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Motto:  “ Kdo začal, půl díla vykonal.“ 

 
 
 Vážení rodiče a přátelé školy, 
 
 tradičně dostáváte do ruky školní Zpravodaj. Najdete v něm vše 

potřebné o provozu naší školy. Dočtete se o organizaci vyučování, 
dovíte se, kdo se o Vaše dítě ve škole stará, jaké kroužky jsou ve škole, 
poradíme, jak omluvit dítě v případě nemoci a mnoho dalších a 
potřebných informací. Pro další dobrou spolupráci s rodiči jsou 
stanoveny konzultační hodiny všech učitelů. Dveře školy Vám jsou 
otevřeny kdykoli a vždy Vás rádi uvidíme. Věřím, že i v letošním 
školním roce, ve školním roce 2005/2006, bude naše vzájemná 
spolupráce dobrá a prospěšná jak Vašim dětem, tak škole.  

 
 
 Přeji Vám i Vašim dětem školní rok plný úspěchů, pohody a 

pěkných chvil a radosti. 
 
 
 
 
V Ostravě dne 16.9.2005   Mgr. Jana Běláková 
          ředitelka školy 
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Seznam pracovníků 2005/2006 

Ředitelka školy: Jana Běláková 
Zástupce ředitele: Martin Pail 
Výchovný poradce: Jelena Budínová 
 
Třídní učitelé:  

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

9.C  Jitka Hlavicová 
 
Netřídní učitelé: Dagmar Celtová 

Lenka Krejčí 
Jan Straka 
Markéta Půdová 
Marcela Hrbáčová 
Karolína Kajzarová 
Jan Gabriel 
 

Vychovatelky školní družiny: 
Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
Žaneta Gryžbonová 
Šárka Hantlová 
Vlasta Vnoučková 

 
Hospodářka školy:  Zdeňka Sysalová 
 
Vedoucí školní jídelny: Vlasta Otmarová 
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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 
 
 
 

Organizace školního roku 2005/2006 

 
Začátek školního roku 2005/2006: čtvrtek 1. září 2005  

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2005 

Vánoční prázdniny: 
od pátku 23. prosince 2005 do pondělí 2. ledna 2006, 
posledním vyučovacím dnem v roce 2005 je čtvrtek 22. prosince 2005, 
vyučování začne v úterý 3. ledna 2006 

Ukončení prvního pololetí: úterý 31. ledna 2006 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2006 

Jarní prázdniny: od pondělí 13. března do pátku 17. března 2006 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2006 

Ukončení druhého pololetí: pátek 30. června 2006 

Hlavní prázdniny: od soboty 1. července do pátku 1. září 2006 

Zahájení školního roku 2006/2007: pondělí 4. září 2006 

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků:  
24. dubna 2006 
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První kolo přijímacích zkoušek: pondělí 24. dubna 2006 

Druhé kolo přijímacích zkoušek: úterý 2. května 2006 

Talentové zkoušky: pondělí 9. ledna 2006 

Termíny třídních schůzek:  středa 16.11.2005 
středa 19.4.2006 

Termíny konzultací:  středa 14.12.2005 
středa 7.6.2006 

Provozní porady:   29.8., 30.6. a 31.8.2005 
     středa 16.11.2005 
     středa 14.12.2005 
     pondělí 23.1.2006 
     středa 19.4.2006 
     středa 21.6.2006 

Pedagogické rady:   středa 16.11.2005 
     pondělí 23.1.2006 
     středa 19.4.2006 
     středa 21.6.2006 

Den otevřených dveří:  středa 25.1.2006 

 

 

Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tř. 

 
- 1. kolo přijímacích zkoušek – pondělí 24. dubna 2006 
- 2. kolo přijímacích zkoušek – úterý 2. května 2006 
- Talentované zkoušky se konají v pondělí 9. ledna 2006 
- Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15.11.2006 
- Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 

odborné učiliště je do konce února 2006 výchovné poradkyni 
p.uč.Budínové 
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Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou 
cizích jazyků 

 
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 24.4. 2006 
ve 14.00 hodin v naší škole. Přijímacích zkoušek se mohou zúčastnit 
všechny děti, které v tomto školním roce chodí do 2. třídy, a to i děti, 
které plní povinnou školní docházku na jiné škole.  

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

 

       Mgr. Martin Pail 
       zástupce ředitele 

 
 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně 

 
pondělí 13.00 – 14.00 
středa  13.30 – 14.30 
Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 
 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jelena Budínová 
 
 

Konzultační hodiny protidrogové preventistky 

 
  úterý 9.00 – 10.00 
  Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 
 
   Protidrogová preventistka: Mgr. Marcela Hrbáčová 
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Konzultační hodiny třídních učitelů pro rodiče ve 
školním roce 2005/2006 

 

Mgr. Blanka Blahutová 1.A Pondělí   7.15 - 7.45 

Mgr. Lenka Zaorálková 1.B Středa    7.15 - 7.45 

Mgr. Yveta Klodová  1.C Středa    7.15 - 7.45 

Mgr. Zdeňka Kotalová 2.A Pondělí 12.35 - 13.00 

Mgr. Jana Šimčíková  2.B Pondělí 12.35 - 13.00 

Mgr. Jana Harenčíková 3.A Středa    7.15 - 7.45 

Mgr. Anna Šejvlová  3.B Pondělí 14.15 - 15.00 

Mgr. Ilona Bolcková  4.A Středa    7.15 - 7.45 

Mgr. Marcela Martínková 4.B Úterý  12.35 - 13.30 

Mgr. Marcela Tašková 5.A Úterý  13.00 - 14.00 

Mgr. Anna Vařeková  5.B Středa  14.30 - 15.30 

Mgr. Ludmila Hladká  6.A Čtvrtek   7.15 - 7.40 

Mgr. Anna Surmová  6.B Pondělí 12.45 - 13.30 

Mgr. Libor Škop  7.A Úterý  14.15 - 15.00 

Mgr. Taťána Pavlicová 7.B Pátek    7.15 - 7.45 

Mgr. Zdeňka Zajícová 7.C Pondělí 13.00 - 14.00 

Mgr. Vladislav Koval  8.A Pondělí   7.15 - 7.45 

Mgr. Hana Pražáková  8.B Úterý  12.35 - 13.15 

Mgr. Eva Žinčovská  8.C Úterý  14.00 - 14.45 

Mgr. Andrea Podrygalová 8.D Úterý  12.45 - 13.30 

Mgr. Renáta Sýkorová 9.A Pátek  11.00 - 11.40 

Mgr. Ivona Rusnoková 9.B Úterý  13.00 - 13.45 

Mgr. Jitka Hlavicová  9.C Úterý  14.00 - 14.45 
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Přehled umístěných žáků ve šk. roce 2004-2005 
z devátých tříd 

 
Přijatí žáci do studijních oborů (G, SOŠ, ISŠ): 

škola chlapci dívky celkem z toho 
soukr. 

Gymnázium – 4 leté 0 3 3 1 
Gymnázium – 8 leté 4 4 8 - 
Gymnázium – 6 leté 1 2 3 - 
Obchodní akademie 0 2 2 1 
SPŠ stavební 0 1 1 - 
SOŠ OOM s.r.o.Moravská ul. 1 0 1 1 
SOŠ dopr. a cest.ruchu, Krnov 0 1 1 - 
SOŠ Vratimovská, O.- Kunčice 0 1 1 - 
Soukr.SOŠ Prima, Rýmařov   0 1 1 1 
Stř.zem.škola Nový Jičín  0 1 1 - 
SOŠ 17. listopadu, O – Poruba 0 1 1 - 
ISŠ Na Jízdárně 30, Ostrava 1 - 1 - 
Celkem SŠ 7 17 24 4 
celkem UO 4 7 11  

celkem – z 9. a 5. tř.  11 24 35 4 
 
 

Přijatí žáci do učebních oborů (SOU 4leté, 3leté, 2leté) 
škola chlapci dívky celkem 

ISŠ služeb, Příčná, O – Poruba - 2 2 
SOU strojní, Hasičská ul. 2 0 2 
SOU obchodní, Na Mlýnici 0 2 2 
SOU poštovní, Opava 0 1 1 
SOU Vratimovská, O.-Kunčice 1 0 1 
SOU Klimkovice 0 1 1 
SOU dopr., Moravská ul. 1 - 1 
SOU spol.strav. Krakovská ul. 0 1 1 
celkem : 4 7 11 

 
Mgr. Jelena Budínová 
 výchovná poradkyně 
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Když je doma dyslektik… 

Dyslexie je porucha učení, která do jisté míry postihuje asi jednoho 
člověka z desíti a způsobuje závažné potíže. Lze ji u dětí diagnostikovat 
po nástupu do školy, kdy učitel zpozoruje obtíže při čtení, při psaní 
(dysgrafie), či potíže s čísly (dyskalkulie). Při dobré spolupráci učitele a 
rodičů, pravidelné domácí práci dítěte vedené citlivě a s neustálým 
povzbuzováním, se u mnoha dětí podaří obtíže velice zmírnit, někdy i 
odstranit zhruba do dvanácti let věku. Pokud se to nepodaří, pak obtíže 
provázejí člověka už po celý život. 

 
Co dělat a co nedělat s dyslektickým dítětem? 

 
1. Dyslektikovi čtěte – i když už překročil dvanáctý rok věku. Pokud 

čte sám, soustředí se totiž na přečtení textu a uniká mu obsah, 
smysl přečteného. 

2. Zajímejte se o domácí úkoly a zápisky ze školy a procházejte je 
společně s dítětem. 

3. Pokuste se získat magnetofonové či videonahrávky četby a veďte 
dítě k tomu, aby v rozhlase nebo na videu sledovalo naukové 
pořady, divadelní hry a podobně – vše, co souvisí s výukou. 

4. Vytvořte si dobré kontakty s učiteli, spolupracujte. 

5. Pochvalte každý úspěch či zlepšení, třeba to byla maličkost. 

6. Pomozte dítěti rozeznávat pravou a levou stranu – například 
zvonek na kole je na pravé straně, po té bude i jezdit na silnici a 
podobně. 

7. Nehubujte a nepospíchejte na dítě, má-li potíže se zavazováním 
tkaniček – nátlakem je pro ně povzbuzování a ukazování. 

8. Neztrácejte trpělivost, motivujte nějak své dítě. 

9. Nefavorizujte „normální“ sourozence. 

10. Nevoďte dítě od jednoho specialisty ke druhému, to ho jen 
znervozňuje. 

Mgr. Jelena Budínová 
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Kroužky ve školním roce 2005/2006 

 

Název kroužku Den Čas Učitel 

Volejbal Út 15.20-17.00 Mgr. Libor Škop 

Příprava na přijímací 
zk. z Čj 

St 14.15-15.00 Mgr. Libor Škop 

Internetová kavárna St 14.00-15.00 Mgr. Anna Vařeková 

Barevná čeština Pá 12.45-13.25 Mgr. Anna Vařeková 

Flétna Po 11.55-12.30 Mgr. Blanka Blahutová 

Anglická školička Čt 11.55-12.30 Mgr. Blanka Blahutová 

Knihovnický kroužek Po-Pá 
velká 

přestávka 
Mgr. Andrea 
Podrygalová 

Francouzština Út 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Angličtina Čt 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Angličtina hrou Út 7.00-7.45 RNDr. Lenka Krejčí 

Příprava na přijímací 
zk. z Čj 

St 14.00-15.00 Mgr. Ivona Rusnoková 

Basketbal Čt 14.25-15.30 Mgr. Jan Straka 

Výtvarný kroužek Út 11.55-12.30 Mgr. Jana Šimčíková 

Mladí přírodovědci Út 11.55.12.30 Mgr. Zdeňka Kotalová 

Matematika pro 7. a 9. 
roč. 

St 7.00-7.45 Mgr., Zdeňka Zajícová 

Sportovní hry pro I. 
stupeň 

Út 13.30-14.10 
Mgr. Marcela 
Martínková 

Barevná školička St 12.45-13.30 Ing. Lenka Zaorálková 

Volný čas a já Pá 12.45-14.15 Ing. Ilona Bolcková 



 
- 12 - 

Příprava na přijímací 
zk. z Čj 

St 14.15-15.00 Mgr. Renáta Sýkorová 

Klub mladého čtenáře Po-Pá 
velká 

přestávka 
Mgr. Ludmila Hladká 

Cvičení z Čj St 12.45-13.30 Mgr. Ludmila Hladká 

Sportovní hry Út 7.00-7.45 Mgr. Ludmila Hladká 

Florbal St 6.50-7.45 Mgr. Martin Pail 

Barevná čeština Čt 13.00-14.00 Mgr. Marcela Tašková 

Grafomotorický 
kroužek 

St 11.50-12.30 Mgr. Yveta Klodová 

Logopedický kroužek   Mgr. Yveta Klodová 

Příprava na přijímací 
zk. z Ma 

Po 7.00-7.45 Mgr. Marcela Hrbáčová 

Doučování z Ma pro 8. 
ročník 

Čt 7.00-7.45 Mgr. Marcela Hrbáčová 

Turistický kroužek So  
Mgr. Marcela Hrbáčová 
Mgr. Hana Pražáková 

Škola hrou St 13.00-13.45 Mgr. Jana Harenčíková 

Doučování z Ma pro 
7.roč. 

Út, St 7.20-7.50 Mgr. Taťána Pavlicová 

Doučování z Ma pro 
9.C 

Čt 7.05-7.45 Mgr. Taťána Pavlicová 

Gymnastická příprava 
pro I,st. 

Út 14.00-15.00 Mgr. Dagmar Celtová 

Basketbal Čt 7.00-7.40 Mgr. Zdeňka Zajícová 
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Volitelné předměty ve školním roce 2005/2006 

 
7. ročník  - Informatika 

- Seminář z českého jazyka 
- Užité výtvarné činnosti 
- Seminář ze společenskovědních oborů 

 
8. ročník  - Informatika 

- Literárně dramatická výchova 
- Ekologická výchova 
- Seminář z matematiky 
- Sborový zpěv 

 
9. ročník  - Informatika 

- Volba povolání 
- Seminář z českého jazyka    
- Užité výtvarné činnosti 
 
 

Zájmové činnosti ve školní družině 

 

Keramika 15.15 – 16.30 
Pondělí 

Výtvarné hry  15.15 – 16.30 

Keramika – pro začátečníky 1.skup. 14.30 – 15.00 
Úterý 

Keramika 15.15 – 16.30 

Sportovní hry – pro 1.třídy 14.30 – 14.15 
Středa 

Keramika 15.15 – 16.30 

Keramika – pro začátečníky 2.skup. 14.30 – 15.00 
Čtvrtek 

Keramika 15.15 – 16.30 

Sportovní hry – mladší žáci 14.30 – 15.15 
Pátek 

Sportovní hry – starší žáci 14.15 – 15.00 
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Seznam výukových programů 

Anglický jazyk: TS Angličtina I. až V 

Německý jazyk: TS Němčina I. až IV. 

Český jazyk:  TS Český jazyk 1 až 5 

Dějepis:  TS Dějepis 

Přírodopis: Encyklopedie přírody 
Lidské tělo 
TS Biologie 
Rostliny a houby 
Živočichové a rostliny 

Rodinná výchova: Základy rodinné a sexuální výchovy 

Fyzika: Encyklopedie vesmíru 
Teplota 

Matematika: TS Matematika pro I. stupeň 
TS Matematika pro II. stupeň 
Matematika pro 1.-4. ročník 

Chemie: TS Alkalické kovy 
TS Vodík  
TS Síra 
TS Halogeny  

Zeměpis: TS Zeměpis 1 a 2 
 Encyklopedie vesmíru 

Vlastivěda:  TS Vlastivěda 1 

Všeobecný přehled: TS přijímací zkoušky na SŠ 

Psaní na PC:  Psaní všemi deseti 

Reedukace: TS Výuková pexesa 
Dysedice Soví pohádky 
Dysedice Soví hrátky 
Dysedice Soví noviny 

Kancelářské programy:  
MS Office 2000 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

Internet Explorer 5.5 

Zoner Callisto 5, Zoner Photo Studio 7 
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Jazykové kurzy 

 
Angličtina, Francouzština a Němčina 
 
- moderně vybavená jazyková učebna se sluchátky 
- počítačová učebna se širokou nabídkou výukových programů 
- skupiny maximálně do 10 osob 
- individuální přístup 
- začátečníci až pokročilí, děti i dospělí 
- zkušení lektoři 
- cena 2 250. -Kč 
 
Bližší informace: 596 716 504, 736 761 940, 776 064 693 
www.zsmitusova16.cz, e-mail: pail@zsmitusova16.cz 
 
 
 
 

Lyžařský výcvikový kurz 

 
Termín:  26.2. – 3.3.2006 (neděle – pátek) 
 
Místo konání: Lyžařský areál „ARMÁDA“ v Dolní Lomné, 

rekreační středisko ROHANKA 
(7 km od města Jablunkova)  

 
Orientační Cena:  2500 Kč  

v ceně 5 nocí ubytování, doprava, 
5 x plná penze, skipas 5 dní 
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Oslavy na ZŠ Mitušova 16 

 
 
„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 

 
 
 
 
K nadcházejícímu 25. výročí založení dostala škola krásný dárek – 

titul EKOŠKOLA ČESKÉ REPUBLIKY 2005. Po titulu Ekoškola 
města Ostravy je to již druhé ekologické ocenění. 

Naše škola nikdy nezůstávala lhostejná k problematice ochrany 
životního prostředí. V roce 2000 jsme se zúčastnili Nizozemsko-
českého ekologického projektu Tulipán, spolupracujeme s brněnskou 
nadací Partnerství, ekologickým sdružením Vita, jsme členy Klubu 
ekologické výchovy a M.R.K.V.E., snažíme se vychovávat žáky 
k nezištné pomoci přírodě a všem potřebným, stali jsme se sponzory 
nosála a mývala v Ostravské zoologické zahradě, ze sběrových akcí 
přispíváme na děti z dětského domova a na opuštěné pejsky, 
symbolicky jsme adoptovali strom… Píšeme granty a finanční částky 
věnujeme na ozelenění vnějších i vnitřních prostor školy a na její 
estetizaci. 

Oslava Dne Země – svátku životního prostředí a s ní spojená 
výstavka žákovských prací patří na naší škole k dlouholeté tradici, kdy 
nenásilnou formou zdůrazňujeme důležitost ochrany životního prostředí 
a vztahu ke všemu živému i neživému. Snaha vštěpovat dětem zásady 
jako úcta a láska k přírodě a lidem, zdraví, radost ze života, cit pro 



 
- 17 - 

krásu a slušné chování je vidět především na ojedinělém projektu 
„Velcí malým“, kdy starší děti v roli učitele předávají své zkušenosti a 
dovednosti mladším spolužákům.  

Podaří-li se nám – pedagogům vzbudit zájem o přírodu a zažehnout 
jiskřičky lásky k přírodě, učiníme nejen mnoho pro onoho člověka, ale i 
pro život na Zemi. Snad dokonce více, než dnes umíme domyslet. 

 
 

„Je lepší zažehnout jedno malé světélko,  
než celý život proklínat temnotu!“ 

 
Lao-c' – čínský filozof 

 
 

Mgr. Ivona Rusnoková, Mgr. Jitka Hlavicová 
 
 
 
 

Sbírám, sbíráš, sbíráme… 

 
Nedílnou součástí ekologických aktivit naší školy je sběr  starého 

papíru, tzv. PAPÍROVÉ TÝDNY aneb ZACHRAŇME STROMY. 
Uvědomujeme si, odevzdáním 50 kg starého  papíru zachráníme 1 
strom . 

Posuďte sami, jak jsme sbírali v minulých letech : 
 
 
2001 – 2002 18 552 kg ( 371 strom ) 
2002 -  2003 14 396 kg ( 288 stromů ) 
2003 -  2004 21 094 kg ( 422 stromy ) 
2004 -  2005 23 270 kg ( 465 stromů ) 
 

Za čtyři roky jsme „zachránili“ přes 1500 stromů. Není to ÚŽASNÉ ??? 
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Školní družina 

Školní družinu navštěvují děti 1.-5. třídy ZŠ. Školní družina má 
předpoklady k pravidelnému výchovnému ovlivňování volného času 
dětí tím, že vychovatelka je s dětmi v každodenním styku.  

Ze zkušenosti víme, že v dnešní době dětem velmi schází hra. 
Proto se v letošním roce zaměříme na HRU a rekreační činnost. Hra 
bude součástí všech činností. Děti se tak naučí zapojit se do skupiny, 
podřídit se pravidlům hry a osvojovat si pravidla sociálního soužití. Hra 
dětem přináší vzrušení a radost, je doprovázena city. Podněcuje 
pohybovou aktivitu, umožňuje nenásilně získávat zkušenosti, nové 
poznatky a dovednosti. Hra napomáhá odreagování. Při rekreačních 
činnostech mohou děti využít počítače, které jsou vybaveny 
jednoduchými hrami a výukovými programy. 

Nabídneme dětem také zájmové činnosti, kterých se budou děti 
zúčastňovat pravidelně podle svého výběru. Budou to činnosti 
zaměřené na pohyb – aerobic a sportovní hry. Při estetické výchově se 
zaměříme na výtvarné hry s využitím netradičních výtvarných technik a 
keramiku. 

Zájmové činnosti povedou všechny vychovatelky ŠD. V naší školní 
družině máme vhodné podmínky pro uskutečnění těchto zájmových 
činností: 

 
Aerobic pro děvčata – děvčata cvičí s hudbou, zvládají jednoduché 

sestavy, nacvičí také základní kroky country tanců. Předvedou své 
dovednosti na školních akcích. 

 
Sportovní hry pro chlapce jsou rozděleny do dvou věkových 

kategorií na mladší a starší chlapce. Chlapci si vyzkoušejí postupně 
všechny druhy míčových her. Navážeme na již tradiční spolupráci 
v přátelských utkáních ve florbalu s ŠD Paskovská a seznámíme se 
s družstvem z ŠD Formana. Vyhlásíme turnaj s okolními družinami 
také ve fotbale. 



 
- 19 - 

Keramika – děti jsou rozděleny do pěti skupin.  
Začátečníci se postupně seznamují s technikou práce s různými 

druhy hlíny, s engobami a glazurami. Pracují jak podle předlohy, tak 
s využitím vlastní tvořivé fantazie. 

Pokročilí si mohou, kromě tradičních prací s hlínou a glazurami, 
vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. V letošním roce si vyzkoušíme 
také výrobu keramiky odléváním a následné zdobení výrobku 
poléváním glazurou. 

 
Výtvarné hry budou připraveny pro děti, které rády malují a pracují 

s papírem. Budou při své práci používat různé netradiční techniky 
práce. 

       Sikorová Jana 
      vedoucí vychovatelka 

 
 
 

Školní desetiboj v roce 2004/2005 

 
Absolutní vítěz:  Martin Teichmann 9.A 
 
Vítězové jednotlivých kategorií: 

Mladší žákyně: 1. Voráčová Barbora 7.A 
2. Šipekyová Nikola 7.D 
3. Buroňová Adéla 7.B 

Mladší žáci: 1. Gunár David 6.C 
2. Šimíček Tomáš 7.A 
3. Molnár Jakub 7.C 

Starší žákyně: 1. Hebronová Denisa 8.C 
2. Fuisová Nikola 8.B 
3. Koňařová Barbora 8.A 

Starší žáci: 1. Teichmann Martin 9.A 
2. Buroň Matěj 8.A 
3. Krištof Jiří  9.A 
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Nejlepší sportovní výkony ve školním desetiboji 2004/2005 

 
Mladší a starší žákyně 

disciplina jméno   třída výkon 

Běh 60m  Hebronová Denisa 8.C 9,1 s 

Běh 1500m Koňařová Barbora 8.A 6,58 min 

Běh 12 min. Sajdoková Petra 6.C 2422 m 

Skok daleký Muchová Karolína 7.C 395 cm 

Hod granátem Soukupová Petra 7.D 28  m 

Vrh koulí  Gattnarová Klára 9.A 8,3 m 

Šplh na tyči Hebronová Denisa 8.C 4,5  s 

Sed – leh  Vondráčková Lucie 8.A 83 /min 

Výdrž ve shybu Sabolová Klára 9.A 54,5 s 

Střelba na koš Vondráčková Lucie 8.A 25 /min 

Driblink slalom Pasrbková Kateřina 9.A 12s 

 
Mladší a starší žáci 

disciplina jméno   třída výkon 

Běh 60 m  Marsina Kamil 6.B 8,2 s 

Běh 1500m Teichmann Martin 9.A 5,4 min 

Běh 12 min. Teichmann Martin 9.A 2928 m 

Skok daleký Teichmann Martin 9.A 492 cm 

Hod granátem Horváth Oldřich 7.B 44 m 

Vrh koulí  Teichmann Martin 9.A 13 m 

Šplh na tyči Teichmann Martin 9.A 3,1 s 

Sed – leh  Skapa Radim  6.A 72 /min 

Výdrž ve shybu Sedlařík Adam 7.C 84 s 

Střelba na koš Serafin Tomáš  7.A 20 /min 

Driblink slalom Itner Michal  8.B 10,6 s 
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Velká cena ZOO 

Myslím si, že by bylo velmi vhodné připomenout na těchto 
stránkách jeden z našich velkých úspěchů loňského školního roku. 
Jedná se o krásné umístění jednoho z družstev naší školy v soutěži 
„Velká cena ZOO“, která je každoročně na jaře a na podzim 
organizována ostravskou zoologickou zahradou. 

Tentokrát bylo vypsáno téma „ŠELMY“. Během jednoho týdne se 
soutěže postupně zúčastnilo celkem asi 300 pětičlenných družstev 
z celého Moravskoslezského kraje. Naše družstvo, z nynější 8.C ve 
složení Jakub Ďuriček, Tereza Morongová , Zdeňka Kvitová, Robin 
Knězek a Veronika Musilová, postoupilo nejprve do užšího finále deseti 
nejlepších a v něm se umístilo spolu s dalšími dvěma družstvy na 3. 
místě. O celkovém umístění v soutěži nakonec rozhodl počet bodů 
získaných v základním kole, a proto se tedy naši umístili na celkově 5. 
místě v celé soutěži.  

Je nutno podotknout, že téma, které bylo pořadateli vypsáno, 
nepatřilo k nejlehčím a podle zkušeností z minulých soutěží všichni 
očekávali těžké a záludné otázky. Přesto všechno se našim podařilo 
uspět i v tvrdé konkurenci osmiletých gymnázií. 

Takový úspěch – postup do finále – si naše škola zopakovala 
přesně po 25 letech! Proto doufám, že se i v tomto školním roce 
zúčastníme a že opět obstojíme. Podzimní téma zní: „Soustava 
chráněných území Evropy Natura 2000 a ochrana živočichů podle 
dokumentů EU“, se zaměřením na obratlovce ČR. 

K velikému úspěchu ještě jednou blahopřeje a za reprezentaci školy 
děkuje za všechny učitele přírodopisu 

      Mgr. Hana Pražáková 

 
O tom, že to rozhodně nebylo jednoduché, se právě teď můžete 

sami přesvědčit. Pokuste si odpovědět na pár otázek z testu, který naši 
soutěžící řešili. 

 
1) Podtrhni jen správné názvy čeledí šelem: 

psovití, kočkovití, tanovití, medvědovití, medvídkovití, narvalovití, 
lasicovití, cibetkovití, pásovcovití, promykovití, hyenovití 
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2) K uvedenému druhu šelem dopište odpovídající název čeledi: 
 vlk   grizzly   rys 
 kuna   mýval   hranostaj 
 gepard   cibetka   binturong 
 promyka  hyena  irbis  jezevec lesní 

3) Dnes má ZOO Ostrava ve znaku hrocha, ale ještě před rokem byla 
„erbovním“ zvířetem této zoo u nás divoce žijící šelma. Ve znaku 
byla proto, že se o její návrat do evropské přírody zasloužili právě 
pracovníci ZOO Ostrava. Napiš rodové i druhové jméno této 
šelmy. 

4) Do naší přírody se vrátila po staletích také naše původní největší 
šelma. Napiš její rodové i druhové jméno a čeleď, do které patří. 

5) Napiš 2 naše šelmy, které v naší přírodě nemůžeme potkat v zimě. 
   a) proč tomu tak je 
   b) rodové i druhové jméno 

6) Podtrhněte jen názvy těch druhů a poddruhů šelem, které 
v současnosti můžete vidět v ZOO Ostrava. 
cibetka, irbis, jaguarundi, ocelot, gepard štíhlý, vlk obecný, 
binturong, karakal, panda červená, serval stepní, kojot prérijní 

7) Napište rodový a druhový název naší šelmy, jejíž zimní kožešině se 
říká „hermelín“! 
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Turistické ohlédnutí 

„Spousta výletů, noví kamarádi…“, takto jsme loni lákaly děti, aby 
se přihlásily do turistického kroužku. Udělalo to asi 20 dětí, ne všechny 
se pak sice výletů účastnily, ale myslíme si, že ty zbývající vytvořily 
fajn partu, která se na každou společnou sobotu docela těšila. 

Když si tak vzpomínáme, hlavně na podzim nám počasí moc 
nepřálo, takže nás pak museli zachraňovat, kde se dalo. Na naše 
zachránce U Zbuja si alespoň my velmi rády vzpomínáme. Byl to náš 
první výlet, strašně lilo, někteří během dne ztráceli a pak zase (s velkým 
nadšením) nacházeli řízky z domova, někteří si odmítali obléknout 
pláštěnku, a když jsme je nutily, obraceli oči v sloup, ale právě U Zbuja 
se to všechno obrátilo. Čaj a hranolky paní Zbujové zastavily déšť, 
usušily nás, převlékly promočené ponožky a trička a zařídily dobrou 
náladu. Nejsme si příliš jisté, zda měli dobrou náladu i všichni psi, které 
jsme cestou vítali pokřikem: „Bóóbika!“ . 

Ani ve snu by nás nenapadlo, jak budete řádit na tobogánu! Na 
ovace, jaké se dostaly p.uč. Hrbáčové, když jela poprvé, asi ona sama 
ani zaměstnanci bazénu nikdy nezapomenou. Obáváme se, že jsme 
tehdy vešli do dějin. 

Mlha, která nás přepadla na lanovce z Pusteven, byla vážně hustá. 
Neviděly jsme na špičku pohorek, natož tak na sedačku před sebou. 
Vzpomínáme si jen na hulákání: „Pomóóc, pomóóc, já padám! ☺“, 
takže jsme docela s napětím očekávaly příjezd v plném počtu. 

No, nebudeme se tady rozepisovat o všech našich zážitcích, které 
nás během výletů potkaly. Každý z nás ať si zavzpomíná sám. Chtěly 
bychom jen oznámit, že i letos budeme jezdit na výlety. Připomínáme 
ovšem, že kapacita kroužku je max. 15 dětí, a proto doufáme, že se 
přihlásíte zodpovědně, abyste zbytečně neblokovali místo dalším 
zájemcům, tak jako se to stalo loni. Veškeré informace o přijetí, příp. 
další pokyny najdete na naší nástěnce ve 2. patře školy. 

Těšíme se na staré i nové tváře a rády zodpovíme vaše případné 
dotazy. 

 
Mgr. Hana Pražáková a Mgr. Marcela Hrbáčová 
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Soutěžní otázka: 

Jak se jmenuje rozhledna, kterou jsme navštívili během našeho 
třídenního výletu do Jeseníků?  

Ten, kdo jako první správně zodpoví soutěžní otázku p.uč. Pražákové, 
vyhrává lízátko! 

 
 

Exkurze Praha 2006 

Po roční pauze chystá naše škola v 
tomto školním roce opět (už třetí) 
vlastivědnou exkurzi do Prahy. Uskuteční 
se pravděpodobně koncem dubna 2006 a 
bude určena milovníkům poznávání naší 
historie, žákům osmých a devátých tříd. 
Program exkurze bude znovu rozdělen do tří dnů, během nichž se 
budeme snažit účastníkům přiblížit nejen místa naší slavné historie, ale 
také životní rytmus moderního velkoměsta. Uchvátí nás tedy nejen 
Staroměstské náměstí s Orlojem, Karlův most či Pražský hrad, ale 
prohlédneme si město z nejvyšší pražské stavby, 216 m vysokého 
žižkovského televizního vysílače, projdeme se noční Prahou a zažijeme 
jistě mnohá další dobrodružství a překvapení. 

       Mgr. Libor Škop 
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Náš volejbalový maraton 

Škola – to nejsou jen hodiny nudných (i když nutných) výkladů, 
tuny úkolů a moře písemek a zkoušení. Škola může být taky zábava, 
legrace a dobrodružství. To my u nás na Pasekách víme! 

A tak letos uspořádal volejbalový kroužek na naší škole již druhý 
ročník maratonu ve volejbalu. V pátek 29.dubna se ve 21 hodin sešlo 
v tělocvičně školy 32 odvážlivců s jediným cílem: překonat loňských 
šestnáct hodin a odehrát více než šedesát volejbalových setů. 

Vedle radosti z báječné hry s prima partou a zkoušky vlastních 
fyzických (i psychických) sil nás spojovalo i dobrodružství – strávíme 
ve škole celou noc! 

Z počátku byla úroveň hry vysoká, ale s přibývajícím časem se síly, 
schopnosti a motivace hráčů pomalu vytrácely. A kdo by nakouknul do 
naší tělocvičny po dvou desítkách hodin, spatřil by skutečné 
„maratonce“ – několik ploužících se postav, které se snažily o cosi, co 
připomínalo volejbal snad už jen sítí a míčem. To ale vůbec nevadí! 
Neboť kdo může říct, že má v nohách sedmdesát setů volejbalu 
odehraných během dvaceti hodin? My, protože jsme to nevzdali! 

Pro ty z vás, kteří si myslí, že jsme jen parta bláznů, máme dva 
vzkazy: možná máte pravdu, ale příští rok do toho jdeme znovu. A rádi! 
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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 

 
Úřední hodiny 
 
Pondělí-pátek:   7.30 - 8.00 
    8.45 - 8.55 
    9.40 - 10.00 
  11.40 - 11.50 
 
 
Další informace můžete získat na internetové adrese 
www.zsmitusova16.cz 
 
Telefonní/fax číslo školy: 596 716 504, mobil 736 761 940 
Telefon školní družiny:  596 716 554, mobil 736 761 932 
Telefon školní jídelny:  596 719 971 
email ředitelky školy:  jana.belakova@zsmitusova16.cz 
email zástupce ředitele pail@zsmitusova16.cz 
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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 72 hodin od 
počátku absence (lze i telefonicky). 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. 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. Opakovanou neomluvenou absenci 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. 
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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 vrátíme 90 Kč. 

 
Cena obědů pro žáky: 
cena obědu pro I. stupeň je 18,- Kč 
cena obědu pro II. stupeň je 19,- Kč 
 
 
V Ostravě dne 1.9.2005 
 
 
         Vlasta Otmarová 
     vedoucí školní jídelny 
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Informace pro rodiče k testům Scio 

 
V minulém školním roce si mohli žáci 5. až 9. tříd poprvé 

vyzkoušet testy Scio. V tomto roce budeme v testování žáků pomocí 
testů Scio pokračovat. Ve stručnosti bych vás chtěl seznámit, co obnáší 
toto testování. 
 
- rodiče mohou získat představu o tom, jaké studijní předpoklady má 

jejich dítě pro další studium, a tak vhodně zvolit střední školu 

- žáci si mohou nanečisto vyzkoušet, jak probíhají přijímací zkoušky 
na některých středních školách s maturitou, a tak lépe zvládnout 
tento důležitý moment života 

- výsledky testů dají pedagogům důležitou zpětnou vazbu, kde jejich 
žáci mají slabiny a kde jsou na tom dobře 

- výsledky testů v tomto školním roce porovnáme s výsledky 
v minulém školním roce a zjistíme, jaký pokrok udělali žáci za jeden 
rok 

- o tom, kdy budou testy Scio probíhat, budeme vás rodiče 
prostřednictvím vašich dětí informovat s dostatečným předstihem 

- pokud budete chtít, můžeme vám po skončení testů zapůjčit domů na 
určitou dobu originální test 

- výsledky testů nejsou započítány do klasifikace žáků 

 
       Mgr. Martin Pail 
       zástupce ředitele 
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Volby do školské rady 

 
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,  

příspěvková organizace 
 

 
 
 

- od 1.1. 2006 musí každá škola mít školskou radu, která se skládá 
z celkového počtu 6 členů, z toho 2 členové jsou z řad rodičů, 2 
členové z řad pedagogů a 2 členové jsou zástupci zřizovatele. 

- ve volbách, které proběhnou na naší škole, se budou volit 2 členové 
z řad rodičů žáků školy a 2 členové z řad pedagogů. 

- návrhy na kandidáty do školské rady lze podávat do 10.10. 2005 do 
15.00 v sekretariátu školy nebo třídním učitelům 

- 11.10. 2005 bude vyvěšen seznam kandidátů do školské rady 

- 17.10. 2005 se budou konat volby do školské rady ve sborovně od 
8.00 do 18.00 

 
 
 
V Ostravě 22.9.2005 

       Mgr. Martin Pail 
       zástupce ředitele 
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Trápí tě, trápí vás něco? 

 
V tomto školním roce mohou žáci, jejich rodiče i učitelé využít 

nové nabídky na  škole - poradenství psychoterapeuta. Do náplně práce 
psychoterapeuta spadá: 

 
1. poradenská intervence u žáků, zákonných zástupců a 

pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi 

2. individuální práce se žáky: 

a) s obtížemi v adaptaci  

b) s osobnostními, sociálně vztahovými a podobnými problémy, 
které negativně ovlivňují jejich vzdělávání a život 

3. poradenské nebo terapeutické vedení rodin. 

 
Poradenství a konzultace u školního psychoterapeuta může využít 

jak žák či rodič, ale i učitel  při nepříjemných pocitech úzkosti, strachu, 
deprese, bezmoci,  při setkání s násilím ve škole nebo v rodině, při 
setkání se zneužíváním, drogami atd. Psychoterapeut mu může pomoci 
řešit i jeho individuální problémy ve vztazích - v rodině a okolním 
prostředí, může mu pomoci vyrovnat se s obtížnými životními 
situacemi, může mu pomoci najít jeho Cestu. 

 
 
KONZULTAČNÍ HODINY PSYCHOTERAPEUTA: 
 
Středa 7.45 – 8.45 
 
Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 721 206 874. 
 

Psychoterapeutka: RNDr. Lenka Krejčí  
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Den otevřených dveří 

 
 

Dne 25.1.2006 od 9.00 do 18.00 hodin pořádá ZŠ Mitušova 16 den 
otevřených dveří pro děti, rodiče, přátele školy a veřejnost. 
Návštěvníkům budou zpřístupněny prostory školy dle zájmu, 
vyučujícími budou zodpovězeny dotazy týkající se výuky, provozu 
školy a mimoškolní činnosti. 

 
Bližší informace o škole najdete na naší www stránce 
www.zsmitusova16.cz 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
Srdečně zve vedení školy Mgr. Jana Běláková a Mgr. Martin Pail 
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Ukázky žákovských prací 

 
 

Nejhezčí cesta, po které jsem kdy šla 
 
Jdou tři lidé po obyčejné cestě. Dojdou ke křižovatce. Mají na 

výběr tři cesty. Jedna je kamenitá, druhá vede k bažinám a ta třetí je 
posypána lístky růží. U první je ukazatel s nápisem „ Láska“, u druhé je 
nápis „Peníze“  a k cestě s růžemi ukazuje nápis „Štěstí“. 

První člověk si řekne: „Půjdu po cestě vedoucí k penězům a tím 
přijde štěstí a pak i láska. Ty bažiny obejdu .“ Vydá se na cestu. Co 
krok to bankovka. Zaslepí ho chamtivost. Jde stále dál. Najednou je po 
pás zabořený v bahně podvodů a korupce.  

Druhý člověk volí cestu štěstí. Každý, kdo má štěstí, má peníze i 
lásku. Udělá první krok. Ocitne se na stadioně, kde všichni oslavují. 
S každým dalším krokem se mu plní nejtajnější přání. Ale najednou – 
konec. Propast. I štěstí někde končí.  

Třetí jde po cestě, která mu zbyla. Nic se neděje. Jen z menších 
kamínků se stávají větší a větší. Až tu najednou před ním stojí skála. Ze 
zlosti kopne do kamínku a pod ním leží klíček. Je to klíč k lidskému 
srdci.  

Ten třetí člověk jsem já. Mám sice potlučená kolena, ale přesto je 
cesta lásky pro mě ta nejhezčí na světě. Není totiž důležité, po jaké 
cestě jdete, ale s kým jdete. 

 
Kateřina Sloviaková, 9.A, šk.r. 2004/05 

 
 
 
 
Bez přátelství nestojí život za nic 
 
Myslím si, že bez přátelství by opravdu život nestál za nic. Bez 

opravdového přítele by byl život smutný a člověk by se cítil 
osamocený. Neměl by se komu svěřit a s kým promluvit. Samozřejmě 
se můžeme svěřit rodině, ale je to něco jiného. Přítel je člověk, s kterým 
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si rozumíme. Když jsme s ním, cítíme se dobře a víme, že je na něj 
spolehnutí. U něj jsme si jisti, že mu můžeme svěřit svá největší 
tajemství a on je nevyzradí. Za každé situace nás podrží a neopustí nás 
při prvním problému. Dokáže se radovat z našeho úspěchu a je s námi i 
v těch nejhorších chvílích. Má nás rád i s našimi chybami nedostatky. 
Dokážeme si vyjít vstříc a máme třeba nějaký společný zájem. 
Přátelství je vlastně cit, který chováme k člověku, který je nám něčím 
blízký a sympatický. Přátelství spočívá v důvěře a úctě. Opravdového 
přítele bychom si měli vážit. 

 
Renata Petřvalská, 8.B, šk.r. 2004/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Polláková K. Sabolová, 9.A 
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Blechová, Trojková, 9.A 

N. Polláková 
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Zveme všechny  

 
děti, rodiče a přátele školy na tradiční 

 

Vánoční jarmark 
 

5.12.2005 
 

od 15.00 do 17.00 před školou 
 

Prodej výrobků dětí, sladkých dobrot,  
poslech koled a vystoupení mažoretek. 
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Školní večírek 
 
 
Srdečně zveme všechny rodiče,  

přátele školy a naše bývalé žáky na 

 
 

 
11. společenský večírek 

 
 

který se bude konat 24.2.2006 v 19.30 
 
 
 
 
- živá hudba 
- tombola,  
- předtančení 
- teplá jídla, nápoje… 
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