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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 2009/2010. 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 

Nové logo školy 
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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.Dagmar Celtová 

Mgr. Vladimíra Hýlová 

Bc. Halina Chlebková 

Mgr. Hana Pražáková 

Bc. Markéta Půdová 

 

  

Vychovatelky školní družiny 

Žaneta Gryžbonová    

Ludmila Hladká  

Šárka Hellali  

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 

Vlasta Vnoučková 
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Referent školy   Sekretářka školy 

Zdeňka Sysalová   Šárka Martincová 

   

Vedoucí školní jídelny  Kuchařky 

Vlasta Otmarová   Naděžda Bílková 

     Jaroslava Masnicová  

     Drahoslava Šlosarová  

     Lenka Švrčková 

  
  

Vedoucí správního útvaru  Správní zaměstnanci 

Petr Mazur    Yveta Fikačková 

     Martina Kavanová 

     Jana Konvičková 

     Alena Kreuzová 

     Božena Pražáková 
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Organizace školního roku 2009/2010 
 

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

 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009 

 

Vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2009 do pátku 1. ledna 

2010, vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010 

 

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 28. ledna 2010 

 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2010 

 

Jarní prázdniny: od pondělí 22. února do pátku 26. února 2010 

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010 

 

Ukončení druhého pololetí: středa 30. června 2010 

 

Hlavní prázdniny: od čtvrtku 1. července do úterý 31. srpna 2010 

 

Zahájení školního roku 2010/2011: středa 1. září 2010 

 

Přijímací zkoušky na SŠ: od 22.4. do 7.5. 2010 (do 15.3. rodiče 

doručují přihlášky na SŠ)  

 

Talentové zkoušky: od 2.1. do 15.1. 2010 

 

Termíny třídních schůzek: středa 4.11. 2009 

středa 14.4. 2010 

 

Termíny konzultací:  středa 6.1. 2010    

středa 26.5. 2010 

 

Třídní schůzky pro 1. ročník:  středa 23.9. 2009 
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 Provozní porady:   26.8., 27.8. a 28.8. 2009 

     středa 4.11. 2009 

     středa 6.1. 2010 

     středa 20.1. 2010  

  

     středa 14.4. 2010 

     středa 26.5. 2010 

     středa 16.6. 2010 

 

Pedagogické rady:   středa 4.11. 2009  

     středa 20.1. 2010 

     středa 14.4. 2010 

     středa 16.6. 2010 

 

Den otevřených dveří:  středa 13.1. 2010 

 

 

Důležité termíny pro vycházející žáky 9.tř. 

1. kolo přijímacích zkoušek  se koná od 22.4. do 7.5. 2010 

Talentové zkoušky se konají od 2.1. do 15.1. 2010 

Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15.11.2009 

Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 

odborná učiliště je do konce února 2009 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 2009/2010 bude již třetím rokem výuka 

probíhat v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. 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 2009/2010 

 

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, výměna starých 

dřevěných okenních rámů za plastové, oprava rozvodů vody tlakové a 

odpadní, montáž termoregulačních ventilů na topná tělesa v MŠ 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.  

 

  

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Přehled oprav a změn 
 

 Opravy a změny, které byly  provedeny ve školním roce 

2008/2009:  

- oprava dívčího sociálního zařízení na hlavní budově v celkové 

hodnotě 330 000.- Kč 

- zakoupeny učební pomůcky a učebnice v celkové hodnotě 453 000.- 

Kč 

- vymalovány čtyři učebny 

- byla vybudována wi-fi síť, která umožňuje ve všech prostorách školy 

se připojit na internet 

- ve všech učebnách na vedlejší budově byly vyměněny stará zářivková 

svítidla za nové 

 

    Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

         

 

 

Co chystáme ve školním roce 2009/2010 
 

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

chceme i nadále pokračovat ve školním roce 2009/2010. 

- testování žáků 5. a 9. tříd pomocí testů SCIO (anglický jazyk, 

německý jazyk, český jazyk, matematika, obecně studijní předpoklady) 

- opravit poslední sociální zařízení na hlavní budově školy  

- pokračovat v rekonstrukci školního hřiště 

- zateplit obě budovy školy a vyměnit dřevěné okenní rámy za plastové 
- aktualizovat školský vzdělávací program s názvem „Klíče ke světu“ 

- připravit Den otevřených dveří 

- připravit „Den Země“  

- pokračovat v malování učeben školy 

- pokračovat ve výměně starých zářivkových svítidel za nové 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Konzultační hodiny výchovného poradce 
 

úterý  11.00 – 12.00 

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 

 

  středa  14.00 – 14.45 

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

 

  Protidrogová preventistka: Bc. Halina Chlebková 
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Volitelné předměty 

7. ročník Informatika   1 Koval 

  Seminář z českého jazyka 1 Sýkorová  

  Sportovní hry   1 Celtová 

  Seminář z dějepisu  1 Škop  

   

8. ročník Informatika   1 Koval 

  Sportovní hry   1 Straka  

 

9. ročník Informatika   2 Koval 

  Volba povolání  2 Škop 

  Sportovní hry   2 Pail 

  Seminář z českého jazyka 2 Rusnoková 
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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 2009/2010 

Název kroužku Den Čas Vyučující 

Futsal I. Po 7.00-7.45 Jan Straka 

Basketbal St 7.00-7.45 Jan Straka 

Futsal II. Pá 7.00-7.45 Jan Straka 

Volejbal St 14.00-15.30 Libor Škop 

Internetová kavárna St 14.00-15.00 Anna Vařeková 

Online angličtina Čt 7.00-7.45 Halina Chlebková 

Angličtina na internetu Út 14.00-14.45 Halina Chlebková 

Barevná angličtina Po 14.00-14.45 Halina Chlebková 

Anglická konverzace ČT 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Francouzština St 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Škola hrou Pá 11.45-12.35 Yveta Klodová 

Sportovní hry St 12.35-14.00 Marcela Martínková 

Korálkování a jiné St 14.00-15.30 Klára Kubalová 

Florbal Čt 7.00-7.45 Dagmar Celtová 

Gymnastika Čt 14.00-14.45 Dagmar Celtová 

Cvičení z českého jazyka 8.r Čt 7.00-7.45 Libor Škop 

Barevná školička Po 13.00-13.45 Lenka Zaorálková 

Sportovní hry Út 15.10-16.00 Lenka Zaorálková 

Výtvarný kroužek St 13.00-13.45 Jana Šimčíková 

Ekologicko-výtvarný kroužek Čt 14.00-15.30 Jitka Hlavicová 

Ekologicko-výtvarný kroužek Čt 14.00-15.30 Ivona Rusnoková 

Chemický kroužek St 7.00-7.45 Jitka Hlavicová 

Dopravní kroužek Út 7.00-7.45 Vladimíra Hýlová 

Škola hrou Út 13.00-13.45 Jana Harenčíková 

Barevná čeština St 12.40-13.10 Jana Harenčíková 

Příprava na přij, zk. Z Ma St 13.50-14.35 Taťána Pavlicová 

Doučování z matematiky 9. r. St 12.50-13.35 Taťána Pavlicová 

Doučování z matematiky 8. r. Po 7.00-7.45 Vladislav Koval 

Doučování z matematiky 7. r. Pá 7.00-7.45 Vladislav Koval 

Sportovní hry Út 12.45-13.30 Kamila Kotassková 

Barevný svět Čt 7.00-7.45 Kamila Kotassková 

Dramatický kroužek Út 13.00-13.45 Ilona Bolcková 

Škola hrou St 11.50-12.35 Ilona Bolcková 
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Kroužky ve školní družině ve školním roce 
2009/2010 

 
Keramika Po 15.00-16.30 Šárka Hellali 

Keramika Po 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Výtvarné hry Po 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Keramika Út 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Keramika Út 15.00-16.30 Šárka Hellali 

Aerobic a country tance Út 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Keramika St 15.00-16.30 Šárka Hellali 

Keramika St 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Divadélko Klíček St 15.00-16.30 Jana Sikorová 

Keramika Čt 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Keramika Čt 15.00-16.30 Jana Sikorová 

Aerobic a country tance Čt 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Sportovní hry Pá 14.00-15.00 Žaneta Gryžbonová 

Sportovní hry Pá 15.00-16.00 Jana Sikorová 

Keramika pro děti a rodiče Pá 15.15-16.30 Vnoučková a Hellali 
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Den otevřených dveří na ZŠ MITUŠOVA 16 
 

Ve středu 13. 1. 2010 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. Od školního roku 2007/08 vyučujeme anglický jazyk 

již od prvního 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. Výlet byl zpestřený 

návštěvou Paříže. Vzhledem k tomu, že je škola zapojena do 

mezinárodního projektu Comenius, děti osmých a devátých tříd 

navštívily partnerskou školu v Bulharsku, letos se připravují na 

návštěvu školy v Řecku.  

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 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, zástupce ředitele 

 

 

http://www.mitusova16.cz/


 

- 17 - 

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 2008 – 2009 

 
 

    a/ do oborů ukončených maturitní zkouškou: 
 

 

     obor celkem 

Gymnázium – 4 leté 6 

Gymnázium – 8 leté 4 

Konzervatoř (tanec) 1 

Telekomunikace 3 

Stavebnictví 1 

Cestovní ruch, hotelnictví, turismus 4 

Obchodní akademie, ekonomika 2 

Výchovná a humanitární činnost 2 

Veřejnosprávní činnost 1 

Elektrotechnika 1 

Informační technologie 4 

Číšník  1 

Aplikovaná chemie 1 

Analýza potravin 1 

Ochrana životního prostředí 1 

Mechanik elektronik 2 

Autotronik 1 

Masér sportovní a rekondiční 1 

Zdravotnický asistent 1 

celkem 38 
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b/ do 3letých oborů 

 

 

učební obor: celkem 

Prodavač 1 

Automechanik 1 

Autoelektrikář 1 

Kuchař a číšník 1 

Fotograf 1 

Číšník/ servírka 1 

Knihař 2 

Opravář kolejových vozidel 1 

Elektrikář 1 

Kuchař 1 

Zedník 4 

Kadeřník 3 

celkem: 18 

 

 

Celkem bylo letošní školní rok přijato ke střednímu vzdělávání 56 žáků, 

29 chlapců a 27 dívek. Z tohoto počtu zvolilo 38 žáků obor ukončený 

maturitní zkouškou, 18 žáků obor ukončený získáním výučního listu.  

 

Oproti loňskému roku se výrazně percentuálně zvedl zájem o učební 

obory ukončené dosažením výučního listu, z loňských 19% na letošních 

32% všech uchazečů o studium. 

 

Přijímací řízení ve školním roce 2008/2009 bylo poznamenáno 

novinkami, které nebyly podle ohlasů z řad žáků a rodičů vnímány vždy 

příznivě. Zejména možnost podat 3 přihlášky v prvním kole zapříčinila, 

že musela téměř polovina žáků podstoupit odvolací řízení nebo podání 

přihlášek do druhých, resp. dalších kol. 

 

 

Libor Škop, výchovný poradce 
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME  

COMENIUS 

School Partnerships 
European Education with Information and Communication Technologies 

 

Během celého loňského školního roku se  žáci  2.stupně aktivně 
účastnili projektu Comenius s názvem 

Evropská výuka pomocí informačních a komunikačních 

technologií,do kterého jsou zapojeny tyto  partnerské země: 

Bulharsko, Itálie, Řecko, Španělsko, Slovenská republika, 

Maďarsko, Turecko, Česká republika a Litva 

 

V rámci projektu proběhla celá řada aktivit a pracovních setkání v 

zahraničí.  

 Žáci osmých a devátých tříd se podíleli na tvorbě PP prezentací a videí 

k jednotlivým tématům, vytvářeli dotazníky týkající se využití 

počítačových technologií, navrhovali logo a slogan projektu, plakáty a 

vlastní trička. V aule školy jsme jednotlivé partnerské školy představili 

pomocí výstav, promítaní prezentací a soutěží. V dubnu během 

“Internetového týdne” se pod záštitou nakladatelství Oxford University 

Press a firmy Watercooler konala soutěž “Talking about Great 

Britain”, které se zúčastnilo 15 škol. Každý tým soutěžil ve 3 

disciplínách – vlastní PP prezentace, znalostní test a vyhledávání 

informací na Internetu. Po celou dobu práce na projektu děti z 

partnerských zemí mezi sebou komunikují pomocí Skype a Internetu.  
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Pracovní setkání:  

 

V říjnu 2008 jsme navštívili Španělsko - Colegio Saint Luis 

De Pla I Amell Bosch v Begues, v březnu Turecko – Sherik IMKB 

AOTM Lisesi v Antalyii a poslední setkání proběhlo v květnu 2008 

v Bulharsku - Dimitar Talev Secondary School v Dobrichi. Do 

Dobriche s námi odjelo 8 dívek z osmých a devátých tříd, pro které 

bylo setkání velkým přínosem jak v oblasti jazykové, tak i kulturní a 

sociální. 

 

V letošním školním roce se chystáme do zahraničí ještě 

celkem třikrát: 

 V říjnu odjíždíme společně se třemi žákyněmi devátých tříd do 

Řecka – Kampanis High school, Kilkis a čekají nás ještě Itálie a 

Maďarsko.  

Doufáme, že i v letošním školním roce práce na projektu pomůže 

našim žákům dále rozvíjet jejich znalosti v oblasti cizích jazyků a 

počítačových technologií.  

       Bc. Markéta Půdová 
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Poznávací zájezd do Londýna  a Paříže 
 

Již po čtvrté se pro žáky druhého stupně  konal mezinárodní poznávací 

zájezd do Velké Británie. Cílem zájezdu bylo především poskytnout 

dětem možnost využít v praxi nabyté jazykové dovednosti a 

samozřejmě také je seznámit s historií i současností života v Londýně. 

 Protože se na naší škole mimo angličtiny vyučují i další cizí 

jazyky (francouzština, ruština a němčina) první den zájezdu byl 

věnován zastávce v Paříži, kde si někteří z našich žáků ověřili svoje 

znalosti francouzštiny a všichni si rádi prohlédli známé historické 

památky. 

 Další den již děti a paní učitelky Mgr. Bidláková a Mgr. 

Skýpalová pokračovaly v cestě do Londýna, kde byly děti ubytovány 

v anglicky mluvících rodinách a na každý den měly připravený bohatý 

program.  

 Všichni žáci zvládli bez problémů komunikaci v cizím jazyce a 

vrátili se domů spokojení se spoustou nových zážitků. 

  

I v letošním školním roce se chystáme do zahraničí. Tentokrát 

jsme vybrali Francii, především Paříž a její okolí. Jeden den je 

věnovaný návštěvě známého zábavního parku Asterix, 

 Doufáme, že to bude pro všechny naše žáky příjemná změna a 

možnost nejenom si vyzkoušet komunikaci v angličtině nebo 

francouzštině, ale i dozvědět se velké množství zajímavostí o Francii.  

 

Bc. Markéta Půdová 
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Regionální soutěž žáků 2. stupně v jazyce 
anglickém                                                                              

        V loňském 

školním roce jsme na naší škole uspořádali první ročník regionální 

soutěže žáků 2. stupně základních škol ve znalostech reálií Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska. Celá soutěž se skládala ze 

tří částí – z prezentace volně zvoleného tématu, znalostního testu a 

orientace v informacích. Soutěže se zúčastnila čtyřčlenná družstva z  

přihlášených škol. Akce se konala pod záštitou a ve spolupráci s 

nakladatelstvím Oxford University Press – Česká republika, které 

připravilo k tematickým okruhům otázky. Ty byly v rozsahu 

předpokládaných znalostí žáků 2. stupně základních škol. Vítězové 

soutěže obdrželi hodnotné ceny od nakladatelství Oxford University 

Press – Česká republika. 

V čem děti soutěžily? 

1.) Prezentace volně zvoleného tématu – žáci si připravili příspěvek 

na volně zvolené téma, které souvisí s reáliemi Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska. (historické 

památky, osobnosti, charakteristické aspekty života v zemi a 

podobně). Žáci přednesli svůj komentář v anglickém jazyce. Na 

úkolu se podílelo celé čtyřčlenné družstvo. Tuto část mohli žáci 

pojmout zcela volně (vyrobit plakáty, vytvořit počítačovou 

prezentaci…) 

2.) Znalostní test – žáci dostali k vyplnění test, jehož cílem bylo 

prověřit jejich znalosti britských reálií. Každý žák z týmu test 

vyplňoval individuálně. 

3.) Orientace v informacích – družstva předvedla svou schopnost 

orientovat se ve vyhledávání informací, a to především na 

Internetu. Práce probíhala týmově. 
Výsledkovou listinu a fotografie ze soutěže můžete najít na www.zsmitusova16.cz 

Pro letošní školní rok 2009/2010 vyhlašujeme 

nové téma regionální soutěže: 

 WORLD & TRADITIONAL CUISINE  

Mgr. Blanka Blahutová 

http://www.zsmitusova16.cz/
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Lyžařský kurz 
 

Po výborných zkušenostech z předchozích dvou ročníků bude naše 

škola pořádat i letos lyžařský výcvikový kurz v LYŽAŘSKÉM 

STŘEDISKU MARTINSKÉ HOLE.  

Toto středisko se nachází na MALÉ FATŘE  v nadmořské výšce 

srovnatelné s lyžařským střediskem na Pradědu, což garantuje dostatek 

kvalitní sněhové pokrývky.  

Rozmanité a skvěle upravené sjezdovky se spoustou přírodního sněhu 

zaručují opravdu dobrou lyžařskou výuku a vyžití začátečníků i 

pokročilých lyžařů.  

Povánoční termín kurzu se nám v minulých letech velice osvědčil. Měli 

jsme k dispozici téměř prázdné a výborně upravené sjezdové tratě. I 

letos proto plánujeme kurz  na tuto dobu. Termín 4.-8.1.2010 je z tohoto 

pohledu nejvýhodnější, navíc nejméně koliduje se závěrem prvního 

pololetí a tedy uzavíráním známek. 

Ubytováni budeme opět na CHATĚ MARTINSKÉ HOLE, která nám 

poskytuje veškerý komfort a zázemí jak ve stravování, tak i 

v ubytovacích službách.  

Spolu s ostatními instruktory doufám, že se letošní kurz opět vydaří 

přinejmenším tak, jako ročníky předchozí. 

 

Mgr. Jan Straka 
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Letní sportovní kurz 
 

V letošním školním roce proběhne už čtvrtý ročník letního 

sportovního kurzu. Vrátím se krátce ke třem 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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Praha „trošku jinak“ 

Pro letošní školní rok jsme připravili pro zájemce z řad deváťáků 

třídenní exkurzi s názvem Praha „trošku jinak“. 

„Trošku jinak“ znamená, že nepůjde o klasickou vlastivědnou exkurzi 

zaměřenou jen na památky města Prahy. Bude to exkurze pro ty, kteří 

s námi již pražské město poznávali minulý rok a letos chtějí objevit 

něco navíc. 

Plánujeme hodinovou jízdu parníkem po Vltavě, návštěvu pražské 

ZOO, holešovické výstaviště s horskou dráhou, kino Imax 3D či 

exkurzi do Národního divadla. 

Vrcholem pak bude výlet na jeden z našich nejkrásnějších a 

nejznámějších hradů z doby Karla IV. Karlštejn, kde si prohlédneme 

zlatem zdobenou kapli sv. Kříže, původní „trezor“ k úschově českých 

korunovačních klenotů. 

Protože se spousta věcí bude muset rezervovat s předstihem, mají 

deváťáci a jejich rodiče čas na rozmyšlenou jen do ledna 2010, kdy se 

budou rozdávat přihlášky. Cena exkurze se bude pohybovat i se 

vstupným kolem 1500,-. 

 

Mgr. Libor Škop 
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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 

odpoledne. 

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. 

Zájmové činnosti začínají od 15,00 do 16,30. nabízíme keramiku, 

výtvarné hry, sportovní hry, aerobic a country tanečky a divadélko 

Klíček. 

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. 

 

Pozvánka pro rodiče          
Do keramické dílny   každý druhý pátek od 15,00 do 16,30 

 

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
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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. I v tomto školním roce bude 

digitální žákovská knížka pro rodiče žáků k dispozici.  

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 „pohodovou 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“ 
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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“ 

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.  

V souladu s metodickým pokynem č. 10 194/2002-14 bude škola 

v individuálně stanovených případech (především v případě časté 

nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) 

oznamovat tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

Opakovanou neomluvenou absenci oznamuje škola přestupkové komisi 

při odboru školství ÚMOb Ostrava-Jih. 
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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  od  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 

 Vlasta Otmarová, vedoucí školní jídelny 
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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, zástupce ředitele 
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Předcházíme nežádoucím                 
sociálně-patologickým jevům 

Ve spolupráci s organizací RENARKON 
zajišťuje škola  PREVENTIVNÍ PROGRAMY 

pro žáky všech věkových kategorií.  

 

1. stupeň  

Žáci se účastní celého programu, skládajícího se z 3 bloků.  

Každý blok trvá 95 minut a je pořádán bud v naší škole nebo přímo 

v Renarkonu.  

Jednotlivé bloky mají mezi sebou časový odstup.  

Pro všechny třídy jsou programy připravovány metodicky odlišně, byť 

jsou si bloky tematicky blízké. 

 

1. třídy mají prožitkové programy zaměřené na adaptaci a aklimatizaci 

se na školní prostředí, na týmovou spolupráci ve třídě a na ztotožnění se 

s rolí žáka. Prožitkové programy pro 2. třídy jsou zaměřené na široké 

spektrum volnočasových aktivit a na motivaci ke smysluplnému využití 

volného času. Třeťáci mají prožitkové programy zaměřené na 

konfrontaci reálného světa s virtuálním světem a poukázání na jejich 

odlišnost a nebezpečnost. Pro 4. třídy jsou připraveny prožitkové 

programy zaměřené na vzájemnou spolupráci, utváření skupiny, přijetí 

skupinou, na hledání společných charakteristik. V 5. třídách s děti učí 

 rozpoznat osobnostní kvality a schopností spolužáků, učí se podpoře 

individualit, zdravé sebeúctě a uplatnění se ve třídě. 

 

2.stupeň  

Žáci se účastní celého programu skládajícího se z 5 bloků, přičemž 

první 3 bloky jsou absolvovány v prvním roce a následující dva bloky 

jsou odloženy na příští školní rok.  

Každý blok trvá 95 minut a je pořádán bud v naši škole nebo přímo 

v Renarkonu.  

Jednotlivé bloky mají mezi sebou časový odstup.  
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6.- 9. třídy 

Prožitkové programy jsou zaměřené na komunikaci a vztahy ve třídě, 

na včasné odhalení šikany a jejímu předcházení. Žáci se účastní besed 

vedených hravou formou na téma Drogy (rozdělení, účinky, rizika, 

odmítání, závislost). Diskutují na téma „Co si myslím o drogách“  

(otázka tzv. měkkých a tvrdých drog, rizika, mýty o drogách, 

legislativa).  

Diskuse na téma „Drogy a já“ se týká osobních postojů k drogám. 

 

 

Škola také spolupracuje s MĚSTSKOU POLICIÍ OSTRAVA, která  

nabízí preventivní interaktivní cvičení – hry pro děti všech tříd. Každý 

ročník má specifické téma: 

1. třídy – Bezpečné odpoledne 

2. třídy – Jezdíme rádi (cyklistika) 

3. třídy – Bezpečné chování ve městě (doprava) 

4. třídy -  Základy kriminalistiky – Malý kriminalista (svědectví) 

5. třídy – Nebezpečná hra (šikana) 

6. třídy – Nedělej si problém (drogy, alkohol, cigarety) 

7. třídy -  Život ve městě (zákony a právní normy) 

8. třídy – Právní povědomí 

9. třídy – Zájmy chráněné trestním zákonem 

 

   Mgr. Blanka Blahutová, Bc. Halina Chlebková 
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Jak jsme slavili Dny Země  -  ohlédnutí ….. 
 

1.     1997     Odpady – problém nás všech 

2.    1998     Stromy se chlubí a žalují 

3.    1999     Podej svoji ruku Zemi 

4.    2000     Život je zázrak 

5.    2001     Příroda je nádherná kniha 

6.    2002     Člověče, zastav se, uzdrav sebe i svět… 

7.          2003     Stromy chtějí žít 

8.          2004     Voda je život 

9.          2005      Přírodou- krok za krokem 

10.        2006      Cestou necestou naší planetou 

11.        2007      Slunce – náš život 

12.        2008      Planeta Země – domov nás všech 

13.        2009      OSTRAVA!!! 

14.        2010      Příroda – otevřená kniha poznání 

 

                                                                           Mgr. Jitka Hlavicová 
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OHLÉDNUTÍ ZA DNEM ZEMĚ 2009 

V loňském školním roce se žáci nechali inspirovat 
městem, ve kterém žijí a vyrůstají – Ostravou. 

 

 

Vznikly poučné a zajímavé projekty, zaměřené na historii i 

současné dění, 

 a ojedinělé výtvarné práce, jako například model Nové radnice 

v Ostravě. 

Ve své tvorbě nezapomněli ani na Hrabůvku a hlavně na svou 

školu, která 

právě oslavila 30.výročí.  
                                            Mgr. Ivona Rusnoková 
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Školní plán 
ekologického vzdělávání a výchovy 

 

má naše škola stanoven dlouhodobě, a to už od roku 1997. Aktivity, 

které se plněním tohoto plánu uskutečňují, se prolínají těmito projekty : 

 

Den Země – výstava žákovských prací a tvůrčích aktivit v aule školy 

pro žáky, rodiče a širokou veřejnost. Práce jsou v souladu s každoročně 

novým vyhlášeným mottem. Viz příloha. 

Velcí malým – vlastní školní projekt, kdy si žáci devátých a osmých 

ročníků připravují pro své spolužáky z prvního stupně program 

s ekologickou tematikou a v rolích učitelů jim hravou formou předávají 

své zkušenosti. 

Velcí ještě menším – stejný projekt připravovaný pro děti v mateřské 

škole. Od letošního školního roku je spolupráce ještě užší – v rámci 

rodinné výchovy- žáci osmých a devátých ročníků mají na starosti 

konkrétní třídu v MŠ a tematicky spolupracují . 

Hurá z lavic do přírody – pravidelné vycházky do přírody s cílem 

poznávat okolí Ostravy 

Papírové týdny aneb Sbírám, sbíráš, sbíráme – soutěž ve sběru 

starého papíru o titul „Papírová škola města Ostravy „-  každoročně s 

výraznými úspěchy 

 

Další aktivity : 

Ukliďme svět  - Clean up the world 

Strom života – spolupráce s Nadací Partnerství v Brně 

Vánoční a velikonoční ekojarmark 

Tulipán – nizozemsko-český ekologický projekt 

Prezentace na městských výstavách – Černá louka, KD Akord, 

Slezskoostravský hrad 

Prezentace na PAU ve Fulneku 

Vše v koši nekončí – příprava tvůrčí dílny na Slezskoostravském hradu 

Výuka v Lesní škole 

Výuka v OZO 

Výukové programy s VITOU 

Výuka a soutěže v ZOO s výraznými úspěchy 

Sponzorování zvířátka v ZOO 
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Členství v Klubu ekologické výchovy 

Členství v síti škol M.R.K.E.V. se získaným osvědčením od ministra 

životního prostředí 

Úspory energie na školách – osvědčení za vypracování žákovského 

energetického auditu 

Vybudování ekologické učebny na školní zahradě – Zelená třída 

 

Získaná ocenění : 

Titul Ekologická škola města Ostravy 

Titul Ekoškola ČR 

 

                                                                              Mgr. Jitka Hlavicová 
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Výstava na hradě 
 

Výtvarná dílka našich dětí byla představena i široké veřejnosti. Se 

zvláště zajímavými pracemi jsme se zúčastnili II. krajské přehlídky 

výtvarných prací dětí a mládeže  pořádané v měsíci květnu v galerii 

Slezskoostravského hradu.  Kresby a malby inspirované ostravskou 

architekturou a prostorový model Nové radnice byly vystaveny 

v kontextu tvorby řady základních, středních i základních uměleckých 

škol celého kraje. 

Výtvarné práce jsou zároveň zastoupeny formou prezentace ve virtuální 

galerii, kterou můžete navštívit i vy. Stačí kliknout na 

www.vg2007.wz.cz., případně zalistujte na webových stránkách naší 

školy. 

 

      Mgr. Anna Surmová 

 

 

http://www.vg2007.wz.cz/
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO 

„Otevíráme-li se darům přírody, 

 budeme je také všude nacházet.“ 

                          Roland Leonhardt 

 

DEN ZEMĚ 2010 

Příroda – kolik krásy, moudra a tajemna  v sobě skrývá  … 

Pro letošní oslavy Dne Země jsme zvolili téma 

„PŘÍRODA –OTEVŘENÁ KNIHA POZNÁNÍ“ 

Projekty, literární a výtvarné práce žáků vystavíme jako každý rok 

v aule naší školy, a to ve dnech  14.4. - 23.4. 2010. 

Ojedinělý projekt Velcí malým plánujeme na 16.4. 2010. 

Součástí oslav bude opět řada doprovodných akcí: 

-sbírka na opuštěné pejsky v Psím útulku v Ostravě- Třebovicích 

-sponzorování našeho adoptivního zvířátka v zoologické zahradě 

 kočkodana Dianina 

-výsadba nových stromů a keřů 

-výuka v Lesní škole v Bělském lese 

-výukové programy v ekologickém centru Vita 

-výuka v naší ekologické Zelené učebně 

-soutěž ve sběru papíru o titul Papírová škola 

- v minulém školním roce jsme zvítězili, nasbírali jsme 31 600 kg  a 

zachránili tak přibližně 632 stromy 

-„Hurá z lavic do přírody“ či „Ukliďme svět“ 

-naučné vycházky ekologicko-výtvarného kroužku do blízkého 

okolí,zejména chráněných území, např. Turkov, Poodří 

Mgr. Ivona Rusnoková 
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Informace pro rodiče k testům Scio 

 

Již několik let si mohou žáci 5. a 9. tříd 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 

 

     Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 

 

 
 


