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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 dobré 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 2009/2010. 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 

 
            Alena Csabiová 9.C 
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Seznam pracovníků 2009/2010 
 

Ředitel školy:   Mgr. Martin Pail  

Zástupkyně ředitele: Mgr. Blanka Blahutová   

Výchovný poradce:  Mgr. Libor Škop 

 

Třídní učitelé 

1.A Ing. Lenka Zaorálková 6.A Mgr. Jan Straka 

1.B Mgr. Jana Šimčíková  7.A Mgr. Andrea Podrygalová 

2.A Mgr. Kamila Kotassková 7.B Mgr. Renáta Sýkorová 

2.B Ing. Ilona Bolcková  8.A Mgr. Vladislav Koval  

2.C Mgr. Anna Vařeková  9.A Mgr. Ivona Rusnoková 

3.A Mgr. Jana Harenčíková 9.B Mgr. Jitka Hlavicová 

3.B Mgr. Marcela Tašková  

3.C Mgr. Yveta Klodová    

4.A Mgr. Marcela Martínková 

4.B Mgr. Klára Kubalová 

5.A Mgr. Anna Surmová 

5.B Mgr. Taťána Pavlicová 

 

Netřídní učitelé 

Mgr.Vladimíra Hýlová 

Mgr. Dagmar Celtová 

Mgr. Hana Pražáková 

Bc. Markéta Půdová 

Bc. Halina Chlebková 

 

  

Vychovatelky školní družiny 

Žaneta Gryžbonová    

Ludmila Hladká  

Šárka Hellali  

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 

Vlasta Vnoučková 
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Referent školy 

Zdeňka Sysalová   

Sekretářka školy 

Šárka Martincová 

Vedoucí školní jídelny 

Vlasta Otmarová  

Kuchařky 

Naděžda Bílková 

Jarmila Krampotová 

Jaroslava Masnicová       

Drahoslava Šlosarová    

Vedoucí správního útvaru 

Petr Mazur  

Správní zaměstnanci     

Martina Kavanová 

Jana Konvičková 

Alena Kreuzová 

Božena Pražáková 

Milada Rajglová     
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Organizace školního roku 2008/2009 
 

Začátek školního roku 2008/2009: pondělí 1. září 2008 

 

Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2008 

 

Vánoční prázdniny: od pondělí 22. prosince 2008 do pátku 2. ledna 

2009, vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009 

 

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 29. ledna 2009 

 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2009 

 

Jarní prázdniny: od pondělí 16. února do pátku 20. února 2009 

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009 

 

Ukončení druhého pololetí: úterý 30. června 2009 

 

Hlavní prázdniny: od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2009 

 

Zahájení školního roku 2009/2010: úterý 1. září 2009 

 

Přijímací zkoušky na SŠ: od 20.4. do 24.4. 2009 (do konce února 

odevzdat přihlášky, do 15.3. odeslat přihlášky na SŠ)  

 

Talentové zkoušky: od 12.1. do 16.1. 2009 

 

Termíny třídních schůzek:  středa 5.11. 2008 

středa 15.4. 2009 

 

Termíny konzultací:   středa 10.12. 2008    

středa 27.5. 2009 

 

Třídní schůzky pro 1. ročník:  středa 17.9. 2008 
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Provozní porady:   27.8., 28.8. a 29.8. 2008 

     středa 5.11. 2008 

     středa 10.12. 2008 

     pondělí 19.1. 2009  

  

     středa 15.4. 2009 

     středa 17.6. 2009 

 

 

Pedagogické rady:   středa 5.11. 2008  

     pondělí 19.1. 2009 

     středa 15.4. 2009 

     středa 17.6. 2009 

 

Den otevřených dveří:  středa 14.1. 2009 

 

 

Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tř. 

1. kolo přijímacích zkoušek  se koná v týdnu od 20.4. do 24.4. 2009 

Talentové zkoušky se konají v týdnu od 12.1. do 16.1. 2009 

Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15.11.2008 

Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 

odborná učiliště je do konce února 2008 výchovnému poradci panu 

učiteli Liboru Škopovi. 

Mgr. Libor Škop 
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V letošním školním roce výuka dle školského 

vzdělávacího programu 

 

V letošním školním roce 2008/2009 bude již druhým rokem 

výuka probíhat v 1., 2., 6. a 7. ročníku dle školského vzdělávacího 

programu, který si každá škola vytvořila. Náš školský vzdělávací 

program s názvem „Klíče 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 hodinová dotace zvyšuje až na tři hodiny 

týdně. 

Doufám, že vás, rodiče a žáci, 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 2008/2009 

 

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, 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. Na 

podzim roku 2008 budou volby do školské rady. 

  

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Přehled oprav a změn 
 

 Opravy a změny, které byly  provedeny ve školním roce 

2007/2008:  

- oprava sociálního zařízení na hlavní budově 

- poslední čtyři třídy byly vybaveny novým výškově nastavitelným 

nábytkem 

- zakoupeny učební pomůcky v celkové hodnotě 252 000.- Kč 

- vymalovány chodby na hlavní budově 

- byla vybudována „Zelená učebna“ na školní zahradě (fotky si můžete 

prohlednout na našem webu) 

- byla zřízena digitální žákovská knížka pro rodiče žáků z II. stupně 

 

    Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

         

 

 

Co chystáme ve školním roce 2008/2009 
 

 Rád bych vás informoval, co chceme opravit, změnit a v čem 

chceme i nadále pokračovat ve školním roce 2008/2009. 

- testování žáků 5. 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 

- opravit poslední dvě sociální zařízení na hlavní budově školy  

- pokračovat v rekonstrukci školního hřiště 

- zateplit spojovací chodbu mezi hlavní a vedlejší budovou 

- aktualizovat školský vzdělávací program s názvem „Klíče ke světu“ 

- připravit Den otevřených dveří 

- připravit „Den Země“ a „Vánoční jarmark“ 

- pokračovat v malování školy 

- vyměnit staré dřevěné rámy oken za plastové 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Konzultační hodiny výchovného poradce 

 

úterý  10.00 – 10.45 

čtvrtek  14.00 – 15.00 

Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 

 

Výchovný poradce: Mgr. Libor Škop 

 

 

 
 

 

Konzultační hodiny metodika prevence 

 

  pátek  8.00 – 8.45 

  Jindy dle předběžné domluvy na tel. 596 716 504, 736 761 940 

 

  Protidrogová preventistka: Mgr. Marcela Tomancová 
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Volitelné předměty 

7. ročník Informatika   1 Mgr. Koval V. 

  Sportovní hry   1 Mgr. Straka J. 

   

   

8. ročník Informatika   2 Mgr. Koval V. 

  Sportovní hry   2 Mgr. Pail M. 

  Seminář z českého jazyka 2 Mgr. Podrygalová  

   

 

9. ročník Informatika   2 Mgr. Koval V. 

  Seminář z matematiky 2 Mgr. Pavlicová T. 

Volba povolání  2 Mgr. Škop L. 
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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 

Zoner Callisto 5, Zoner Photo Studio 7 
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Kroužky ve školním roce 2008/2009 

 

Název kroužku Den Čas Vyučující 

Volejbal St 14.00-15.30 Libor Škop 

Florbal Út 7.00-7.45 Dagmar Celtová 

Gymnastika Čt 14.00.15.00 Dagmar Celtová 

Gymnastika Pá 13.00-13.45 Dagmar Celtová 

Basketbal St 7.00-7.45 Jana Straka 

Futsal Po 7.00-7.45 Jana Straka 

Futsal Pá 7.00-7.45 Jana Straka 

Anglický jazyk-konverzace St 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Francouzský jazyk čt 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Knihovnický kroužek Čt 9.40-10.00 Andrea Podrygalová 

Internetová kavárna St 14.00-15.00 Anna Vařeková 

Angličtina pro 2. a 3. ročník St 14.00-14.45 Jana Skýpalová 

Výtvarný kroužek Pá 11.50-12.35 Jana Šimčíková 

Sportovní hry Čt 13.00-13.45 Marcela Martínková 

Přírodovědný kroužek Pá 11.50-12.35 Zdeňka Kotalová 

Cvičení z českého jazyka St 14.00-14.45 Renáta Sýkorová 

Sportovní hry Út 15.00-16.00 Lenka Zaorálková 

Logopedický kroužek St 11.45-12.35 Yveta Klodová 

Cvičení z českého jazyka Pá 7.00-7.45 Libor Škop 

Klub mladého čtenáře Po-Čt velká přest. Ludmila Hladká 

Douč. z mat. pro 8. ročník Čt 14.00-14.45 Taťána Pavlicová 

Douč. z mat. pro 9. ročník Po 12.45-13.30 Taťána Pavlicová 

Ekolog.-výtvarný kroužek Čt 14.00-16.00  Jitka Hlavicová 

Ekolog.-výtvarný kroužek Čt 14.00-16.00 Ivona Rusnoková 

Douč. z mat. pro 8. ročník Čt 7.00-7.45 Marcela Tomancová 

Cvič. z čes. jaz. pro 9. roč. Čt 14.00-14.45 Ludmila Hladká 

Škola hrou St 12.50-13.30 Jana Harenčíková 

Barev. čeština a matematika Út 7.10-7.45 Jana Harenčíková 

Logop. kroužek-krása řeči Po 12.40-13.10 Anna Vařeková 

Chemický kroužek St 7.00-7.45 Jitka Hlavicová 

Přírodovědný kroužek Pá 11.50-12.35 Ilona Bolcková 

Škola hrou Út 7.00-7.45 Ilona Bolcková 

Angl.-mluv. bez přemýšlení St 14.00-14.45 Svatava Bidláková 

Aerobic Út 15.15-16.30 Vlasta Vnoučková 
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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 St 15.15.16.30 Jana Sikorová 

Keramika Čt 15.15-16.30 Jana Sikorová 

Sportovní 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 15.15-16.30 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 

Keramika Út 15.15-16.30 Šárka Hellali 
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Den otevřených dveří na ZŠ MITUŠOVA 16 
 

 

Ve středu 14. 1. 2008 se na naší škole otevřou dveře všem dětem 

a jejich rodičům, kteří chtějí poznat, jak škola vypadá, jak funguje, jak 

je vybavena, co všechno žákům nabízí. 

Během vyučování (9.00 – 13.00) budou mít zájemci možnost se 

podívat na výuku ve třídách, v aule, v tělocvičně, mohou si prohlédnout 

moderně a funkčně vybavenou učebnu fyziky a chemie, počítačovou 

učebnu, dílny. Jsme akreditované počítačové středisko MŠMT. 

Vzhledem k tomu, že jsme škola s rozšířenou výukou jazyků dle 

dokumentů Rady Evropy, odpovídá tomuto zaměření i vybavení 

jazykové učebny. Ve školním roce 2007/08 jsme začali s výukou 

anglického jazyka již v prvním ročníku. Jako druhý cizí jazyk si mohou 

žáci zvolit v šestém ročníku francouzštinu, němčinu nebo ruštinu. 

Pořádáme zahraniční studijní jazykové zájezdy. V loňském roce jsme 

s žáky druhého stupně opět vycestovali do Londýna. 

Rádi všem ukážeme, s jakými didaktickými pomůckami učitelé 

pracují. Zájemci si mohou prohlédnout, kde a za jakých podmínek se 

žáci stravují. 

V odpoledních hodinách ( 13.30 – 17.00) uvidíte, jak pracuje 

školní družina, která také nabízí kroužky i pro rodiče s dětmi. Můžete si 

zhotovit svůj vlastní výrobek v keramické dílně, kde děti mají 

k dispozici i hrnčířský kruh a keramickou pec. Přímo v akci uvidíte i 

činnost dalších kroužků, jejichž seznam a další informace o naší škole 

najdete na www.mitusova16.cz. 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, přijďte se k nám podívat. 

Koncem ledna či začátkem února bude na naší škole probíhat zápis dětí 

do prvních ročníků. Malé žáčky na Pohádkové cestě do první třídy 

provedou skřítkové a další postavičky z pohádek. Budeme se na vás 

těšit od 12.00 do 18.00. 

 

     Mgr. Blanka Blahutová 

 

 

 

 

http://www.mitusova16.cz/
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Dítě s poruchou učení a přijímací zkoušky 
 

 

Nedokážeme si vysvětlit proč, ale stále přibývá dětí se specifickými 

poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a jiné…). Jedná se 

o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Školský zákon dokonce 

hovoří o zvláštních podmínkách, které jim mají být školou 

poskytnuty:“Děti, žáci, studenti mají právo na vzdělání, jehož obsah a 

metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám.“ 

Školský zákon je v této souvislosti samozřejmě třeba aplikovat i na 

přijímací řízení na střední školy. Žák se speciálními potřebami totiž 

mnohdy potřebuje při přijímačkách také speciální podmínky, aby byl 

jím dosažený výsledek objektivní. 

Způsob přijímacího řízení je vždy plně v kompetenci ředitele školy. 

Proto jednotlivé střední školy přizpůsobují podmínky přijímací zkoušky 

individuálním potřebám uchazečů různě, například prodloužením doby 

na řešení testů, speciálně upraveným zadáním, povolením použití 

různých pomůcek, případně prominutím části zkoušky. 

Nezbývá tedy nic jiného, než aby se zákonný zástupce obrátil (nejlépe 

ve dnech otevřených dveří) na ředitele či výchovného poradce 

konkrétní střední školy, po nichž má právo požadovat informaci, jakou 

formou bude přijímací zkouška uzpůsobena specifickým potřebám 

dítěte.  

Je samozřejmé, že znevýhodnění uchazeče o studium musí být řádně 

zdokumentováno – závěr z vyšetření a doporučení pedagogicko – 

psychologické poradny má být součástí přihlášky ke střednímu 

vzdělávání. 

Věřím, že při respektování všech pravidel vyplývajících ze školského 

zákona bude handicap dětí se specifickou poruchou učení alespoň 

částečně zmírněn a budou jim vytvořeny co nejlepší podmínky pro to, 

aby mohly nastoupit ke studiu na takové střední škole, o níž mají 

opravdu zájem! 

 

Mgr. Libor Škop, výchovný poradce 
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Přehled žáků přijatých ke střednímu vzdělávání                                                  

ve školním roce 2007 - 2008 
 

Do oborů ukončených maturitní zkouškou: 

obor 
celkem chlapci dívky 

z toho soukr.,  

mimo Ovu 

Gymnázium – 4 leté 11 3 8 1, mimo Ovu 1 

Gymnázium – 8 leté 5 2 3  

Lyceum 2 1 1  

Předškolní pedagogika 1 - 1 -, mimo Ovu 1 

Manag. v elektrotech. 1 - 1  

Stavebnictví 1 1 -  

Cest. ruch, hotel., tur. 4 - 4 -, mimo Ovu 2 

Obchodní akademie 1 - 1  

Propagační výtvarnictví 1 - 1 1 

Vých. a humanit. čin. 4 - 4 -, mimo Ovu 2 

Veřejnosprávní činnost 2 - 2  

Elektrotechnika 1 1 -  

Hutník operátor 1 1 -  

Informační technologie 2 2 -  

Informatika v ekonom. 1 1 -  

Obchodník 2 - 2  

Kuchař 1 1 -  

Aplikovaná chemie 1 1 -  

Analýza potravin 1 - 1 -, mimo Ovu 1 

Veterinární prevence 1 1 - -, mimo Ovu 1 

Agroobory 2 - 2 -, mimo Ovu 2 

Mechanik elektronik 2 2 -  

Mechanik seřizovač 1 1 -  

Provoz a ekonom. dopr. 2 1 1 -, mimo Ovu 1 

Silniční doprava 1 1 -  

Autotronik 2 2 -  
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Strojíren. – výp. tech. 2 2 -  

Zdravotnický asistent 2 - 2  

celkem 58 24 34 2, mimo Ovu 11 

 

 Do 3letých oborů: 

učební obor: 
celkem chlapci dívky 

 z toho soukr., mimo 

Ovu 

Prodavač 1 - 1   

Automechanik 2 2 -  1 

Autoklempíř 1 1 -  1 

Kuchař a číšník 1 - 1   

Cukrář 2 - 2   

Fotograf 2 - 2   

Obráběč kovů 1 1 -   

Operátor skladování 1 1 -   

Elektrikář 1 1 -   

Truhlář 1 1 -   

Zedník 1 1 -  

celkem: 14 8 6  2, mimo Ovu 0 

 

Celkem bylo v minulém školním roce přijato ke střednímu vzdělávání 

72 žáků,    32 chlapců a 40 dívek. Z tohoto počtu zvolilo 58 žáků obor 

ukončený maturitní zkouškou, 14 žáků obor ukončený získáním 

výučního listu. 4 žáci budou studovat na školách soukromých, 11 pak 

mimo území Ostravy (Havířov, Český Těšín, Bílovec, Opava, Odry, 

Krnov, Boskovice, Brno).  

Oproti loňskému roku jsme zaznamenali výrazný pokles zájmu o 

soukromé školy, zatímco zájem o studium mimo Ostravu zůstává na 

stejné úrovni. Pozitivní je nárůst zájmu o obory ukončené maturitní 

zkouškou – z loňských 68% na letošních 81% všech uchazečů o 

studium. 

 

Mgr. Libor Škop, výchovný poradce 
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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 

Školní družina je určena především žákům prvního stupně naší školy. 

Družina umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými 

formami i přípravu na vyučování. 

Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněného Zápisního lístku. 

Přijetí do školní družiny není nárokové. Další žáci budou přijímáni do 

ŠD pouze po uvolnění místa. Při přerušení docházky na celý měsíc je 

nutné žáka předem písemně odhlásit. 

Z  rozhodnutí ředitele školy činí školné 150,- Kč měsíčně. Stanovený 

příspěvek se platí hotově, současně se stravným a to nejpozději 2 

poslední dny předcházejícího měsíce.  Nárok na prominutí plateb 

školného vyřizuje  ředitel školy ve stanovených termínech.  

 

Zájmové činnosti ve školní družině 

 

Keramika - pokročilí  pondělí 15,15 – 16,30  Hantlová 

Výtvarné hry   pondělí 15,15 – 16,30 Gryžbonová 

Keramika začátečníci  pondělí 15,15 – 16,30 Vnoučková 

 

Keramika pokročilí  úterý  15,15 – 16,30 Gryžbonová 

Keramika začátečníci  úterý  15,15 – 16,30 Hellali 

Aerobic a country tance Z  úterý  15,15 – 16,30 Vnoučková 

Keramika začátečníci  středa  15,15 – 16,30 Hantlová 
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Keramika pokročilí  středa  15,15 – 16,30 Vnoučková 

Divadélko Klíček  středa  15,15 – 16,30 Sikorová 

Keramika pokročilí  čtvrtek  15,15 – 16,30 Sikorová 

Keramika začátečníci  čtvrtek  15,15 – 16,30  Gryžbonová 

Aerobic a country tance P čtvrtek  15,15 – 16,30 Vnoučková 

 

Sportovní hry 2.třídy  pátek   13,30 – 14,15  Sikorová 

Sportovní hry 1.třídy  pátek   14,15 – 15,00 Hellai 

Sportovní hry 3.a 4.třídy pátek   15,15 – 16,00  Gryžbonová 

Keramika pro rodiče a děti pátek  15,15 – 16,45  Vnoučková 

I. skupina 

Keramika pro rodiče a děti pátek  15,15 – 16,45 Hantlová 

II. skupina 

 

 
 

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
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Spolupráce ZŠ Mitušova 16   

v rámci projektu eTwinning  
 

Od listopadu roku 2007 se naše škola účastní mezinárodní 

spolupráce škol v rámci projektu eTwinning.  

Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu partnerství  žáků i 

učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské 

unie. ETwinning lze popsat jako multimediální prostředí, ve kterém 

dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na 

dálku. Projekt eTwinning podporuje především motivaci výuky 

cizích jazyků a celkovou informovanost žáků o Evropské unii a 

lidech, kteří v ni žijí. 

Další informace o tomto projektu lze nalézt na: www.etwinning.net 

nebo na národním portálu: www.etwinning.cz 

Naše škola navázala spolupráci s italskou školou Instituto 

Comprensivo Colonnella Scuola Media „N.Ricci“ Corropoli a 

společně pracujeme na projektu s názvem: 

 Culture in the box 

V rámci tohoto projektu se žáci pátých a šestých tříd seznamují se 

základními informacemi o životě v partnerské  zemi. V první fázi jsme 

charakterizovali 10 základních témat, se kterými děti dále pracují a 

vytvářejí pracovní listy : 

Národní symboly, historie, lidé, příroda, města, svátky, národní 

kuchyně, legendy, pohádky a příběhy typické pro naší zemi, hudba 

a typické výrobky 
Děti ve skupinách shromažďují informace k jednotlivým tématům a 

v angličtině vytváří pracovní listy,  které zasílají partnerské škole. 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.cz/
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V konečné fázi pak vytvoří v programu PowerPoint prezentaci o 

partnerské zemi z informací, které získali od svých kolegů v Itálii. 

Cílem tohoto projektu je dozvědět se více o kulturních aspektech své 

země a najít rozdíly a podobnosti mezi naším způsobem života a 

způsobem života v Itálii. Dalším podstatným faktorem je také podpora 

mezipředmětových vztahů, výuky angličtiny a počítačové gramotnosti. 

V lednu 2007 obdržel náš projekt  ocenění od Centrálního 

podpůrného střediska pro projekty eTwinnig. 

        

      Bc. Markéta Půdová 
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME  

COMENIUS 

School Partnerships 
European Education with Information and Communication Technologies 

 

 

V rámci aktivity Comenius-Projekt partnerství škol se v naše 
škola poprvé v letošním roce zapojila do Multiraterálního projektu 
s názvem  

Evropská výuka pomocí informačních a 
komunikačních technologií. 

Cílem tohoto  projektu je především rozšíření možností komunikace 

v cizích jazycích a zlepšení kvality výuky využitím inovací v oblastech 

informačních a komunikačních technologií. Dále se budeme snažit 

dosáhnout co nejlepší spolupráce všech partnerských zemí a poskytnout 

našim žákům možnost seznámit se s různými kulturními zvyklostmi 

jednotlivých zemí.  

 
Projektu se účastní tyto partnerské země: Bulharsko, Itálie, Řecko, 

Španělsko, Slovenská republika, Maďarsko, Turecko,  

Česká republika a Litva 

 

Celková délka trvání projektu je 2 roky, součástí této aktivity je i grant 

v hodnotě 16 000 euro. Tyto finanční prostředky budou využity k 

pokrytí výjezdů žáků, učitelů a rodičů do zahraničí a k uhrazení 

veškerých aktivit týkajících se projektu. 
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Další informace o tomto multiraterálním projektu lze nalézt na: 

www.naep.cz nebo na stránkách naší školy, kde budou rozepsány 

konkrétní činnosti pro jednotlivé etapy projektu. 

 

Velmi bychom ocenili spolupráci ze strany rodičů. Pokud Vás projekt 

alespoň částečně oslovil, obraťte se, prosím, přímo na vedení školy. 

Věříme, že touto aktivitou pomůžeme rozšířit celkové znalosti našich 

žáků a ještě lépe rozvinout jejich schopnosti. 

Bc. Markéta Půdová 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.naep.cz/
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Projektové vyučování v hodinách angličtiny 
 

V říjnu 2008 zahájí žáci 2. stupně práci na projektu, v jehož rámci 

budou zpracovávat informace týkající se reálií anglicky mluvících zemí. 

Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s reáliemi a zajímavostmi těchto 

zemí, zejména pak Velké Británie, USA a Austrálie. 

Žáci budou vyhledávat a překládat informace z anglických 

internetových stránek, knih a encyklopedií do mateřského jazyka. Touto 

dlouhodobou a systematickou činností se zdokonalí v práci 

s cizojazyčným textem, v porozumění čtenému textu, v oboustranných 

překladech, ve vyhledávání potřebných informací a údajů a podnítí své 

vlastní tvůrčí schopnosti.  

 

Výstupem skoro půlročního snažení bude kniha, kterou žáci sami 

sestaví. Tato kniha bude sloužit k výkladu reálií anglicky mluvících 

zemí i pro děti prvního stupně a bude jedním z důležitých materiálů při 

prezentaci projektu v rámci soutěže pro ostravské základní školy. 

 

   Bc. Jana Skýpalová, Mgr. Svatava Bidláková 
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OXFORD sponzorem celoostravské soutěže v AJ 
 

Žáci druhého stupně se budou až do března připravovat na účast 

v celoostravské soutěži Povídání o Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska, kterou pořádá naše škola ve spolupráci s 

oxfordským nakladatelstvím. Soutěž se bude konat v dubnu roku 2009. 

Bude mít čtyři části, otázky k testové části sestaví zástupkyně z 

regionální kanceláře oxfordského nakladatelství v Ostravě. Potom 

proběhne prezentace projektů, v nichž žáci jednotlivých základních škol 

představí informace o volně vybraných reáliích výše zmíněných zemí, 

dále pak na Internetu vyhledají požadované informace (opět ve 

spolupráci s OUP) a v poslední části soutěže o vylosované reálii 

pohovoří. Všem našim žákům, kteří se do tvorby projektu zapojí, 

přejeme hodně energie a vytrvalosti. . 
 

Od letošního školního roku začali všichni žáci od prvního do šestého 

ročníku používat nové učebnice, které jsou z oxfordského nakladatelství 

(OUP). Na Internetu si můžete vyhledat mnoho zajímavého pod 

odkazem www.oup.com/elt . 

 

      Mgr. Blanka Blahutová 

 

 
 

http://www.oup.com/elt
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Lyžařský výcvikový kurz 
 

V loňském vydání našeho školního zpravodaje jsem avizoval, že 

jsme se rozhodli změnit místo konání lyžařského výcviku. Po 

neblahých zkušenostech se sněhem na beskydských svazích jsme si 

vybrali jedno z pohoří slovenských.  

Ráno 7.1.2008 vyrazila naše skupinka 25 žáků 3 instruktorů 

směrem do lyžařského střediska MARTINSKÉ HOLE na Malé 

Fatře. Toto středisko se nachází v nadmořské výšce srovnatelné 

s lyžařským areálem v okolí nejvyšší moravské hory Pradědu. 

Po příjezdu nás čekala opravdová sněhová nadílka. Srdce všech 

správných lyžařů zaplesala. 70-80 cm přírodního sněhu, žádná 

umělá, sněžnými děly nafoukaná, kašovitá hmota. Příjemným 

překvapením pro nás byly také skoro prázdné a každý den velice 

kvalitně upravené sjezdovky. Musím také zmínit velmi dobré, řekl 

bych pohodové chování a přístup všech účastníků kurzu. Vše určitě 

přispělo k celkové velmi příjemné atmosféře kurzu. 

Pro letošní školní rok jsme se rozhodli na začátku září uspořádat 

kurz pro žáky druhého stupně na stejném místě a za podobných 

podmínek.  

Těším se spolu s ostatními instruktory jednak na teď už zkušené 

lyžaře, kteří s námi byli už v loňském roce, tak i na nové tváře z řad 

lyžařských začátečníků. Kvalita lyžařského střediska zaručuje, že si 

na své přijdou opravdu všichni… 

Mgr. Jan Straka 
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Letní sportovní kurz 
 

V letošním školním roce proběhne už třetí ročník letního 

sportovního kurzu. Vrátím se krátce ke dvěma rokům předchozím. A to 

proto, že model z předchozích povedených kurzů budeme do jisté míry 

kopírovat. 

Kurz je naplánován na konec května a je zaměřen na cyklistiku, 

skalní lezení, vodáctví, netradiční sporty, branné a orientační hry, 

koupání, zábavu a blbinky. Hlavní snahou všech instruktorů je 

naplánovat a přizpůsobit program kurzu tak, aby ho s úspěchem a 

hlavně úsměvem na tváři zvládli všichni účastníci.  

Ubytování a stravu máme zajištěny v Jánských Koupelích 

v areálu Hasičské školy. Jedná se o výcvikové a školící středisko pro 

hasiče profesionály. Pohodlí garantují zděné chatky s vlastním 

sociálním zařízením. K dispozici máme hřiště s umělým povrchem, 

beachvolejbalový kurt, boulderovou stěnu, ohniště atd. Kolem střediska 

protéká řeka Moravice, která nabízí spoustu příležitostí k různým 

akcím. Ke kvalitnímu nejen sportovnímu vyžití využíváme také cvičné 

skály pod přehradou Kružberk. Přečerpávací nadrž Vítkov-Podhradí 

nám slouží k základnímu vodáckému výcviku a při přesunech na kole 

poznáváme dokonale okolní krajinu.  

Ve stručnosti se prostě jedná o kurz, kde se od rána do večera 

stále něco děje. Je to ideální akce pro všechny nadšence, kteří se chtějí 

hýbat. Na závěr můžu říci, že se na všechny takové těším nejen já, ale i 

všichni ostatní instruktoři. 

Mgr. Jan Straka 
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- 32 - 

 

Ekologické okénko 
 

Motto :  „ Dobrotivá příroda se postarala o to, 

                abys všude mohl objevit něco, 

                z čeho by ses mohl poučit.“ 

                                                 Leonardo da Vinci 

 

Ohlédnutí za Dnem Země 

Planeta Země – Domov nás všech – motto, které jsme zvolili pro 

loňský, již 13. ročník oslav Dne Země na naší škole, nás inspirovalo 

k řadě doprovodných akcí : 

 

-Adopce na dálku 

-Sbírka pro pejsky z útulku 

-Sponzorování zvířat v ostravské ZOO 

-Soutěž o titul Papírová škola 

-Soutěž v ZOO 

-Zelená učebna ve školní zahradě 

-Projekt „Velcí malým „ 

-Výstava žákovských prací v aule školy 

-Výstava výtvarných prací v KD Akord v Ostravě –Zábřehu 

A  co letos  ? 

Pro letošní školní rok jsme si vybrali Ostravu. Zajímá nás vše, co 

s naším městem souvisí. Pozornost chceme věnovat také Hrabůvce a  

naší škole, která v příštím roce 2009 oslaví kulaté výročí. Před třiceti 

lety, 1. září 1979, přivítala pod názvem ZŠ Paseky své první žáky. 

Výstava žákovských prací v aule školy se bude konat 15. – 30. dubna 
2009. Již nyní vás srdečně zveme. Následně bychom chtěli vystavit 

výtvarné práce i v kulturním domě Akord. 

 

                                  Mgr. Ivona Rusnoková, ekologická koordinátorka 
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Útulek pro opuštěné pejsky 
 

Nejen pejsci, ale i ostatní zvířata se stala součástí lidské společnosti a 

každý člověk si k nim vytváří vlastní postoj. Jsou to bytosti citlivé, 

cítící a schopné trpět. Zaslouží si naši úctu, respekt a ohleduplné 

zacházení. Žáci naší školy v loňském školním roce nebyli lhostejní k 

osudu opuštěných pejsků v útulku v Ostravě – Třebovicích  a vybranou 

částkou 7248 Kč alespoň částečně pomohli řešit svízelnou situaci.  

 

Mé dojmy z psího útulku.  

Bylo to velmi smutné – vidět pejsky v zajetí. Kdyby to bylo jen trochu 

možné, vzala bych si je všechny domů, ale vím, že to nejde.Přála bych 

jim , aby se dostali do dobrých rukou.Těm bezbranným tvorečkům 

nezbývá nic jiného, než čekat………… Čekat na člověka s dobrým 

srdcem, který by jim nedokázal ublížit, ale naopak pohladit a pochválit. 

Je mi velmi líto starých pejsků, kteří jsou v útulku dlouho a musí být 

utraceni kvůli lidem, kteří je opustili. 

Milí pejsci, z celého srdce vám přeji , abyste se co nejrychleji dostali 

k dobrým lidem v útulném domově.                              

                                                                                                        

Michaela Adamusová, 8.B 

 

Víte, že ……. 

našimi adoptivními zvířátky v ostravské ZOO jsou stále opičky druhu  

KOČKODAN  DIANIN  ? 

Příspěvek na výživu samečka Samsona /14/ a samiček Kristy /16/, 

Sassandry /6/ a Sulimy /4/ 

budeme vybírat od 1.11. do 30.11.2008 . Přispějte menší finanční 

částkou, abychom opičkám nadělili dárek k Mikuláši. Děkujeme 

předem. 

 

Víte, že………. 

i letos soutěžila naše škola ve sběru starého papíru? V konkurenci 72 

ostravských škol s celkovým množstvím 33 960 kg  nasbíraného papíru 

získala krásné 3. místo  v soutěži Papírová škola . Tímto děkujeme i 

Vám, milí rodiče, prarodiče a ostatní členové rodin našich žáků. 
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Výrazný úspěch našich žákyň 

V dubnu 2008 se  konala tradiční vědomostní soutěž Velká cena ZOO 

2008. Přihlásilo se do ní 100 škol z celého Moravskoslezského kraje. 

Soutěžilo téměř 500 družstev, tj. celkem 2500 dětí na téma „Dravci a 

sovy“. Velkého úspěchu dosáhlo družstvo děvčat z loňské 7. B třídy ve 

složení – Kamila Trávníčková, Katka Válková, Romana Vlčková, 

Markéta Famfulíková, Lucka Michenková,  

které obsadily krásné 1. místo v I. kategorii. Gratulujeme.  

Této soutěže se naše škola účastní již 28 let a v současné době je tento 

úspěch o to cennější, že naši žáci soutěží v konkurenci s gymnázii. 

 

Mgr. Jitka Hlavicová, koordinátorka environmentální výchovy 

 

 

Kateřina Kulmová 8.B 
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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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Digitální žákovská knížka 
 

Od školní roku 2008/2009 mohou rodiče žáků II. stupně nově 

využívat digitální žákovskou knížku. Pokud se ptáte, co to je, rád vám 

odpovím. Hlavním úkolem digitální žákovské knížky je dát k dispozici 

pouze zákonným zástupcům dětí známky z jednotlivých předmětů. 

Další věci, které umí naše DŽK, je zveřejnit rozvrh žáků, suplování a 

další informace, které vám mají pomoci při docházce vašeho dítěte do 

naší školy. 

Známky budou vyučujícími aktualizovány jednou za 14 dní. 

Účet pro přihlášení do DŽK mohou mít všichni rodiče naší školy, ale 

známky budou prozatím k dispozici rodičům žáků z II. stupně. 

Přeji vám „kontrolu“ známek u vašeho počítače. 

 

 

Manuál k digitální žákovské knížce 
 

Postup č. 1: 

-dostat se na webovskou stránku s adresou www.zsmitusova16.cz 

-kliknout na odkaz „Internetová aplikace SAS (digitální žákovská 

knížka)“ 
-kliknout na odkaz „Získat přístup“ 

-do kolonky napsat rodné číslo svého dítěte a kliknout na odeslat 

-pokud jste škole dali svou soukromou adresu emailové schránky, dojde 

vám email, ve kterém bude uživatelské jméno a heslo 

-pokud budete znát uživatelské jméno a heslo klikněte na odkaz 

„Přihlásit se“ 

-vypište kolonky „Uživatelské jméno“ a „Heslo“ a klikněte na 

„Přihlásit se“ 

 

Postup č. 2: 

-dostavit se do školy za ředitelem školy 

-ten vám sdělí „Uživatelské jméno“ a „Heslo“ vašeho dítěte 

-dostat se na webovskou adresu www.zsmitusova16.cz 

-kliknout na odkaz „Internetová aplikace SAS (digitální žákovská 

knížka)“ 

-kliknou na odkaz „Přihlásit se“ 
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-vypište kolonky „Uživatelské jméno“ a „Heslo“ a klikněte na 

„Přihlásit se“ 

 

Věřím, že digitální žákovská knížka zkvalitní komunikaci mezi 

vámi rodiči a školou. 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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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. 

 

 

 

 
 



 

- 39 - 

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. 

 

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, na oběd nemá nárok a musí stravu odhlásit !!! 
 

Cena obědů pro žáky: 

do 10 let: 20,- Kč 

do 14 let: 22,- Kč 

od 15 let: 24,- Kč 
 

V Ostravě dne 1.9.2008 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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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 pár 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 
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Když ZELENÁ je vlastně ORANŽOVÁ 
 

Vzhledem k tomu, že se naší škole podařilo získat Účelovou 

neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu ve vzdělávání 

„Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve 

školách v roce 2008“ ve výši 61 000 Kč, začali jsme na školní zahradě 

budovat Zelenou třídu. Tato učebna ve volné přírodě slouží učitelům a 

žákům především při výuce přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, při 

výtvarné výchově, pracovních činnostech, ale také ji využívají paní 

učitelky cizích jazyků a naši nejmenší žáčci. Z dotace bylo také 

pořízeno nové zahradní nářadí.  

V první etapě proběhla úprava školního pozemku, upravuje se skalková 

partie, stávající trvalkové záhony jsou doplněny o nové druhy a 

kultivary rostlin, budou vysazeny nové dřeviny, umístěny kompostéry, 

jednotlivé stromy a keře ve venkovní dendrologické expozici budou 

přehledně označeny. Nezbytnou součástí jsou lavičky a břidlicový 

pracovní stůl.  
 

Přijďte se k nám podívat. Srdečně vás zveme. 
 

 
 

Mgr. Blanka Blahutová 
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Žáci i učitelé sponzory projektu BangBaby  

společnosti ADRA 

 
ADRA  

je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v 

nouzi. Pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, 

válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých 

rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím 

základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni 

převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe 

využívat ty zdroje, které mají k dispozici. Usiluje o zvyšování 

úrovně života všech lidí, kteří pomoc potřebují. A to bez rozdílu 

rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení. 

Projekt BangBaby je zaměřen na podporu a zlepšení života 

bangladéšských dětí. Žáci naší školy se rozhodli sponzorovat částkou 

dvakrát 7800,-Kč, to je 38 Kč na žáka, dvě bangladéšské děti. Jedním je 

patnáctiletý chlapec, polosirotek Tigga Moni. Má velmi rád školu, chtěl 

by se stát obchodníkem, ale jeho matka vydělává velmi málo peněz a 

nemůže se o něj postarat. Druhým adoptovaným dítětem je osmiletá 

dívka Biswas Borna. Chtěla by se stát zdravotní sestrou. Má další tři 

sestry a jednoho bratra. Její matka nemá dostatek finančních prostředků, 

a tak nemůže Borně platit školné. 

Učitelé a správní zaměstnanci adoptovali jedenáctileté děvče Das 

Ringkey, kterému také bude z vybrané částky 7800,- Kč hrazeno 

studium, internát, uniforma a nezbytná zdravotní péče. 

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte stránky ADRA televize 

www.mojetelevize.cz/adra, kde naleznete zajímavé informace 

v reportážích nejen o projektu BangBaby. 
Mgr. Blanka Blahutová 

 

 
 

http://www.mojetelevize.cz/adra
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