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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 2007/2008. 
 
 
 

Mgr. Martin Pail 
          ředitel školy 
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Seznam pracovníků 2007/2008 

Ředitel školy:   Martin Pail 
Zástupkyně ředitele: Blanka Blahutová 
Výchovný poradce:  Libor Škop 
 
Třídní učitelé:  

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

Netřídní učitelé: Dagmar Celtová 
Halina Chlebková 
Jan Straka 
Markéta Půdová 
Marcela Hrbáčová 
Jana Skýpalová 
Eva Žinčovská 
 

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

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

Martina Kavanová 
Alena Kreuzová 
Soňa Obušková 
Jana Konvičková 
Jarmila Krampotová 
Drahoslava Šlosarová 
Naděžda Bílková 
Jaroslava Masnicová 
 
 
 

Organizace školního roku 2007/2008 
 

Začátek školního roku 2007/2008: pondělí 3. září 2007 
 
Podzimní prázdniny: čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007 
 
Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2007 do středy 2. ledna 
2008, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008 
 
Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2008 
 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2008 
 
Jarní prázdniny: od pondělí 11. února do pátku 15. února 2008 
 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008 
 
Ukončení druhého pololetí: pátek 27. června 2008 
 
Hlavní prázdniny: od pondělí 30. červena do neděla 31. srpna 2008 
 
Zahájení školního roku 2008/2009: pondělí 1. září 2008 
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Talentové zkoušky: pondělí 14. ledna 2008 
 
Termíny třídních schůzek:  středa 31.10. 2007 

středa 16.4. 2008 
 

Termíny konzultací:   středa 12.12. 2007    
středa 28.5. 2008 

 

Třídní schůzky pro 1. ročník:   středa 19.9. 2007 
 
 Provozní porady:   29.8., 30.8. a 31.8. 2007 
     středa 31.10. 2007 
     středa 12.12. 2007 
     pondělí 21.1. 2008  
  
     středa 16.4. 2008 
     středa 18.6. 2008 
 
Pedagogické rady:   středa 31.10. 2007  
     pondělí 21.1. 2008 
     středa 16.4. 2008 
     středa 18.6. 2008 
 
Den otevřených dveří:  středa 16.1. 2008 
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Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tř. 

 
- 1. kolo přijímacích zkoušek – pondělí 21. dubna 2008 
- Talentové zkoušky se konají v pondělí 14. ledna 2008 
- Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15.11.2008 
- Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 

odborné učiliště je do konce února 2008 výchovnému poradci 
panu učiteli Liboru Škopovi 

 
 
 
 

V letošním školním roce výuka dle školského 
vzdělávacího programu 

 
V letošním 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 „Klí če 
ke světu“  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 (francouzský, německý a ruský) 
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 2007/2008 

 
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 „Klíče ke světu“.. 
 
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 a šaten, 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 
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Přehled oprav a změn 
 

Rád bych vás informoval o opravách a změnách, které byly 
provedeny ve školním roce 2006/2007. 
 
• oprava cvičné kuchyňky pro žáky  
• oprava sociálního zařízení 
• montáž termoregulačních ventilů na topná tělesa na hlavní 

budově    školy 
• čtyři třídy byly vybaveny novým výškově nastavitelným 

nábytkem 
• oprava školního hřiště v celkové částce 487 000.- Kč 
• oprava rozvodu vody 
• zakoupeny učební pomůcky v celkové hodnotě 315 000.- Kč 
• namontován kamerový systém, který monitoruje venkovní 

prostory školy 
• vymalovány chodby  a třídy 
• zakoupen nový školní server 
• změněn systém zamykání školy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozálie  
Slavíková 
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Co chystáme ve školním roce 2007/2008 
 

Rád bych vás informoval, co chceme opravit, změnit a v čem chceme i 
nadále pokračovat ve školním roce 2007/2008. 

• testování žáků 5., 7., 8. a 9. tříd pomocí testů SCIO (anglický 
jazyk, německý jazyk, český jazyk, matematika, obecně studijní 
předpoklady) 

• provést tzv. autoevaluaci (sebehodnocení) školy pomocí dotazníků 
od firmy SCIO 

• zavést digitální žákovské knížky (rodiče si budou moci přes 
internet zjistit známky svých dětí) 

• opravit sociální zařízení na vedlejší budově školy 
• pokračovat v rekonstrukci školního hřiště 
• zateplit spojovací chodbu mezi hlavní a vedlejší budovou 
• aktualizovat školský vzdělávací program 
• připravit Den otevřených dveří 
• dovybavit zbývající třídy výškově nastavitelným nábytkem 
• připravit „Den Země“ a „Vánoční jarmark“ 
• pokračovat v malování školy 

 
 
 

Konzultační hodiny výchovného poradce 

 
středa  8.00 – 9.00 
čtvrtek  13.10 – 14.00 
Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 
 

Výchovný poradce: Mgr. Libor Škop 
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Konzultační hodiny metodika prevence 

 
  čtvrtek  9.00 – 9.45 
  Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 
 
  Protidrogová preventistka: Mgr. Marcela Hrbáčová 
 
 

Výchovné poradenství 

 
Osobnost učitele očima dětí 
 
V nedávné době jsem v loňských devátých třídách provedl 

průzkum týkající se názorů žáků na osobnost učitele. Jinými slovy šlo o 
to podívat se očima našich žáků a zjistit, jaký by měl být jejich ideální 
učitel. 

 
V dotazníku měli žáci jako ve škole oznámkovat vlastnosti a 

schopnosti učitele podle toho, jak jsou pro ně u učitelů důležité. 
Z výzkumu vyplynulo, že učitel je oblíbený tehdy,  chová-li se k dětem 
přátelsky a svým přístupem vytváří ve škole příjemnou atmosféru. 
Neučí nudně, učivo vysvětluje jasně a srozumitelně, pro svůj obor je 
nadšen a dokáže z něj ostatní hodně naučit. Často se usmívá, má smysl 
pro humor. Je spravedlivý, nikoho nezesměšňuje, své žáky oslovuje 
křestními jmény, má radost z jejich úspěchů a je vždy ochoten udělat si 
čas na řešení jejich problémů. Při veškerém učitelově působení musí 
mezi ním a žákem fungovat důvěra; musí být základem jejich 
vzájemného vztahu. 

 
Myslím, že výsledek – jakýsi vzorec ideálního učitele – je pro nás 

vyučující poučný. Lepší poznání představ našich žáků o ideálním učiteli 
může vést k našemu vlastnímu profesnímu zdokonalování. Tím, že si 
vyslechneme a rozebereme názory těch, jež se snažíme vychovávat, 
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uděláme první krok (nebo krůček) k tomu, abychom se stali učiteli, jaké 
chtějí děti denně potkávat, kterým věří a jimiž se chtějí nechat vést. 
Domnívám se totiž, že jen tak se škola promění v místo, kde vládne 
duch společné práce, vzájemné pochopení, porozumění a dobrá nálada, 
místo, odkud zmizí ostrá hranice mezi lavicí a katedrou a kde učitelé a 
žáci nebudou stát proti sobě, ale půjdou vedle sebe za společným cílem. 

 
Na úplný závěr bych rád odcitoval jeden názor, který mi kdosi 

dopsal do dotazníku: „Kdy je učitel dobrý? Když má rád děti a věnuje 
jim svůj čas. Když ho práce baví. Zkrátka, když je fajn člověk…“   
 

Výchovný poradce: Mgr. Libor Škop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alena 
Csabyová a 
Erika 
Novosadová 
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Přehled žáků přijatých ke střednímu vzdělávání                             
ve školním roce 2006 – 2007 

 
 
  Do oborů ukončených maturitní zkouškou: 
 

obor celkem chlapci dívky z toho soukr., 
mimo Ovu 

Gymnázium – 4 leté 8 1 7 1 
Gymnázium – 8 leté 5 2 3 - 
Lyceum 6 2 4 2 
Elektronické počítač. systémy 5 5 - - 
Management obchodu a služeb 5 1 4 - 
Telekomunikační mechanik 4 4 - - 
Cestovní ruch, hotelnictví, 
turismus 

3 - 3 2, mimo Ovu 3 

Obchodní akademie 3 - 3 - 
Propagační výtvarnictví 3 - 3 1,mimo Ovu 1 
Sociální činnosti 3 - 3 1 
Veřejnosprávní činnost 3 1 2 -, mimo Ovu 1 
Elektrotechnika 2 2 - - 
Informační technologie 2 2 -  
Obchodník 2 - 2  
Aplikovaná chemie 1 1 -  
Gastronomické služby 1 - 1 -, mimo Ovu 1 
Masér sportovní a rekondiční 1 1 -  
Mechanik elektronik 1 1 -  
Mechanik seřizovač 1 1 -  
Požární ochrana 1 1 - -, mimo Ovu 1 
Strojírenství 1 1 -  
Zdravotnický asistent 1 - 1 -, mimo Ovu 1 
celkem 62 26 36 7, mimo Ovu 8 
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Do tříletých oborů 

učební obor celkem chlapci dívky z toho soukr., 
mimo Ovu 

Prodavač 4 - 4   
Automechanik 3 3 -  1 
Kuchař a číšník 3 1 2  1, mimo Ovu 2 
Optik 3 - 3   
Aranžér                       2 - 2   
Autoelektrikář 2 2 -   
Cukrář, cukrářské práce 2 - 2   
Kadeřník 2 - 2  1, mimo Ovu 1 
Číšník, servírka 1 - 1   
Malířské a natěračské práce 1 1 -   
Mechanik elektrotech.zařízení  1 1 -  
Montér suchých staveb 1 1 -   
Obráběč kovů 1 1 -   
Operátor skladování 1 - 1   
Zámečník 1 1 -   
Železničář 1 - 1   
celkem: 29 11 18  3, mimo Ovu 3 
 
 

Celkem bylo v loňském školním roce přijato ke střednímu 
vzdělávání 91 žáků, 37 chlapců a 54 dívek. Z tohoto počtu zvolilo 62 
žáků obor ukončený maturitní zkouškou, 29 žáků obor ukončený 
získáním výučního listu. 10 žáků bude studovat na školách 
soukromých, 11 pak mimo území Ostravy (Šilheřovice, Frýdek - 
Místek, Opava, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm). 
 

 
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  
 

Výchovný poradce: Mgr. Libor Škop 
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Kroužky ve školním roce 2007/2008 

 
Název kroužku Den Čas Vyučující 

Futsal 1 St 7.00-7.45 Jan Straka 
Futsal 2 Čt 7.00-7.45 Jan Straka 
Florbal Pá 7.00.7.45 Jan Straka 
Basketbal Po 7.00-7.45 Jan Straka 
Volejbal St 14.00-15.30 Libor Škop 
Příprava na přijímací 
zkoušky z Čj 

Čt 14.00-15.00 Libor Škop 

Internetová kavárna St 14.00-15.00 Anna Vařeková 
Aj pro 3.-4. třídy St 12.45-13.30 Halina Chlebková 
Aj pro 6.-7. třídy Po 13.45-14.30 Halina Chlebková 
Aj pro 5.-6. třídy St 7.00-7.45 Halina Chlebková 
Aj pro 8.-9. třídy Út 7.00-7.45 Halina Chlebková 
Polština Čt 7.00-7.45 Halina Chlebková 
Gymnastika pro 1.-5. třídy St 14.00-15.00 Dagmar Celtová 
Konverzace Aj Čt 13.30-14.15 Markéta Půdová 
Reedukace Aj pro 6. třídy Po 7.00-7.45 Markéta Půdová 
Francouzský jazyk St 7.00-7.45 Markéta Půdová 
Knihovnický kroužek Út a Čt velká přest. Andrea Podrygalová 
Příprava na přijímací 
zkoušky z Čj 

Út 14.00-14.45 Andrea Podrygalová 

Aj pro 1.-2. třídy Út 14.00-14.45 Jana Skýpalová 
Klub mladého čtenáře Po-Pá velká přest. Ludmila Hladká 
Doučování z ČJ Čt 14.00-14.45 Ludmila Hladká 
Výtvarný kroužek Pá 11.50-12.30 Jana Šimčíková 
Korespon. příprava na přij. 
zk. Z Ma 

Čt 12.35-13.00  Zdeňka Zajícová 

Přírodovědný kroužek Pá 11.50-12.30 Zdeňka Kotalová 
Škola hrou St 11.50-12.30 Jana Harenčíková 
Logopedický kroužek Út 7.15-7.45 Jana Harenčíková 
Vaření 1. st 

v měs. 
14.00-16.00 Hana Pražáková 

Volný čas a já Čt 12.45-14.15 Ilona Bolcková 
Náprava řeči I. St 11.50-12.35 Yveta Klodová 
Náprava řeči II: St  12.35-13.20 Yveta Klodová 
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Člověk a příroda Čt 14.00-15.30 Jitka Hlavicová 
Člověk a příroda Čt 14.00-15.30 Ivona Rusnoková 
Doučování z matematiky Út a Čt 13.05-13.20 Taťána Pavlicová 
Příprava na přijímací 
zkoušky z Ma 

St 14.00-14.45 Taťána Pavlicová 

Keramika Út 15.15-16.30 Vlasta Vnoučková 
Keramika St 15.15-16.30 Vlasta Vnoučková 
Aerobic Čt 15.15-16.30 Vlasta Vnoučková 
Keramika pro rodiče Pá 15.15-16.30 Vlasta Vnoučková 
Divadélko Klíček Po,Út,St 15.15.16.30 Jana Sikorová 
Keramika Čt 15.15-16.30 Jana Sikorová 
Sporotvní hry Pá 14.00-15.00 Jana Sikorová 
Výtvarné hry Po 15.15-16.30 Žaneta Gryžbonová 
Keramika Út 15.15-16.30 Žaneta Gryžbonová 
Keramika Čt 15.15-16.30 Žaneta Gryžbonová 
Sportovní hry Pá 13.3014.15 Žaneta Gryžbonová 
Keramika Po 15.15-16.30 Šárka Hantlová 
Keramika St 15.15-16.30 Šárka Hantlová 
Keramika pro rodiče Pá 15.00-16.30 Šárka Hantlová 
Sporotvní hry Pá 13.30-14.15 Šárka Hantlová 
 
 

Volitelné předměty 

7. ročník Informatika   2 Koval 
  Sportovní hry   2 Celtová 
  Technické kreslení  2 Zajícová 
   
8. ročník Informatika   2 Koval 
  Seminář z českého jazyka 2 Hladká 
  Sportovní hry   2 Straka  
 
9. ročník Volba povolání  2 Škop  
  Technické činnosti  2 Straka  
  Informatika   2 Koval 
  Sportovní hry   2 Celtová 
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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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Školní družina 

 
Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její 

výchovné a vzdělávací poslání.  
Provoz ranní družiny: denně 6,00 – 7,40 
Odpolední družina:    11,40 – 17,00  
 
Nabízíme: 
 
Odpočinkové činnosti:  
        Mají odstranit únavu, jsou zařazovány nejčastěji po obědě, popř. 
ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, ale také kdykoli v průběhu 
dopoledne. 
 
Rekreační činnosti:  
        Slouží k regeneraci sil. Hry a spontánní činnosti bývají rušnější, 
což není projevem nekázně, nýbrž součást relaxace dětí po soustředění 
ve vyučování.  
 
Zájmové činnosti:  
        Rozvíjejí osobnost žáka,umožňují každému dítěti seberealizaci. 
Popřípadě i kompenzaci jeho možných školních neúspěchů. Rozvíjejí 
pohybové dovednosti a poznání dětí. Jedná se o řízenou kolektivní, 
popřípadě individuální činnost. Někdy je to aktivita organizovaná, jindy 
spontánní.  
 
 
 
 
 
Pozvánka pro rodiče          
 
Do keramické dílny nebo Povídání jen tak –  
setkání u kávy či čaje pátek od 15,15 do 16,45 hodin 
 

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
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představení Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

 
výlet do zoologické zahrady 
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Poznávací zájezd do Velké Británie  

Ve dnech 14.5. – 18.5.2007 se žáci sedmých až devátých tříd  
naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna. Cílem zájezdu 
bylo upevnění jazykových znalostí  během komunikace s rodilými 
mluvčími a seznámení se s historií a krásami Londýna. Zájezdu se 
zúčastnilo 30 dětí a dvě učitelky. Cestovali jsme autokarem a i přes 
velkou náročnost cesty děti vše zvládly výborně. Hned po příjezdu do 
Londýna jsme se procházkou  přes Tower Bridge, snad nejznámější 
most v Londýně, vydali k historické pevnosti Tower of London. 
Stavbu pevnosti zahájil již Vilém Dobyvatel a mnoho let sloužila jako 
sídlo králů. Děti zde zaujaly především korunovační klenoty a 
historické sbírky zbraní. Po prohlídce jsme pokračovali lodí po Temži 
do Greenwich, kde jsme se prošli parkem a navštívili National 
Maritime Museum a Queen´s House - dům ze 17. století postavený 
pro Henrietu Marii, manželku Karla I. Poslední zastávkou se stala Old 
Royal Observatory, kde se již od roku 1884 měří světový čas a 
prochází tudy také nultý poledník. Zde už děti měly za sebou své první 
zkušenosti s komunikací v angličtině a přes počáteční obavy  si všichni 
koupili vybrané upomínkové předměty a občerstvení. Spokojení a 
trochu unavení jsme dojeli do londýnských částí Wokingu a Chertsey, 
kde už na děti čekali členové rodin, ve kterých byli naši žáci ubytováni. 

Ráno, na místě srazu si děti porovnávaly zkušenosti a zážitky 
z večera stráveného v kruhu anglické rodiny. Tento den byl věnovaný 
prohlídce Windsor castle – venkovského sídla královny. Odpoledne 
jsme strávili projížďkou  centrem Londýna. Děti měly možnost vidět 
všechny známé dominanty Londýna – Big Ben a budovy parlamentu, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Westminster Abbey atd. Večer jsme se opět vraceli do Wokingu  
k rodinám.  Děti už daleko jistěji komunikovaly a sdělovaly svoje 
zážitky a pocity z Londýna novým známým. 

Poslední den pobytu jsme zahájili prohlídkou muzea voskových 
figurín – Madame Tussaud´s, kde jsme strávili celé dopoledne. Poté 
jsme si užili jízdu „double-deckerem“ , typicky londýnským 
dvoupatrovým autobusem, který nás odvezl na Trafalgar square. Po 
procházce po slavném náměstí a krátké prohlídce National Gallery 
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jsme pěšky došli do Covent Garden. V této obrovské tržnici se 
spoustou obchůdků a stánků jsme se všichni snažili vybrat malé dárky 
pro své blízké. Posledním a pro mnohé největším zážitkem byla jízda na 
London Eye, vyhlídkovém obřím kole, které tvoří od roku 2000 jednu 
z  dominant Londýna. Pohled na Londýn z výšky 135m je opravdu 
nezapomenutelný. Pak už na nás čekal autobus a dlouhá cesta domů, 
kterou jsme z větší části strávili porovnáváním našich zážitků a 
prohlížením fotografií. 

Jednou z největších deviz, kterou si děti přivezly, je poznání, že 
učit se cizí jazyk má smysl a vědomosti, které si osvojily ve škole, jsou 
schopny využít v praxi. 

V letošním školním roce opět pořádáme zájezd do Velké 
Británie. Tentokrát budeme více pozornosti věnovat okolí Londýna a 
jeho historii, navštívíme například Oxford, Whipsnade Wild Animal 
Park nebo Legoland. Všichni pevně věříme, že i letošní zájezd se bude 
dětem líbit a odnesou si z něho cenné poznatky a zkušenosti. 

         
       Bc. Markéta Půdová 
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Lyžařský výcvik 

 
Poslední dva roky pořádala naše škola pro žáky sedmých až 

devátých tříd lyžařský výcvikový kurz ve ski areálu Armáda v Dolní 
Lomné.  

Chceme-li porovnat tyto dva ročníky, je třeba říct, že byly 
naprosto odlišné. Hlavní roli hrál sníh. A trošku si s námi zašpásoval. 
Po předloňském kurzu, kdy bylo sněhu minimálně na tři zimy ☺, nebyl 
v loňském roce skoro žádný.  

I když jsme párkrát lyže vytáhli, nebylo to úplně to pravé 
ořechové. Vytvořili jsme sice náhradní program, ale co si budeme říkat, 
lyžák bez sněhu? Prostě to není ono �  

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v lednu letošního roku 
uspořádat lyžařský kurz na Slovensku. Vybrali jsme areál 
MARTINSKÉ HOLE (www.martinskehole.sk). Toto středisko je 
položeno ve vyšší nadmořské výšce, tudíž je tam větší záruka sněhu. Je 
tam také lepší a rozmanitější výběr sjezdovek, nebudeme odkázáni 
pouze na jednu. Na své si tak přijdou zkušenější lyžaři i úplní 
začátečníci ☺  

Doufáme, že zatraktivnění střediska přiláká ještě více zájemců o 
sjezdové lyžování z řad zkušených lyžařů i lyžařských začátečníků. 

Spolu s dalšími instruktory se těším na společně strávený týden na 
horách. 

 
Mgr. Jan Straka 
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Letní sportovní kurz 

Po loňském úspěšném premiérovém ročníku sportovního kurzu 
jsme se rozhodli tuto akci zopakovat i v letošním školním roce. 

Pokusím se ve stručnosti na několika řádcích nastínit, o co vlastně 
jde.  

Jedná se o letní sportovní kurz pro žáky sedmých až devátých tříd 
zaměřený na cyklistiku, základní výcvik skalního lezení, zákl. vodácký 
výcvik, netradiční hry (softbal, petanque, kroket, frisbie atd.). K tomu 
všemu přidáme spoustu jiných her,blbinek, koupání a zábavy. Na akce 
dohlíží a ochotně poradí vyškolení instruktoři, kteří nám také zapůjčí 
vše potřebné k danému sportovnímu odvětví. Tohle vše se odehrává 
v okolí Jánských Koupelí, Kružberka a Vítkova-Podhradí (podrobný 
popis kurzu i s fotografiemi najdete na webových stránkách naší školy. 
Fotografií si můžete též všimnout při vstupu do školy). 

Celý kurz je naplánován a přizpůsoben tak, že ho zvládne opravdu 
téměř každý. Důležitá je jediná věc. CHTÍT SE HÝBAT ☺ 

Letošní sportovní kurz plánujeme na stejném místě předběžně 
opět na květen nebo začátek června roku 2008.  

Těším se spolu s ostatními instruktory na všechny nadšence 
 

Mgr. Jan Straka 
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Ekologické okénko 

 
Víte, že ……. 
naše škola získala titul“ PAPÍROVÁ  ŠKOLA“ 2006/2007 za 1. 

místo v soutěži sběru papíru v konkurenci 72 ostravských škol 
celkovým množstvím  34 440 kg nasbíraného papíru? Poděkování patří 
i Vám, milí rodiče, prarodiče ostatní členové rodin našich žáků. 

Víte, že nasbíráním 50 kg starého papíru zachráníte 1 strom ???? 
 
 
 

DEN  ZEMĚ  2008  - pozvánka 

 
Již nyní Vás srdečně zveme na výstavu žákovských prací, kterou 

tradičně pořádáme u příležitosti oslav Dne Země. Rok 2008 byl 
celosvětově vyhlášen ROKEM PLANETY ZEMĚ. Veškeré výtvarné a 
literární práce , projekty a další aktivity budou zaměřeny k tomuto 
tématu. 

Výstava proběhne od 16.4. do 30. 4. 2008 v aule školy. 
Doprovodnými aktivitami po celý rok budou exkurse do OZO, 

výukové programy v Lesní škole a v ekologickém centru VITA, 
vědomostní soutěže v ZOO, sběrové akce, Den pro přírodu a školní 
akce Hurá z lavic do přírody. 

Celou oslavu Dne Země zakončí v Ostravě ojedinělý projekt 
VELCÍ MALÝM, kdy si žáci osmých a devátých tříd připraví pro své 
spolužáky z 1. stupně program s ekologickou tematikou a v rolích 
učitelů jim předávají své zkušenosti a dovednosti. V loňském roce jsme 
rozšířili tento projekt i do mateřské školy a pro velký ohlas a oblibu 
v něm budeme pokračovat i letos. 
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Nikola Šipekyová 
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Spolupráce se ZOO Ostrava 

 
Našimi adoptivními zvířátky v ostravské zoologické zahradě jsou 

opičky. Sameček Samson, samičky Krista, Sassandra, Sulima a 14. 
února narozené mláďátko patří druhu KOČKODAN DIANIN. Touto 
cestou děkujeme Vám, milí rodiče, kteří jste spolu se svými dětmi 
podpořili adopci a vybranou finanční částkou 11 400 Kč jste přispěli na 
výživu těchto opiček. Zoologická zahrada si velmi váží naší spolupráce 
v oblasti ochrany zvířat především proto, že nám není lhostejný osud 
živočišných druhů, z nichž mnohé jsou díky bezohlednosti člověka 
buďto ohroženy nebo v přírodě již téměř vyhubeny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tereza Morongová a 
Kristýna Paulíková 
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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 b.blahutova@seznam.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). Žák po nástupu do školy předloží 
důvod své absence – písemnou omluvenku nejpozději do dvou dnů. 
V opačném případě budou zameškané hodiny posuzovány jako 
neomluvené. 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.  
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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. 

Kristýna Paulíková 
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 Školní řád pro nakupování obědů 

 
1. Prodej obědů na následující měsíc bude prováděn 3 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. 
 

8. Výdej do jídlonosičů pouze !!! v době od 11.30 do 11.45 a                                                                
13.45 do 14.00 
 

9. Dítě má nárok na odběr oběda jen pokud je přítomno ve škole. 
Pokud je nemocné, musí stravu odhlásit !!! 

 
Cena obědů pro žáky: 
do 10 let: 18,- Kč 
do 14 let: 20,- Kč 
od 15 let: 22,- Kč 
 
V Ostravě dne 3.9.2007 
 
         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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Tichý 
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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 



 
- 34 - 

 

Happy House - Šťastný domeček  

 
Naši nejmenší školáčci, děti z prvních tříd, se od letošního školního 

roku povinně učí anglický jazyk. Hlavním cílem je dát dětem poznat 
skutečnou angličtinu, její zvuky a rytmy. Ve vyučovacích hodinách 
klademe zpočátku důraz výhradně na rozvoj mluvení a poslechu. 
Stejným způsobem, jakým se děti učí svůj mateřský jazyk, si osvojují 
také cizí jazyk. Děti budou schopny příběhům porozumět bez větších 
problémů, protože používají nápaditě ilustrované učebnice a pracovní 
sešity, poslouchají pohádky namluvené rodilými mluvčími, písničky 
jsou také přizpůsobeny jejich věku. Vyučovací hodiny jsou pestré i díky 
hraní rozmanitých jazykových her. Všechny veselé příhody, které se ve 
Šťastném domečku odehrávají, si děti samy v hodinách angličtiny 
prožijí. 

Vážení rodiče, zapojte se do procesu učení svých dětí, protože 
podpora a povzbuzování z vaší strany je u takto malých dětí velmi 
důležitá. Děti s vámi budou chtít sdílet příběhy obyvatel ze Šťastného 
domečku, budou vám zpívat písničky, říkat básničky. My budeme rádi, 
když si radost z hodin angličtiny prožijete společně s nimi. 
 
   Mgr. Blanka Blahutová, zástupkyně ředitele 
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 Den otevřených dveří 

Dne 16.1.2008 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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3. PROSINCE 2007 
 

15,00  - 17,00 
 
 

 
 

K SETKÁNÍ ZVEME ŽÁKY, RODIČE, PŘÁTELE ŠKOLY. 
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Výtvarné práce našich žáků byly vystaveny v KD Akord 
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