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Motto: „Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“ 

 
 
 
 
 
Vážení rodiče, vážení přátelé školy, milí žáci, 
 
skončily prázdniny a s nimi skončil i čas her, volnosti a bezstarostnosti 
a nastal čas povinností a tak i trochu 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 byl velmi rád, 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 2006/2007. 
 
 
 

Mgr. Martin Pail 
           ředitel školy 
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Seznam pracovníků 2006/2007 

Ředitelka školy: Martin Pail 
Zástupce ředitele: Blanka Blahutová 
Výchovný poradce: Libor Škop 
 
Třídní učitelé:  

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

 
Netřídní učitelé: Dagmar Celtová 

Lenka Krejčí 
Jan Straka 
Markéta Půdová 
Marcela Hrbáčová 
Karolína Kajzarová 
Dagmar Tomková 
Danuše Tikalová 
Jelena Budínová 
 

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

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

Martina Kavanová 
Alena Kreuzová 
Miluše Piková 
Jana Konvičková 
Jarmila Krampotová 
Drahoslava Šlosarová 
Naděžda Bílková 
Jaroslava Masnicová 
 
 
 

Organizace školního roku 2006/2007 

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

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006 

Vánoční prázdniny: 
od soboty 23. prosince 2006 do úterý 2. ledna 2007, 
posledním vyučovacím dnem v roce 2006 je pátek 22. prosince 2006, 
vyučování začne ve středu 3. ledna 2007 

Ukončení prvního pololetí: středa 31. ledna 2007 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2007 

Jarní prázdniny: od pondělí 5. února do pátku 6. února 2007 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007 

Ukončení druhého pololetí: pátek 29. června 2007 

Hlavní prázdniny: od pondělí 2. července do pátku 31.srpna 2007 

Zahájení školního roku 2007/2008: pondělí 3. září 2007 

První kolo přijímacích zkoušek: pondělí 23. dubna 2007 
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Talentové zkoušky: pondělí 15. ledna 2007 

Termíny třídních schůzek: středa 1.11.2006 
středa 18.4.2007 

Termíny konzultací: středa 13.12.2006 
středa 30.5.2007 

Provozní porady:   30.8., 31.8. a 1.9.2006 
     středa 1.11.2006 
     středa 13.12.2006 
     pondělí 22.1.2007 
     středa 18.4.2007 
     středa 20.6.2007 

Pedagogické rady:   středa 1.11.2006 
     pondělí 22.1.2007 
     středa 18.4.2007 
     středa 20.6.2007 

Den otevřených dveří:  středa 24.1.2007 

Školní večírek:    pátek 23.2. 2007 

 

 

 

Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tř. 

 
- 1. kolo přijímacích zkoušek – pondělí 23. dubna 2007 
- Talentové zkoušky se konají v pondělí 15. ledna 2007 
- Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15.11.2007 
- Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 

odborné učiliště je do konce února 2007 výchovnému poradci 
panu učiteli Liboru Škopovi 
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V příštím školním roce výuka dle školského 
vzdělávacího programu 

 
V příštím školním roce 2007/2008 bude poprvé výuka probíhat 

v 1. a 6. ročníku dle školského vzdělávacího programu, který si každá 
škola musí vytvořit. Náš školský vzdělávací program s názvem „Škola 
pro život“  je zaměřen na výuku cizích jazyků. Už v první třídě se 
budou žáci učit anglickému jazyku s jednohodinovou dotací za týden. 
V 6. třídě žákům přibude druhý cizí jazyk opět s jednohodinovou dotací 
za týden. V dalších ročnících se bude hodinová dotace zvyšovat až na 
tři hodiny týdně. 

Doufám, že vás rodiče a žáky zaujmeme naším školským 
vzdělávacím programem a pevně věřím, že budete s jeho nabídkou 
spokojeni. 
      

      Mgr. Martin Pail 
                  ředitel školy 
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Hlavní úkoly pro školní rok 2006/2007 

 
Výchovně vzdělávací oblast 
 Hlavním úkolem školy je poskytovat všem žákům kvalitní 
všeobecné vzdělání a základy správného společenského chování. Naším 
cílem je škola bez stresů a bez negativních projevů. Škola založená na 
dialogu učitel-žák. Chceme společně s učitelským sborem rozvíjet 
osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a správně se 
rozhodovat. 
 Tento úkol nám pomůže splnit kvalitně zpracovaný školský 
vzdělávací program s názvem „Škola pro život“, jehož dokončení je 
dalším důležitým úkolem. V současné době máme již velkou část ŠVP 
zpracovánu. Ve školním roce 2006/2007 jej chceme dokončit a ve 
školním roce 2007/2008 již podle ŠVP vyučovat. 
 
Materiální a technická oblast 
 V této oblasti se chci především zaměřit na zabezpečení všech 
školních budov jako celku, aby jejich stav byl schopný zajistit bezpečný 
provoz školy. Nejvíce nás tíží zateplení spojovací chodby mezi hlavní a 
vedlejší budovou, zateplení školní jídelny, oprava okenních rámů, 
oprava rozvodů vody tlakové a odpadní, oprava střechy nad školní 
kuchyní, montáž termoregulačních ventilů na topná tělesa a vyřešení 
problému školního hřiště. 
 
Spolupráce s rodiči  
 V zájmu co nejlepší spolupráce s rodiči chci školu rodičům co 
nejvíce otevřít a přiblížit. Na dobré spolupráci s rodiči žáků mi velice 
záleží.  
Chci podporovat a úzce spolupracovat se školskou radou. 
  

         Mgr. Martin Pail 
ředitel školy 

 
 
 
 



 
- 9 - 

Konzultační hodiny výchovného poradce 

 
pondělí 9.00 – 10.00 
čtvrtek  13.00 – 14.00 
Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 
 

Výchovný poradce: Mgr. Libor Škop 
 
 

Konzultační hodiny protidrogové preventistky 

 
  pátek 8.00 – 9.00 
  Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 
 
   Protidrogová preventista: Mgr. Marcela Hrbáčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sandra Ďurčovičová 9.B 
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Výchovné poradenství 
 

 
Milí žáci, budoucí studenti středních škol. 
 
Končí čas her, je třeba začít brát svůj život alespoň „trošku“ 

vážně! Blíží se doba vašeho přechodu na střední školy a do světa práce. 
Doba, kdy se budete muset rozhodnout, kam povedou vaše další kroky 
po skončení základní školy. Nemusím vám jistě připomínat, že 
k rozhodování o své budoucí vzdělávací a profesní dráze byste měli 
přistoupit s rozvahou a co nejzodpovědněji. Volíte si přece svou 
VLASTNÍ BUDOUCNOST. Ale není čeho se bát! Tak jako na všechno 
v životě ani na řešení tohoto problému nejste sami. Jsou tu pro vás vaši 
učitelé a zejména vaši rodiče. 

 
Co je dobré zdůraznit: 

 
� Rodiče jsou vašimi nejdůležitějšími rádci. Nevhodné jsou příkazy 

nebo zákazy. 
� Učitelé pouze radí, doporučují, mohou vyslovit svůj názor, ale 

nikdy nezakazují ani nepřikazují. 
� Rodiče i učitelé posoudí vhodnost zvoleného oboru – jeho 

náročnost, schopnosti dítěte. 
� Poslední rozhodnutí o volbě školy učiní děti s rodiči. 

 
Přeji vám, aby vaše první skutečně důležitá životní volba byla 

volbou správnou. 
 Mgr. Libor Škop 
výchovný poradce 

 
 
 
 
 
 
 
 

            končí čas her… 
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Přehled žáků přijatých ke střednímu vzdělávání                             
ve školním roce 2005 – 2006 

 
 
Do studijních oborů (G, SOŠ, ISŠ,SOU 4leté) 

škola chlapci dívky celkem z toho 
soukr. 

Gymnázium – 4leté 0 4 4 - 
Gymnázium – 8leté 2 3 5 - 
Gymnázium -  6leté     1 3 4 2 
Užitá malba 0 1 1 - 
Lyceum 2 3 5 - 
SOŠ OOM s.r.o.Moravská ul. 2 0 2 2 
Obchodník 0 1 1 - 
Služby cestovního ruchu 0 1 1 - 
Hotelnictví a turismus 0 2 2 4,1mimo 

Ostr. 
Strojírenská tech.administr. 0 2 2 - 
Management 2 0 2 - 
Obchodní akademie 1 2 3 1 mimo 

Ostr. 
Zdravotnický asistent 0 4 4  
Zahradnictví 0 2 2  
Autotronik 1 0 1  
Stavebnictví 1 0 1  
Aplikovaná chemie 1 0 1  
Telekomunikační mech. 4 0 4  
Mechanik elektronik 1 1 2  
Strojírenství 1 0 1  
Elektrotechnika 1 0 1  
Celkem: 20 28 48 8 
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Do učebních oborů (SOU 3leté, 2leté) 
Učební obor: chlapci dívky celkem 
automechanik 1 0 1 
klempíř 1 0 1 
zámečník 1 0 1 
krejčí 0 1 1 
obkladač 1 0 1 
kuchař 3 1 4 
operátor skladování 1 0 1 
prodavač 0 4 4 
aranžér 1 0 1 
kadeřník 0 3 3 
Celkem: 9 9 18 

 
 

Kroužky ve školním roce 2006/2007 

 

Název kroužku Den Čas Učitel 

Internetová kavárna St 14.00-15.00 Mgr. Anna Vařeková 

Aerobic Út 14.00-15.00 Mgr. Dagmar Celtová 

Gymnastika pro 1.-4 .roč. St 14.00-15.00 Mgr. Dagmar Celtová 

Anglická školička Čt 12.45-13.30 Mgr. Blanka Blahutová 

Knihovnický kroužek dle potřeby velká přest. Mgr. Andrea Podrygalová 

Volejbal St 13.45-15.30 Mgr. Libor Škop 

Cvičení z českého jazyka Čt 7.00-7.45 Mgr. Ludmila Hladká 

Klub mladého čtenáře dle potřeby velká přest. Mgr. Ludmila Hladká 

Matematika Po 7.00-7.45 Mgr. Vladislav Koval 

Příp.na přij.zk. pro 5. roč. Po 12.45-13.30 Mgr. Marcela Martínková 

Angličtina Út 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Kde najdete pomoc při 
výběru školy a povolání: 
www.gwo.cz 
www.istp.cz 
www.risa.cz 
www.csir.cz 
www.uiv.cz 
www.nuov.cz 
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Francouzština Čt 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Angličtina Út 7.00-7.45 RNDr. Lenka Krejčí 

Poradna psychoterapeuta Čt 7.45-8.45 RNDr. Lenka Krejčí 

Futsal St 7.00-7.45 Mgr. Jan Straka 

Basketbal Čt 14.00-15.30 Mgr. Jan Straka 

Basketbal Út 7.00-7.45 Mgr. Zdeňka Zajícová 

Matematika St 13.45-14.30 Mgr. Zdeňka Zajícová 

Výtvarný kroužek Pá 11.50-12.30 Mgr. Jana Šimčíková 

Přírodovědný kroužek Út 11.50-12.30 Mgr. Zdeňka Kotalová 

Mladí přírodovědci Pá 13.00-13.45 Ing. Lenka Zaorálková 

Volný čas a já Pá 13.00-13.45 Ing. Ilona Bolcková 

Člověk a příroda St sudá 14.30-16.00 Mgr. Ivona Rusnoková 

Člověk a příroda St sudá 14.30-16.00 Mgr. Jitka Hlavicová 

Matematika pro 5. ročník Út 7.00-7.45 Mgr. Dagmar Tomková 

Doučování z matematiky St 7.10-7.55 Mgr. Taťána Pavlicová 

Český jazyk pro cizince St 13.45-14.30 Mgr. Anna Surmová 

Angličtina pro cizince Út a Čt 14.00-14.30 Mgr. Karolína Kajzarová 

Učební programy v PC Čt 13.45-14.30 Mgr. Anna Vařeková 

Doučování z matematiky St 7.00-7.45 Mgr. Marcela Hrbáčová 

Příprava na přij. zk.z Ma Čt 7.00-.45 Mgr. Marcela Hrbáčová 

Škola hrou Po 11.50-12.35 Mgr. Yveta Klodová 

Škola hrou St 11.50-12.35 Mgr. Jana Harenčíková 

Rozvoj slovní zásoby Po a St 7.30-7.45 Mgr. Yveta Klodová 

Futsal Po 7.00-7.45 Mgr. Jan Straka 
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Volitelné předměty ve školním roce 2006/2007 

 
7. ročník  - Informatika 

- Seminář z matematiky 
- Seminář z českého jazyka 

 
8. ročník  - Informatika 

- Seminář ze společenskovědních předmětů 
- Seminář z českého jazyka 
- Seminář z fyziky 

 
9. ročník  - Informatika 

- Volba povolání 
- Seminář z českého jazyka I.    
- Seminář z českého jazyka II. 
- Sportovní hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucie 
Vondráčková 

9.A 
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Přehled zájmových činností ve školní družině 
ve školním roce 2006/2007. 

 
Všechny zájmové činnosti jsou od 15.15 do 16.45 
 

 Vedoucí zájmové činnosti 

 
Sikorová 

Jana 
Vnoučková 

Vlasta 
Gryžbonová 

Žaneta 
Hantlová 

Šárka 

PO Keramika děti  Výtvarné hry 
Keramika děti 

Keramika rodiče 

ÚT 
Divadélko 

Klíček 
Keramika děti Keramika děti  

ST  Keramika děti  Keramika děti 

ČT Keramika děti Aerobic Keramika děti  

PÁ 
Sportovní hry 

III. 
14.30 – 15.15 

Keramika 
rodiče 

Sportovní hry 
II. 

13.45 – 14.30 

Sportovní hry I. 
13.00 – 13.45 

 
Keramika pro rodiče: I.sk.- pondělí 17.00 II.sk.-pátek 15.00 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

keramika ve školní družině 
 

  



 
- 16 - 

Karneval  

Velmi oblíbenou akcí dětí prvního stupně je karneval, který se 
pravidelně koná v slavnostně vyzdobené aule naší školy. S výrobou 
masek začínají paní učitelky a rodiče společně s dětmi již několik týdnů 
předem. Nejhezčí masky volí zástupci z řad rodičů i učitelů. Odměny 
získávají tři nejděsivější piráti, nejdůmyslněji ozbrojení bojovníci, 
nejroztomilejší zvířátka,  nejkrásnější princezny a víly, pohádkové 
postavičky… 
Po této úvodní soutěži se mohou děti vyřádit na diskotéce, která probíhá 
zároveň s dalšími soutěžemi na různých místech v aule. Paním 
učitelkám při soutěžích  velmi rádi pomáhají žáci devátého ročníku. 
A která soutěž měla největší úspěch?   
☺ Po diskotéce zůstala aula poseta různými papírky, obaly od sušenek, 
prostě vším, co v zápalu soutěžního boje nenašlo své místo 
v odpadkovém koši. Stačilo vyhlásit, že speciální karnevalovou cenu 
získá nejlepší sběrač smetí a … aula byla v mžiku čistá. ☺ 
Milí karnevaloví nadšenci, opět se na vás v únoru těšíme. 
 
   Mgr. Blanka Blahutová, zástupkyně ředitele 
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Organizace a činnost školní družiny 

 

Vedoucí vychovatelka: Jana Sikorová 

Vychovatelky: Vlasta Vnoučková, Žaneta Gryžbonová, Šárka Hantlová 

 
Poplatek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí 140,- 
Kč na měsíc.  
Nárok na osvobození od poplatku za ŠD má dítě, jehož zákonný 
zástupce pobírá sociální příplatek. Další informace a žádost Vám 
poskytne p. Sikorová ve školní družině. 
Přihlašování a odhlašování obědů ve  šk. jídelně si rodiče provádějí 
sami na tel.čísle 596 719 971. 
 
Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu, než je uvedena v 
zápisním lístku, musí toto vychovatelce oznámit písemně s uvedením 
data a hodiny odchodu dítěte ze ŠD. Na telefonickou žádost rodičů 
nebudou děti ze školní družiny  uvolňovány ! 
 
ŠD tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není 
pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Hlavním posláním 
naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po 
vyučování. Věnujeme se zejména zájmové činnosti. 
Jakékoliv připomínky k činnosti či provozu ŠD uvítáme a budeme je 
společně řešit. 
 
    Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
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Vystoupení naší školní družiny na Festivalu školních družin Matička 2006 

 
 

 
Velikonoční výstava 
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Seznam výukových programů 

Anglický jazyk: TS Angličtina I. až V, Langmaster 

Německý jazyk: TS Němčina I. až IV., Langmaster 

Český jazyk:  TS Český jazyk 1 až 5 

Dějepis:  TS Dějepis, Didakta 

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

Rodinná výchova: Základy rodinné a sexuální výchovy 

Fyzika: Encyklopedie vesmíru 
Teplota, Didakta 

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

Chemie: TS Alkalické kovy, Didakta 
TS Vodík  
TS Síra 
TS Halogeny  

Zeměpis: TS Zeměpis 1 a 2, Didakta 
 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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LYŽAŘSKÝ KURZ  

V loňském roce ve dnech 26.2.-3.3. 2006 pořádala naše škola pro žáky 
7. a 8. ročníků lyžařský výcvikový kurz v Dolní Lomné.  
Odjezd autobusy byl naplánován na neděli na desátou hodinu od 
budovy školy. Návrat v pátek kolem páté hodiny. V Dolní Lomné jsme 
byli ubytovaní na chatě Lučebník a lyžovali jsme ve ski areálu Armáda, 
který se nacházel nedaleko chaty. Ideální počasí, spousta sněhu, večerní 
lyžování, společenská zábava a hlavně super lyžaři, prostě parádní 
lyžák.  
 
V letošním roce pořádáme lyžařský výcvikový kurz opět. Bude se konat 
ve dnech 18.2.-23.2. 2007. Pojedeme do Dolní Lomné na totéž místo 
jako v loňském roce. Organizace bude obdobná, opět jedeme od neděle 
do pátku. Využívat budeme sjezdovku v areálu Armáda s možností 
večerního lyžování. Orientační cena je 2600 Kč. 

Mgr. Jan Straka 
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Nikola 
Šipekyová 

9.D 
 

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

Práce žáků 9.B 
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Ekologické okénko 

 
Moto: „ Člověk přece něco musí chtít, musí mít před sebou nějakou  
cestu, o které ví, kam vede. A když věří, že je správná, má po ní jít 
a třeba i zakopávat o kameny.“ 
 
Chceme-li my lidé existovat nadále jako druh, jako člověk opravdu 
moudrý, musíme se naučit, že nejsme vládci, ale pouze správci 
zděděného a již značně vybrakovaného bohatství. 
Nevíme, zda máme právo na sebezničení, ale určitě nemáme právo 
strhnout do propasti i zbytek života na Zemi. 
 
Také letos – už pojedenácté – Vás srdečně zveme na oslavy Dne Země,  
které  proběhnou v dubnu 2007 na téma  „Slunce – náš život“. 
 
Zároveň se budou konat doprovodné školní projekty: 

• Velcí malým 
• Hurá z lavice do přírody 
• Znám křišťálovou studánku 

  
Mgr. Jitka Hlavicová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra 
Lukšíková 

9.B 
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Naším adoptivním zvířátkem v ZOO je i nadále zůstává  
MÝVAL SEVERNÍ  

• Medvídkovitá šelma 
• Noční živočich 
• Ve dne se ukrývá v dutinách stromů 
• Je všežravec 
• Ve volné přírodě je rozšířen v Americe 
• Byl vysazen i v Evropě 

 
Chcete mu udělat radost a obdarovat ho? 
Vyhlašujeme finanční sbírku na výživu našeho zvířátka. 
Kdy?  Od 1.listopadu do 10.prosince 2006 
Proč?  Aby od nás dostal nádherný dárek pod vánoční stromeček 
       Děkujeme 
 
Moto: 

Utrhl jsem květinu, a ona zvadla. 
Chytil jsem motýla, a on zemřel. 
Pochopil jsem, že krásy se mohu 
dotknout pouze srdcem. 

John Lennon 
 

      Mgr. Jitka Hlavicová 
 

Co možná nevíte… 

Žáci naší školy se už osm let účastní soutěže ve vaření „O čokoládovou 
vařečku“, kterou organizuje SOU společného stravování na ulici 
Krakovské. Tato soutěž se týká co nejoriginálnějšího způsobu úpravy 
kuřete. Letos se soutěže zúčastnila i žákyně 9.A třídy Veronika 
Kroupová. Svým receptem „Kuře v krůtím kabátku“ oslnila porotu i 
sponzory z Vitany tak, že se mezi 30 soutěžícími z celé Ostravy 
umístila na krásném prvním místě. Vítězný recept je umístěn na 
nástěnce u cvičné kuchyňky. 
      Mgr. Jitka Hlavicová 
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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 ředitele školy:  pail@zsmitusova16.cz  
email zástupce ředitele blahutova@zsmitusova16.cz 
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Jak omlouvat nepřítomnost dítěte 

K lékařským prohlídkám a ošetřením 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 nejpozději 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 4.9.2006 
 
 
         Vlasta Otmarová 
     vedoucí školní jídelny 
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Informace pro rodiče k testům Scio 

 
V předcházejících dvou letech 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 
          ředitel školy 
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Složení školské rady 
 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,  
příspěvková organizace 

 
 
Rodiče: Monika Holainová a Ing. Raimund Zaorálek 
Učitelé: Mgr. Blanka Blahutová a Mgr. Vladislav Koval 
Zástupci zřizovatele: RSDr. Oldřich Jakubek a Ing. František Kolařík 
 
Předseda školské rady: Ing. Raimund Zaorálek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Zbořil 9.C 
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Trápí tě něco, trápí  vás něco? 

 
I v tomto školním roce mohou žáci, jejich rodiče i učitelé využít 
poradenství školního psychoterapeuta. Do náplně jeho práce spadá: 
 

1. individuální práce s žáky, kteří mají osobnostní, sociálně 
vztahové a jiné problémy nebo práce s žáky, kteří se obtížně 
adaptují… 

 
2. poradenská intervence u žáků, jejich zákonných zástupců či 

učitelů, kteří se nacházejí v krizové situaci či v situaci nouze, se 
kterou si neví rady 

 
3. poradenské nebo terapeutické vedení rodin, ve kterých jsou 

problematické vztahy mezi jejich členy  
 
Poradenství a konzultace u školního psychoterapeuta může využít jak 
žák, např. v nepříjemných situacích necitlivého, hrubého zacházení ve 
škole, v rodině, tak rodič při zjištění různých výchovných problémů u 
svého dítěte či sklonu dítěte k různým závislostem…  
Psychoterapeut může pomoci řešit učitelům různé problémy i v třídních 
kolektivech dětí či pomoci se vyrovnat s psychicky náročným 
povoláním… 
 
 
KONZULTAČNÍ  HODINY  PSYCHOTERAPEUTA: 
Čtvrtek    7.45 – 8.45 
 
Jindy  dle předběžné domluvy na tel.čísle 596716504, 721206874. 
  

Psychoterapeut:  RNDr. Lenka Krejčí 
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Zápis dětí do prvního ročníku aneb 

Pohádková cesta do první třídy 

 
 
Koncem ledna nebo začátkem měsíce února bude na naší škole probíhat 
zápis dětí do prvních tříd. Pro mnohé děti je to první seznámení se 
školním prostředím a naše paní učitelky z prvního stupně se opět 
postarají o to, aby se budoucím žáčkům v naší škole líbilo. Společně 
s žáky devátého ročníku připravují Pohádkovou cestu do 1. třídy.  
Na cestě plné zajímavých úkolů budou děti provázet skřítkové. S jejich 
pomocí spočítají rybičky ve vodníkově rybníku, vyzkouší svou zručnost 
při zavazování střevíčku Pyšné princezně či při navlékání korálků pro 
Zlatovlásku. Další pohádkové postavičky vyvedou děti z čarovného lesa 
(znáš svou adresu?), společně navštíví i Sněhurku, kterou probudí 
pěkná básnička nebo písnička. 
Na památku si budoucí školáčci odnesou pamětní list, na kterém budou 
mít zaznamenáno, které úkoly na Pohádkové cestě splnili. 
 
Co by měl budoucí prvňáček před nástupem do školy umět?  
Je to několik základních dovedností: sebeobsluha – to je rychle se 
obléci a svléci, zavázat si boty, jíst příborem… Měl by se orientovat 
v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod…), správně držet tužku, pracovat 
s nůžkami a lepidlem. Dítě by mělo umět nakreslit postavu, květinu, 
dům, auto, strom, zvíře, mělo by umět poznávat základní grafické prvky 
(kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, vlnovky… 
 
Milí rodiče budoucích prvňáčků, těšte se společně s dítětem na školu. 
Jednejte s ním jako s člověkem, kterého čeká hezká a někdy i obtížná 
práce. 
  
   Mgr. Blanka Blahutová, zástupkyně ředitele 
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 Den otevřených dveří 

 
 

Dne 24.1.2007 od 9.00 do 17.00 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. Martin Pail a Mgr. Blanka Blahutová 
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Zveme všechny  

 
děti, rodiče a přátele školy na tradiční 

 

Vánoční jarmark 
 

18.12.2006 
 

od 15.00 do 17.00 před školou 
 

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

 



 
- 33 - 

 
 
 
 

Školní večírek 
 
 
Srdečně zveme všechny rodiče,  

přátele školy a naše bývalé žáky na 

 
 
 

12. společenský večírek 
 
 

který se bude konat 23.2.2007 v 19.30 
 
 
 
 
- živá hudba 
- tombola,  
- předtančení 
- teplá jídla, nápoje… 
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