězíme sami nad sebou a bude se nám i 
lidem okolo nás žít lépe a veseleji. 

Odkládám noviny na noční stolek a snažím se usnout. Přiznám se, 
myšlenky, které se mi honily hlavou, způsobily, že se mi usíná nějak 
jinak, radostněji. Mám štěstí, že když jsem nemocná, mám po ruce léky, 
které mi pomůžou. Mám postel, ve které je mi dobře. Mám maminku, 
která mě pohladí. Mám tatínka, který mi donese až do postele teplý čaj. 
Mám ... 

 
      Kateřina Sládková, 9.A 

 
Práce získala 1.místo v literární soutěži vyhlášené u příležitosti Běhu Terryho 
Foxe 
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Největší vítězství je vítězství nad sebou   

Dnes je deštivo a sychravo, zkrátka psí počasí. Já ležím v teplé 
posteli se silnou angínou. Náladu mám asi takovou, jaké je dnešní 
počasí. Naštěstí je nemoc již tak trochu na ústupu, takže si mohu i číst. 
Čtu v novinách velké titulky o naší skvělé herečce Heleně Růžičkové: 
„Boj s rakovinou prohrála“. 

Všichni jsme ji dobře znali. Rozdávala smích a pohodu opravdu do 
poslední chvilky svého života. Jak ji známe, určitě zemřela s úsměvem 
na rtech. Čím to je, že i přes všechna utrpení a bolesti, které její nemoc 
doprovázely se ještě dokázala smát? Ani nevím proč, ale v této 
souvislosti jsem si vzpomněla na svou dobrou kamarádku Lenku. Nějak 
cítím, že prožívala něco podobného. 

Lence bylo dvanáct let, když měl její táta autonehodu. Bohužel ji 
nepřežil. Byla to rána pro celou jejich rodinu. Lenka to nesla dost 
špatně, ale ještě hůř její maminka. Nejdříve se psychicky zhroutila, 
později se začaly přidávat i různé nemoci. Své utrpení a problémy řešila 
alkoholem. Tak se stalo, že přišla i o práci. 

Důsledky této tragédie byly katastrofální. Lenka si neuvěřitelně 
zhoršila prospěch ve škole, usmát se ji nikdo neviděl již půl roku. Jak se 
taky mohla usmívat, když přišla o tatínka a postupně přicházela i o 
maminku tím, že se z ní stávala alkoholička. Pomoc tehdy potřebovaly 
zoufale obě. Chvilky, kdy si spolu po večerech povídaly o všem 
možném i nemožném, byly nenávratně pryč. Až jednou. Stalo se, že si 
Lenka nešťastnou náhodou ošklivě zlomila nohu a nebyla schopna se 
sama o sebe postarat. Tehdy nastal u Lenčiny maminky velký zlom. 
Snad si uvědomila, že není na světě sama s takovým trápením, snad to 
způsobil velký strach o Lenku, nevím. Každopádně se začala vzorně o 
svou dcerku starat. Zase si měly o čem povídat. Nestalo se tak ze dne na 
den, ale během těch tří měsíců, co Lenka nemohla chodit, se z ní stávala 
opět ta usměvavá a milá maminka. 

Dnes jsou obě zase šťastné. Ne, že by zapomněly na tatínka, ale 
uvědomily si, že vše, co se stalo, se již vrátit nedá. Našly v sobě 
dostatek vnitřní síly a se skutečností se smířily. Zvítězily samy nad 
sebou. 

Myslím, že to byl i případ Helenky Růžičkové. Dokázala se smířit 
se svou strašlivou nemocí a bojovala s ní celé dva roky. Kdyby se této 
zhoubné nemoci poddávala, určitě by zemřela mnohem, mnohem dříve. 
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25. výročí otevření ZŠ Mitušova 16, 
Ostrava–Hrabůvka 

 
Je tomu již 25 let, kdy se 1. září 1979 poprvé otevřely dveře naší 

nové sídlištní školy. 
Na žáky tehdy čekal učitelský sbor vedený ředitelkou Miluší 

Sedláčkovou. Přivítali je i zástupci naší obce. Byla to velká sláva 
umocněná i tím, že rok 1979 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok dítěte. 
Prvňáčci dostali pamětní medaile. Zpočátku se škola potýkala 
s nemalými problémy. Nebyla ještě dokončena tělocvična a školní 
jídelna. Jídlo se do školy dováželo.  

Od té doby se hodně změnilo. Dnes je ZŠ Mitušova krásná škola. 
Ve třídách se postupně mění starý nábytek za nový a vybavují se 
odborné učebny. Škola má i své tradice. Vánoční jarmark pro širokou 
veřejnost, společenský večírek pro rodiče a přátele školy, každoroční 
výstava ke Dni Země patří k těm nejznámějším. V letošním školním 
roce byla zahájena ve 3. třídě rozšířená výuka jazyků.  

Velmi kvalitně pracuje školní družina, která nabízí dětem pestrou a 
zajímavou činnost. Například o práci v keramickém kroužku je 
obrovský zájem a na dětské výrobky je radost pohledět. Máme vlastní 
keramickou pec a hrnčířský kruh. 

Ve škole dnes učí sehraný tým pedagogů pod vedením ředitelky 
Mgr. Jany Bělákové a zástupce ředitele Mgr. Martina Paila. 

Za těch dlouhých 25 let prošly naší školou tisíce žáků, kteří jsou 
dnes úspěšní v životě i práci. Vždy nás potěší, když se k nám do školy 
vracejí, přijdou se pochlubit svými úspěchy nebo si jen tak popovídat. 
Obzvlášť nás těší, když k nám přivedou do první třídy i své dítě. 

 
Škola slouží také široké veřejnosti. Kurzy jógy se konají v aule již 

několik let. Naše školní jídelna vaří i pro cizí strávníky a 
v počítačových kurzech lze získat mnoho poznatků o práci s PC. 

Přijďte se do naší školy podívat. Všichni jste srdečně zváni. 
 

Mgr. Jelena Budínová 
výchovná poradkyně 
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Ze vzpomínek první ředitelky školy 

 
 
U příležitosti 25. výročí otevření tehdy nové Vaší základní školy 

Paseky si dovolím s Vámi čtenáři alespoň trochu zavzpomínat. 
I když škola měla 1.9.1979 při slavnostním otevření jen jeden 

pavilon, žáků měla mnoho. Dokonce několik let chodily 2. a 3. třídy na 
odpolední vyučování. První školní rok dostali všichni prvňáčci medaili, 
neboť tento rok byl vyhlášen jako „Mezinárodní rok dítěte.“ 

V aule školy pak každým rokem probíhalo slavnostní přivítání 
prvňáčků, což přinášelo hluboký zážitek nejen dětem, ale i jejich 
rodičům a prarodičům. 

I když s otevřením nové školy je vždy hodně práce, pomáhal 
ochotně každý. Díky obětavým učitelům i dalším zaměstnancům a 
později i patronátním závodům žila škola téměř od počátku čilým 
sportovním i kulturním životem. Byl tak využit volný čas dětí a 
prohlubovány jejich zájmy. Spolupráce se základní školou v Košicích 
přispívala k poznání jazyka i předávání zkušeností. Mezi delegacemi, 
jež školu navštívily, byla i delegace předních pedagogů z Japonska, 
kteří chtěli poznat metody naší vzdělávací práce. 

Velmi nás pedagogy těšily výsledky dětí v městských i okresních 
soutěžích. Na škole probíhala městská kola dopravních soutěží, 
orientačního běhu, soutěže pěvecké a vědomostní. 

Z vlastních zkušeností vím, že mnoho našich bývalých žáků, dnes 
již rodičů, patří mezi aktivní vzdělané a správné občany naší 
společnosti. 

Zvláště mě těší, že škola, která již žije čtvrt století, dosahuje stále 
dobrých výsledků a společně s rodinou je zdrojem vzdělání a uplatnění 
naší mladé generace v jejich budoucím praktickém životě. 

 
 

Mgr. Miluše Sedláčková 
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Moje nejoblíbenější místo 

 
Vždy jsem snila navštívit moře nebo oceán, kde se vyskytují 

korálové útesy, domov mnoha rozmanitých živočichů. Například 
korálový útes u pobřeží Queenslandu. Je to největší korálový útes světa, 
dlouhý přes 2000 km.  

Slunce vychází, mořská hladina je sytě modrá, vypadá jako nebe na 
zemi. Pod hladinou se rozkládá obrovský atol. Na první pohled 
nevypadá jako to, o čem sníte, ale jako obyčejný mořský výběžek, 
avšak na pohled druhý krása korálu vystoupí na povrch. Už to není jen 
výběžek, ale obydlí pestrobarevných rybek, měkkýšů, mořských 
sasanek a mnoha dalších tvorů. Korálový útes je jako velkoměsto plné 
světel, budov a věčně se hemžících lidí. 

Zrovna tady sasanka vystrkuje ramena, aby chytila nějakou potravu 
jako pouliční žebrák, který má hlad. 

V prostoru se vznáší jako baletka průhledná medúza. Na dně 
odpočívá zamaskovaný rejnok, který vypadá jako muž schovaný před 
manželkou. Měkkýši se svými originálními ulitami připomínají 
prodavače hot-dogu s pojízdnými stánky. Obrovská hejna drobných 
rybek se pohybují všechna stejným směrem jako dav lidí na ulici, 
spěchající denně za prací a do svých domovů. Ryba perutýn je velký 
parádník a individualista, předvádí své nádherné jedovaté ostny všem 
obyvatelům útesu a naparuje se jak filmová Star. Tak jako lidem ve 
městě nahánějí hrůzu zločinci a násilníci, kteří se objeví, jen aby něco 
ukořistili, tak stejně dokážou žraloci vystrašit osazenstvo korálového 
útesu. 

Den pro všechny končí, hladina se zabarvuje  do ruda od 
zapadajícího slunce. Přichází noc a k životu se probouzí noční směna, 
ve městě i v moři. 

Je to opravdu nádherný kus přírody  a bylo by škoda, kdyby lidé 
svým neekologickým a sobeckým chováním zničili toto podmořské 
město. 

 
Kateřina Hlaváčová, 8.A 
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Ukázky žákovských prací 

 
 
 
 

Kdo jsem ? 
 
Jsem černá nebo bílá, 
hodná nebo zlá ? 
 
Jsem světlo nebo stín ? 
Jsem víc než vy nebo míň? 
 
Jsem noc nebo den, 
realita či sen? 
 
Jsem sníh, co se ztrácí, 
nebo vlaštovka, která se vrací? 
 
Jsem poušť nebo voda? 
Jsem člověk, který hledá. 
 
Jsem sytost nebo hlad? 
Kdo jsem, mi ukáže život – 
snad ... 

 
 

Kateřina Sloviaková, 9. A 
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Nová škola 

 
Psal se rok 1979 a v Hrabůvce se otvírala nová škola, o které se 

psalo v médiích, že bude nejmodernější školou v Ostravě. 
 
Když nám rodiče oznámili, že se děti z „hokejky“ na ulici J. Kotase 

přemístí na ZŠ-Paseky 16 (nyní ZŠ-Mitušova 16), vůbec se nám 
nechtělo. Stávající škola se nám líbila a opustit své kamarády nám 
připadalo nemožné. Vadilo nám, že dospělí rozhodli za nás. Ani 
konejšení rodičů, že jdeme do nového a pěknějšího prostředí, kde si za 
čas určitě zvykneme, nás nepřesvědčilo. 

 
Nová škola předčila všechna očekávání. Naše obavy se nenaplnily. 

Překvapila nás svou architekturou, především však nezvykle velkou 
aulou, ve které se od té doby pravidelně odehrávaly různé významné 
akce. Časem nám byla dostavěna tělocvična a také jídelna. Samozřejmě 
jsme si našli i nové kamarády. 

 
Ráda na tyto začátky vzpomínám. Dnes již jako učitelka prvního 

stupně. Z dřívějších paní učitelek se nyní staly mé kolegyně. Také Vám, 
kterých se to týká, přejeme příjemné vzpomínání a s případným 
rozhodováním, kam umístíte své dítě, proto neváhejte. Byť naše škola 
slaví jubilejní výročí 25 let, stále se přizpůsobuje moderní době i se 
svými novými tradicemi, které charakterizují její ráz. 

 
 
 

      Ing. Lenka Zaorálková 
 
bývalá žákyně, nyní vyučující  
    1. stupně ZŠ Mitušova 16 
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Seznam pracovníků 2004/2005 

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

1.B Jana Šimčíková 
2.A Jana Harenčíková 
2.B Anna Šejvlová 
3.A Lenka Zaorálková 
3.B Blanka Blahutová 
4.A Marcela Tašková 
4.B Anna Vařeková 
5.A Yveta Klodová 
5.B Marcela Martínková 
5.C Ilona Bolcková 
6.A Libor Škop 
6.B Taťána Pavlicová 
6.C Zdeňka Zajícová 
7.A Klára Kubalová 
7.B Hana Pražáková 
7.C Eva Žinčovská 
7.D Andrea Podrygalová 
8.A Renáta Sýkorová 
8.B Ivona Rusnoková 
8.C Jitka Hlavicová 
9.A Ludmila Hladká 

 
Netřídní učitelé: Dagmar Celtová 

Svatava Novosadová 
Samuel Caltík 
Markéta Půdová 
Marcela Hrbáčová 
Silvie Dudová 
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 Školní řád pro nakupování obědů 

 
 
1. Prodej obědů na následující měsíc bude prováděn 2 pracovní dny 

před koncem stávajícího měsíce. 
 

2. V ostatní dny je možno koupit obědy pouze od 7.00 - 8.00 hodin. 
 

3. Odhlášení obědů se musí provést maximálně den předem, a to 
od 7.00 - 8.00 hodin a od 11.30 - 12.00 hodin. 
 

4. Odhlášené obědy budou převáděny a účtovány v dalším měsíci. 
 

5. Při zapomenutí stravovací karty nebo žetonu nebude oběd vydán. 
 

6. Při ztrátě stravovací karty nebo žetonu musí strávník ihned ztrátu 
nahlásit vedoucí školní jídelny a zakoupit si kartu nebo žeton znovu. 
 

7. Stravovací karta stojí 50,-Kč a stravovací žeton 150,-Kč. Při 
ukončení stravování ve školní jídelně se peníze za kartu nebudou 
vracet, za nepoškozený žeton ano. 

 
 
 
V Ostravě dne 1.9.2004 
 
 
         Vlasta Otmarová 
     vedoucí školní jídelny 
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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 pět a více neomluvených 
hodin oznamuje škola přestupkové komisi při odboru školství ÚMOb 
Ostrava-Jih. 

Pozor změna: Z vyučování Vám můžeme dítě uvolnit na základě 
Vaší písemné žádosti, ve které musí být uvedeno datum, důvod pro 
uvolnění a formulace: Přebírám za své dítě veškerou zodpovědnost. 

 
 

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: 596 511 111. 
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Vychovatelky školní družiny: 
Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
Žaneta Gryžbonová 
Šárka Hantlová 
Vlasta Vnoučková 

 
Hospodářka školy:  Zdeňka Sysalová 
 
Vedoucí školní jídelny: Vlasta Otmarová 
 
Vedoucí správního útvaru:  Petr Mazur  
 
Správní zaměstnanci: Olga Pochylá 

Martina Kavanová 
Alena Kreuzová 
Miluše Piková 
Dagmar Ondičová 
Jarmila Krampotová 
Drahoslava Šlosarová 
Naděžda Bílková 
Jaroslava Maznicová 

Míša Franková, 9.A 
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Organizace školního roku 2004/2005 

 
 
Začátek školního roku 2004/2005: středa 1. září 2004 
 
Podzimní prázdniny: středa 27.října a pátek 29.října 2004 
 
Vánoční prázdniny:  od čtvrtku 23. prosince 2004  

do neděle 2. ledna 2005 
 

posledním vyučovacím dnem v roce 2004 je středa 22.12., 
vyučování začne v pondělí 3. ledna 2005 
 

Ukončení prvního pololetí: pondělí 31. ledna 2005 
 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2005 
 
Jarní prázdniny:  od pondělí 7. března do pátku 11. března 2005 
 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24.března a pátek 25. března2005 
 
Ukončení druhého pololetí: čtvrtek 30. června 2005 
 
Hlavní prázdniny:  od pátku 1. července do středy 31. srpna 2005 
 
Zahájení školního roku 2005/2006: čtvrtek 1. září 2005 
 
První kolo přijímacích zkoušek: pondělí 18. dubna 2005 
 
Druhé kolo přijímacích zkoušek: nejdříve ve čtvrtek 19. května 2005 
 
Talentové zkoušky:  od 15. ledna do 31.ledna 2005,  

přihlášky poslat do 15.11 2004 
 
 
Termíny třídních schůzek: středa 3.11.2004  

středa 20.4. 2005  
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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, 736 761 940 
Telefon školní družiny:  596 716 554, 736 761 932 
Telefon školní jídelny: 596 719 971 
email ředitelky školy:  jana.belakova@zsmitusova16.cz 
email zástupce ředitele:  pail@zsmitusova16.cz 
www stránky školy:  www.zsmitusova16.cz 
 
 
 

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 
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Školní desetiboj v roce 2003-2004 

absolutní vítěz:  Martin Teichmann  8.A 
 
vítězové jednotlivých kategorií: 
 
mladší žákyně: 1. Lucie Vondráčková 7.A 

2. Denisa Hebronová  7.C 
3. Nikol Fuisová  7.B 

 

mladší žáci:  1. Matěj Buroň  7.A 
2. Martin Šmahlík  7.C 
3. Michal Ittner  7.B 

 

starší žákyně:  1. Nela Kotásková  9.B 
2. Monika Vrbecká  9.A 
3. Martina Polakovičová 9.B 

 

starší žáci:  1. Martin Teichmann  8.A 
2. Jakub Bohun   9.B 
3. Šimon Robenek  9.C 

 
Nejlepší sportovní výkony ve školním desetiboji 2003/2004: 

 
      Mgr. Dagmar Celtová 
 

disciplina jméno třída výkon 
běh 60 m Pavel Janečka 9.C 7,6 s 
běh 1500 m Jakub Bohun 9.B 5,25 min 
běh 12 min Martin Teichmann 8.A 2 910 m 
skok daleký Martin Teichmann 8.A 450 cm 
vrh koulí Zdeněk Nelhybel 9.B 12,7 m 
hod kriketem Martin Šmahlík 7.C 52 m 
šplh na tyči Martin Teichmann 8.A 3,6 s 
sed-leh Barbora Cilná 8.A 67 /min 
výdrž ve shybu Adam Sedlařík 6.C 82,01 s 
střelba na koš Monika Vrbecká 9.A 24 /min 
driblink-slalom Martin Teichmann 8.A 10,1 s 
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Termíny konzultací:  středa 8.12.2004  

středa 8.6. 2005 
 

Provozní porady:  26.8., 27.8. a 30.8.2004 
středa 3.11.2004  
středa 8.12.2004  
středa 19.1. 2005  
středa 20.4. 2005  
středa 22.6. 2005 

 
Pedagogické rady: středa 3.11.2004  

středa 19.1. 2005  
středa 20.4. 2005  
středa 22.6. 2005 
 

 
 
 

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou 
cizích jazyků 

V tomto školním roce jsme nově otevřeli ve 3. ročníku třídu 
s rozšířenou výukou cizího jazyka. V příštím školním roce budeme pro 
zájemce otevírat další třídu. Podmínkou pro vřazení dítěte do jazykové 
třídy je úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky. Termín přijímací zkoušky 
je stanoven na 18.4. 2005 v 9.00 hodin v naší škole. K přijímací 
zkoušce se mohou přihlásit i žáci z ostatních ostravských škol. 

 Přihlášky budou k dispozici v kanceláři školy a na 
www.zsmitusova16.cz. 

 

       Mgr. Martin Pail 
       zástupce ředitele 
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Konzultační hodiny výchovné poradkyně 

 
středa 12.00 – 13.00 
čtvrtek 12.00 – 12.30 
Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 
 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jelena Budínová 
 
 

Konzultační hodiny protidrogové preventistky 

 
  úterý 14.00 – 15.00 
  Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 
 
 Protidrogová preventistka: Mgr. Marcela Hrbáčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míša Trojková, 8.A 
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Školní družina ve školním roce 2004/2005 

V letošním školním roce svou práci ve školní družině zaměříme na 
individuální osobnost žáků, zejména v oblasti zájmové činnosti. 

Práce ve školní družině má předpoklady k tomu, aby byl 
pravidelně kvalitně ovlivňován volný čas dětí. Připravíme pro děti 
zájmové činnosti, které budou navštěvovat pravidelně každý týden: 

 
Keramika: děti budou pracovat s točířskou hlínou a postupně se 
budou seznamovat s prací na hrnčířském kruhu. Ukázkovou hodinu 
připravíme i pro rodiče. 
 
Sportovní hry: chlapci se budou  zdokonalovat postupně ve všech 
druzích míčových her. Navážeme na loňskou spolupráci s ŠD 
Paskovská a budeme pokračovat v přátelských utkáních ve florbalu. 
 
Aerobic: děvčata se budou zdokonalovat ve cvičení s hudbou a již 
tradičně předvedou své vystoupení na akcích školy a při závěrečné 
přehlídce Minimiss aerobic. 

 
S dětmi se zapojíme do různých soutěží a také pro ně připravíme 

soutěže ve školní družině. 
Například soutěž Slavíček, výtvarné soutěže podle ročních období, 

sportovní soutěže, vánoční jarmark a velikonoční výstavu. 
V době jarních prázdnin uspořádáme pro děti pestrý program 

rekreačních a zájmových činností. V jarních měsících připravíme 
přírodovědnou hru Petrklíč. 

Velký důraz budeme klást na prevenci negativních jevů a zjištěné 
nedostatky a výchovné problémy budeme řešit ve spolupráci s rodiči. 
Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce bude dbát a upozorňovat děti 
na správné a slušné chování, vyjadřování, podporování přátelských 
vztahů mezi dětmi. 

Při všech činnostech budeme pečlivě dodržovat bezpečnostní 
předpisy a opatření. Budeme pravidelně provádět poučení žáků o 
bezpečnosti a ochraně zdraví. 

      Jana Sikorová 
vedoucí vychovatelka 
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48. ročník Klubu mladého čtenáře 

 
 
 
Vážení přátelé a milovníci knih, 
 
věřím, že oceníte výrazně rozšířenou nabídku knih pro tento školní 

rok. Najdete v ní přes čtyřicet titulů od knížek s tradicí, přes novinky, 
naučné publikace až po audio nahrávku a CD-ROM.  

 
V letošním roce již podruhé vychází leták Knížky  

pro všechny -náctileté, který je určen těm nejstarším žákům. 
 
Prvňáčci dostali od Albatrosu dárek. Byl to rozvrh hodin 

S Albatrosem se učí líp! s Pohádkovou abecedou. 
 
Jako vloni na podzim čeká na Vás, kteří si objednáte z Mladého 

čtenáře dvě knížky a více, knižní prémie. Jde o další OČKO z řady 
kápézetek, které Vám pomůže „přežít školu“. 

 
Můžete se také zapojit do soutěže o velmi zajímavé ceny. 

Informace k soutěži najdete v katalogu nebo na internetové adrese 
www.albatros.cz. 

 
Již teď se pro Vás připravuje lednový katalog knih pro kalendářní 

rok 2005.  
 
Přeji Vám v tomto školním roce hodně úspěšných dní s knihami 

Klubu mladého čtenáře. 
 

Mgr. Ludmila Hladká 
knižní důvěrník KMČ 
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Přehled umístěných žáků ve šk. roce 2003-2004 
z devátých tříd 

 
 
Přijatí žáci do studijních oborů (G, SOŠ, ISŠ, SOU - 4 leté) 
 

Název školy chlapci dívky celkem  z toho 
soukr. 

Gymnázium 4 leté 1 4 5 2 

Gymnázium 8 leté a 6 leté 1 - 1 - 

Střední umělecká škola - 1 1 - 

Obchodní akademie - 7 7 1 

Střední zdravotnická škola - 2 2 - 

SPŠ chemická 1 2 3 - 

SPgŠ – Přerov 1 - 1 - 

SPŠ strojní, O.-Vítkovice-lyceum - 1 1 - 

SPŠ Stavební, U Studia 1 1 2 - 

SPŠ el., Kratochvílova 4 - 4 - 

Hotel. šk. – Šilheřovice, Havířov - 3 3 3 

SOŠ  17. list.-O.-Poruba 1 4 5 - 

SOŠ OOM, Moravská 1 - 1 1 

AHOL-SOŠ s.r.o., Dušní - 2 2 2 

SOŠ-soukromé - 5 5 5 

Celkem SŠ 11 32 43 13 

Celkem VO 14 9 23 3 

Celkem z 9. a 5. tř. 25 41 66 16 
 

 
Mgr. Jelena Budínová 
 výchovná poradkyně 
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Přijatí žáci do učebních oborů (SOU 3 leté, 2 leté) 
 

Název učiliště chlapci dívky celkem  z toho 
soukr. 

ISŠ služeb, Příčná, O.-Poruba - 1 1 - 

SOU strojní, Havířská ul. 8 2 10 - 

SOŠ telek., O-Poruba 1 - 1 - 

SOŠ, SOU, Vratimovská, lyceum - 3 3 - 

SOU spol. stravování 1 - 1 - 

SOU dopr., Moravská 3 - 3 1 

CSOU obch., Na mlýnici - 1 1 - 

SOU Šilheřovice – kadeř. kosm. - 2 2 2 

Celkem 14 9 23 3 
 
 

Vycházející žáci: 
 
z 9. ročníku 65, z toho 24 chlapců a 41 dívek 
z 8. ročníku 1 chlapec 
z 5. ročníku 1 chlapec 
 
 

Výchovné poradenství od roku 1979-2004 
Školní rok počet 

tříd 
počet 
žáků 

z toho 
dívek 

přijato na 
G, SOŠ 

přijato na 
SOU 

1979-1989 25 781 388 404 377 
1989-1999 26 673 312 303 370 
1999-2004 11 275 159 194 81 
1979-2004 62 1729 859 901 828 
2004-2005 1 22 17 ? ? 

 
 

Mgr. Jelena Budínová 
 výchovná poradkyně 
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Co možná nevíte? 

Jsme škola, která byla oceněna certifikátem  
 

„EKOLOGICKÁ ŠKOLA“ města Ostravy. 
 
Výchova, která pomáhá nalézat lásku k přírodě, úctu ke všemu 

živému i neživému a zvyšuje úroveň mezilidských vztahů se nazývá 
EKOLOGICKÁ = ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA. Podle těchto 
zásad se snažíme učit. 

     Mgr. Jitka Hlavicová 
 
 

Co bych se chtěl naučit 

 
Mluvit s ptáky, stromy a květinami 

Vstávat se sluncem 

Říkat správné věci v pravý čas a  

mlčet 

Rozumět lidem, které nemám rád  

a nebát se dát srdce těm ostatním 

Trpět potichu a radovat se nahlas 

Naslouchat 

Slyšet nevyřčené 

Psát básně 

Podívat se na nebe zrovna když  

padá hvězda 

Zpívat si jen tak 

Žít 
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A letos? 
 
Chceme se zaměřit na BIODIVERZITU. 
 
Co je to?   Rozmanitost 

pestrost 
bohatost druhů na zeměkouli. 

 
Vyhlašujeme motto již 9. ročníku oslav Dne Země: 
 
 

„Složitá a krásná je síť života“ 

aneb 

„V rozmanitosti je i dokonalost života“. 

 
Srdečně zveme na výstavu žákovských prací pro veřejnost v aule 

školy, která se bude konat 18.4. - 29.4.2005. 
 
Škola se také snaží získávat finanční prostředky z různých zdrojů 

na ekologizaci a ozelenění vnějšího okolí i vnitřního prostoru školy. 
 
Děkujeme tímto: 

- Magistrátu města Ostravy 
- Nadaci PARTNERSTVÍ Brno 
- Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
- Klubu rodičů při ZŠ Mitušova 16 
- ředitelství školy 
- všem rodičům a dětem, které se zapojují do akcí „Papírové 

týdny“ a sběrem starého papíru přispívají k možnosti nákupu 
stromečků, které můžete vidět v prostorách školy. 

Není to úžasné? 
Jen se rozhlédněte a uvidíte ... 
 
      Mgr. Jitka Hlavicová 
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Kroužky ve školním roce 2004/2005 

 Název kroužku Den Čas Učitel 
Angličtina pro pokročilé pondělí 7.00-7.45 Půdová Markéta 
Francouzština pro 
začátečníky 

čtvrtek 7.00-7.45 Půdová Markéta 

Francouzština pro pokročilé středa 7.00-7.45 Půdová Markéta 
Hrajeme si v Čj pondělí 7.00-7.45 Klodová Yveta 
Internetová kavárna středa 14.00-15.00 Kubalová Klára 
Internetová kavárna čtvrtek 14.00-15.00 Vařeková Anna 
Příprava k přijímacím 
zkouškám z matematiky 

čtvrtek 14.30-15.30 Kubalová Klára 

Volejbal úterý 14.30-16.00 Škop Libor 
Příprava k přijímacím 
zkouškám z českého jazyka 

středa 14.00-14.45 Hladká Ludmila 

Klub mladého čtenáře každý den 
o velké 

přestávce 
Hladká Ludmila 

Doučování z matematiky pondělí 7.00-7.45 Zajícová Zdeňka 
Mladí přírodovědci středa 12.30-13.35 Blahutová Blanka 
Příprava k přijímacím 
zkouškám žáků z 5. ročníku 

úterý 7.00-7.45 Bolcková Ilona 

Turistický kroužek sobota 1x za měsíc  Pražáková, Hrbáčová 
Angličtina pro začátečníky pátek 7.20-7.45 Blahutová Blanka 

Knihovnický kroužek každý den 
o velké 

přestávce 
Podrygalová Andrea 

Stolní tenis středa 13.30-14.30 Zajícová Zdeňka 
Cvičení z českého jazyka čtvrtek 14.00.14.45 Rusnoková Ivona 
Rozvoj motorických 
dovedností 

středa 12.40.13.15 
Šejvlová, 

Harenčíková 

Logopedický kroužek 
úterý, 
středa 

7.25-7.45 Harenčíková Jana 

Sportovní hry chlapci čtvrtek 7.00-7.50 Hladká Ludmila 
Basketbal pátek 7.00-7.45 Zajícová Zdeňka 
Doučování z matematiky pro 
6. ročník 

úterý, 
středa 

7.25.7.50 Pavlicová Taťána 

Volný čas a já pondělí 12.45-13.30 Bolcková Ilona 
Barevná čeština pátek 11.50-12.35 Vařeková Anna 
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Volitelné předměty ve školním roce 2004/2005 

 
7. ročník  - Informatika 

- Technické kreslení 
- Seminář z českého jazyka I. 
- Užité výtvarné činnosti 
- Sportovní hry 
- Seminář z fyziky 
- Seminář z matematiky 
- Seminář ze společenskovědních oborů 
- Seminář z českého jazyka II 
- Sborový zpěv 

 
8. ročník  - Informatika 

- Literárně dramatická výchova 
- Ekologická výchova 
- Seminář z matematiky 

 
9. ročník  - Informatika 

- Volba povolání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nela Kotásková, 9.B 
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Cokoli se ve škole dělá, 

nechť slouží a napomáhá 

budoucímu životu... 

 
J.A.Komenský 

 
 
 

Den Země 

 
Každoročně se naše škola připojuje k oslavám Dne Země – 

celosvětového svátku, který se slaví 22.dubna. Předmětem oslav je něco 
stálého a neměnného – ZEMĚ, které vděčíme za svou existenci. Stálého 
a neměnného? Kdepak. Vždyť to byly právě lidmi způsobené změny, 
které daly tomuto svátku vzniknout v roce 1970 v USA.  

Američtí studenti se tehdy snažili prosadit přijetí nových 
ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního 
prostředí. Postupně se připojovaly další státy a lidé po celém světě. 
Bývalé Československo se v roce 1991 stalo 131. zemí. 

I naše škola se svými aktivitami již několik let připojuje k oslavám 
Dne Země. Veškeré snažení žáků a pedagogů vždy vrcholí výstavou pro 
veřejnost, jejíž jednotlivé ročníky měly tyto myšlenky: 

 
Ohlédnutí ... 
r. 1997 Odpady-problém nás všech 

1998 Stromy se chlubí a žalují 
1999 Podej svoji ruku Zemi 
2000 Život je zázrak 
2001 Příroda je nádherná kniha 
2002 Člověče, zastav se, uzdrav sebe i svět 
2003 Stromy - lesy - chtějí žít 
2004 Voda je život - život je zázrak 


