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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 2010/2011. 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Seznam pracovníků 2010/2011 
 

Ředitel školy:   Martin Pail  

Zástupkyně ředitele: Blanka Blahutová   

 

Třídní učitelé 

1.A Anna Vařeková  6.A Anna Surmová 

1.B Yveta Klodová  6.B Taťána Pavlicová 

2.A Bohdana Suchá  7.A Jan Straka 

2.B Lenka Zaorálková  8.A Andrea Podrygalová 

3.A Jana Harenčíková  8.B Renáta Sýkorová 

3.B Ilona Bolcková  9.A Eva Mohylová 

3.C Marcela Martínková  

4.A Ivona Rusnoková 

4.B Marcela Tašková 

5.A Jiří Richter 

5.B Klára Kubalová 

 

Netřídní učitelé 

Vladimíra Hýlová   Halina Chlebková 

Dagmar Celtová   Jitka Hlavicová 

Markéta Půdová 

 

  

Vychovatelky školní družiny   

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 

Vlasta Vnoučková   Žaneta Gryžbonová 

Ludmila Hladká   Šárka Hellali 
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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 

Milada Valdová 
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Organizace školního roku 2010/2011 
 

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

 

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2010 

 

Vánoční prázdniny: od čtvrtku 23. prosince 2010 do neděle 2. ledna 

2011, vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011 

 

Ukončení prvního pololetí: pondělí 31. ledna 2011 

 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2011 

 

Jarní prázdniny: od pondělí 7. března do pátku 11. března 2011 

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011 

 

Ukončení druhého pololetí: čtvrtek 30. června 2011 

 

Hlavní prázdniny: od pátku 1. července do středy 31. srpna 2011 

 

Zahájení školního roku 2011/2012: čtvrtek 1. září 2011 

 

Přijímací zkoušky na SŠ: od 22.4. do 7.5. 2011 (do 15.3. rodiče 

doručují přihlášky na SŠ)  

 

Talentové zkoušky: od 2.1. do 15.1. 2011 (do 30.11. rodiče doručují 

přihlášky na SŠ) 

 

 

Termíny třídních schůzek: středa 3.11. 2010 

 středa 13.4. 2011 

 

Termíny konzultací: středa 5.1. 2011  

 středa 25.5. 2011 

 

Třídní schůzky pro 1. ročník: středa 22.9. 2010 
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 Provozní porady: 25.8., 26.8. 2010 

 středa 3.11. 2010 

 středa 5.1. 2011 

 středa 19.1. 2011 

 středa 13.4. 2011 

 středa 25.5. 2011 

 středa 22.6. 2011 

 

Pedagogické rady: středa 3.11. 2010  

 středa 19.1. 2011 

 středa 13.4. 2011 

 středa 22.6. 2011 

 

Den otevřených dveří: středa 12.1. 2011 

 

 

Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tř. 
 

1. kolo přijímacích zkoušek  se koná od 22.4. do 7.5. 2011 

Talentové zkoušky se konají od 2.1. do 15.1. 2011 

Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15.11.2010 

Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 

odborná učiliště je do konce února 2011 zástupkyni ředitele Blance 

Blahutové. 

Mgr. Blanka Blahutová 
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V letošním školním roce výuka dle 
školského vzdělávacího programu 

 

V letošním školním roce bude již čtvrtým rokem výuka probíhat v 1., 

2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. 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 

 

 
 

Romana Kocourková,  Jakub Kroupa 
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Hlavní úkoly pro školní rok 2010/2011 
 

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 obou budov základní školy a 

budovy mateřské školy, staré dřevěná okna, rozvody vody tlakové a 

odpadní a školní 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 

 

 

 
Anna Puczoková, TerezaTrojanská 
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Přehled oprav a změn 
 

Opravy a změny, které byly provedeny ve školním roce 2009/2010:  

- oprava sociálního zařízení v mateřské škole v celkové částce 

283000.Kč 

- zakoupeny učební pomůcky a učebnice v celkové hodnotě 374 394.Kč 

- vymalovány tři učebny a školní kuchyň v MŠ a ZŠ 

- škola zakoupila čtyři interaktivní tabule 

- v dalších čtyřech učebnách na hlavní budově školy byla výměna 

světelná tělesa 

 

    Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
         

 

 

 

 

Co chystáme ve školním roce 2010/2011 
 

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

nadále pokračovat ve školním roce 2010/2011. 

 

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

- připravit „Vánoční jarmark“ 

- pokračovat v malování učeben školy 

- pokračovat ve výměně starých zářivkových svítidel za nové 

- vybudovat počítačovou učebnu 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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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 

 

 

mailto:blahutova@zsmitusova16.cz
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 

Každý jedinec je individualita a jako k takové je třeba k němu 

přistupovat. Úroveň vědomostí a dovedností, osvojených předchozím 

učením, je nejednotná, jakož i postoje, poznávací procesy i vlastnosti 

osobnosti žáka. Pokud učební program neodpovídá připravenosti dítěte, 

vede učení k nezájmu, k přetížení, k rezignaci. 

V úzké spolupráci s rodiči se pedagogičtí pracovníci snaží o co největší 

rozvoj všech předpokladů k učení a o plnou seberealizaci žáků 

v podmínkách naší školy. Jsme si však plně vědomi i hranic, které každý 

jedinec má. Pro děti se SPU je velice důležitá stálá přítomnost motivace.  

 

Kdo je to žák se specifickými poruchami učení nebo 

chování? Je to žák, u kterého se specifické poruchy objevují v oblasti 

učení motorických dovedností, matematických nebo jazykových 

dovedností včetně písemného projevu, nebo žák se specifickými 

poruchami v oblasti sociálních dovedností, tj. chování, u kterého bylo 

toto postižení potvrzeno na základě psychologického a speciálně 

pedagogického vyšetření. Odborné vyšetření je podkladem pro zařazení 

do režimu speciálního vzdělávání a poskytování speciálně pedagogické 

péče  

Zákonní zástupci svým podpisem hodnotící zprávy, kterou 

vypracuje třídní vyučující ve spolupráci s ostatními učiteli žáka, 

dávají souhlas s návštěvou pedagogicko psychologické poradny. Zde 

proběhne odborné vyšetření dítěte. Závěrečná zpráva z PPP je 

poslána zákonným zástupcům a ti ji odevzdají škole. Pokud rodič se 

zprávou nesouhlasí, či nechce, aby se k závěrům šetření přihlíželo, 

školu o výsledku šetření neinformuje. 

 

Speciálně pedagogickou péči, tj. reedukaci, poskytuje žákům 

ve většině případů škola. Ojediněle je to poradenské zařízení, které 

odborné vyšetření provedlo. Výuku speciálních dovedností provádějí 

speciální pedagogové nebo pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali 

program akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků zaměřený na problematiku SPU.  
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Rozsah a průběh speciálně pedagogické péče je dán závěry 

v odborném vyšetření. Obvykle je dětem nařízena reedukační péče 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.  

 

vzdělávací plán integrovaného žáka vytváří na 1. stupni třídní 

učitel, na 2. stupni učitel, který danému předmětu vyučuje společně 

s tím, kdo reedukaci provádí. Je vytvářen na základě školního 

vzdělávacího plánu, ze závěrů PPP, případně z doporučení dětského 

lékaře, či dalších odborníků. S IVP jsou seznámeni rodiče i žák. 

Individuální vzdělávací plán je závazný dokument pro zajištění 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 

Své nezastupitelné místo mají při výuce i speciální počítačové 

výukové programy. Ve škole mají děti k dispozici programy pro 

reedukaci dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Ředitel školy 

dbá na pravidelnou kontrolu uplatňování postupů doporučených 

v závěrech odborného vyšetření a stanovených v IVP a aktivně 

podporuje další zvyšování úrovně odborné způsobilosti pedagogických 

pracovníků naší školy. 

 

Žáci, u kterých byly diagnostikovány poruchy učení, se mohou při 

volbě povolání obrátit na psychologa Pedagogicko-psychologické 

poradny v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy 1, který s dítětem provede 

profesní šetření.  

 

Kontakt:  

 

Mgr. Šárka Kašpárková  

 

tel: 553 810 708 

 

email: sarka.kasparkova@ppp-ostrava.cz        

                                                                               Mgr. Blanka Blahutová 

 

  

     

 

 

mailto:sarka.kasparkova@ppp-ostrava.cz
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Zápis dětí do první třídy 
 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, přijďte se k nám podívat. Ve dnech 

7.2. - 8.2. 2011  bude probíhat zápis dětí do prvních ročníků. Malé žáčky 

na „Pohádkové cestě do první třídy“ provedou skřítkové a další 

postavičky z pohádek. Těšíme se na vás od 12.00 do 18.00. Podrobné 

informace o naší škole získáte na www.zsmitusova16.cz. Všichni jste 

srdečně zváni, přijďte mezi nás. 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 

 

 

 

 
 Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Den otevřených dveří 
 

Ve středu 12. 1. 2011 se na naší Základní škole Mitušova 16 v Ostravě-

Hrabůvce 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 – 13.30) 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, 

učebnu hudební výchovy, cvičnou kuchyňku pro žáky, 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. V prvním ročníku se 

začínají žáci učit jazyk anglický, jako druhý cizí jazyk si mohou žáci 

zvolit v šestém ročníku francouzštinu, ruštinu nebo němčinu. Pořádáme 

zahraniční studijní jazykové pobyty. 

Rádi vám ukážeme, s jakými didaktickými pomůckami učitelé pracují, 

budete si moci 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. Zájemci si mohou 

zhotovit svůj vlastní výrobek v keramické dílně, kde děti mají k dispozici 

i hrnčířský kruh. Přímo v akci uvidíte i činnost dalších kroužků, jejichž 

seznam a další informace o naší škole najdete na www.zsmitusova16.cz. 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 

 
 



 

- 16 - 

Metodik prevence sociálně patologických 
jevů 

 

Konzultační hodiny: čtvrtek od 13.45 do 14.30. 

 

Uvádím několik důležitých telefonních čísel, která Vám mohou být v 

případě problému nápomocná: 

 

Linka bezpečí: 116 111 ( volání je zdarma z pevných i mobilních 

telefonů), pomoc@linkabezpeci.cz , chat.linkabezpeci.cz 

 

Rodičovská linka: 840 111 234 

 

Linka důvěry Ostrava: 596 618 908, 739 267 939, provoz je ve 

všedních dnech od 12.00 - 6.00, v sobotu, v neděli a o svátcích svátky je 

nepřetržitý, info@help-psych.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, telefon 553 

810 700 

 

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Poruba, telefon 553 

810 750 

Mgr. Halina Chlebková 

 

 

 
 

 

mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
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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 

 Vlasta Otmarová, vedoucí školní jídelny 
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Kroužky ve školním roce 2010/2011 
 

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 Jan Straka 

Internetová kavárna  St 14.00-15.00 Anna Vařeková 

Korálkování   St 14.00-15.30 Klára Kubalová 

Sportovní hry   Út 13.45-14.30 Lenka Zaorálková 

Florbal    Út 7.00-7.45 Dagmar Celtová 

Knihovnický kroužek  St-Pá 9.40-10.00 Andrea Podrygalová 

Sportovní hry   St 13.45-14.00 Marcela Martínková 

Škola hrou   Pá 11.45-12.35 Yveta Klodová 

Sportovní hry   St 12.35-14.00 Marcela Martínková 

Gymnastika   St 14.00-15.00 Dagmar Celtová 

Animace   Čt 13.00-14.30 Jiří Richter 

Architektura   Út 12.45-13.30 Jiří Richter 

Ekologicko-výtvarný kroužek St 14.00-15.30 Ivona Rusnoková 

Ekologicko-výtvarný kroužek St 14.00-15.30 Jitka Hlavicová 

Logopedický kroužek  St 11.50-12.35 Yveta Klodová 

Vaření pro chlapce  Po 14.00-16.00 Jitka Hlavicová 

Chemický kroužek  St 7.00-7.45 Jitka Hlavicová 

Cvičení z českého jazyka Po 14.00-14.45 Renáta Sýkorová 

Cvičení z matematiky  Út 13.50-14.35 Eva Mohylová 

Anglický jazyk   Po 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Francouzský jazyk  St 7.00-7.45 Markéta Půdová 

Stolní tenis I.   St 13.40-14.25 Halina Chlebková 

Stolní tenis II.   St 7.00-7.45 Halina Chlebková 

Online Aj I.   Čt 12.45-13.30 Halina Chlebková 

Online Aj II.   Út 7.00-7.45 Halina Chlebková 

Online Aj III.   St 12.45-13.30 Halina Chlebková 

Matematika-doučování 7.A St 13.45-14.30 Taťána Pavlicová 

Matematika-doučování 6.AB Čt 13.50-14.35 Taťána Pavlicová 

Gymnastika   Čt 11.50-12.40 Bohdana Suchá   
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Kroužky ve školní družině ve školním roce 
2010/2011 

 
Název kroužku  Den Čas  Vyučující 

Výtvarné hry   Po 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Keramika   Po 15.00-16.30 Vnoučková, Sikorová 

Praktická dívka   Út 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Keramika   Út 15.00-16.30 Hellali, Gryžbonová 

Keramika   St 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Divadélko Klíček  St 15.00-16.30 Jana Sikorová 

Aerobic   Čt 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Keramika   Čt 15.00-16.30 Šárka Hellali 

Šikulka    Čt 15.00-16.30 Jana Sikorová 

Sportovní hry   Pá 14.00-15.00 Jana Sikorová 

Sportovní hry   Pá 14.00-15.00 Žaneta Gryžbonová 

Sportovní hry   Pá 15.00-16.00 Žaneta Gryžbonová 

Keramika pro děti a rodiče Pá 15.15-16.30 Hellali, Vnoučková 
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Přijímací zkoušky na střední školy a 
konzervatoře ve školním roce 2010/2011 

pro školní rok 2011/2012 

Termíny podání přihlášek na střední školy 

Uchazeč může podat až 3 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 

denní formy vzdělávání do 15. března 2011, v případě přihlášky do 

oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2010. 

 

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského 

zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné 

střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím 

základní školy jako to bylo v minulých letech. 

Počet přihlášek na střední školy 

Žáci základních škol mohou podat až tři přihlášky na střední školy. To 

platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol 

podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. 

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek 

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací 

zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 7. 

května 2011 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). 

 

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají 

přijímací zkoušky. 

 

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí 

ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a 

předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2011 (pro obory 

vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2010).  

Výsledky přijímacích zkoušek 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zašle ředitel školy do 7 dnů po 

termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkoušky 

nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 7 dnů 

po rozhodnutí. 
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Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si 

vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o 

přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na 

následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, 

ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé 

středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po 

skončení prvního kola přijímacího řízení. 

Druhé kolo přijímacího řízení 

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 

prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k 

naplnění předpokládaného stavu žáků. 

Odvolání 

Na veřejných středních školách se lze odvolat do osmi dnů od doručení 

rozhodnutí o nepřijetí. 

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou 

střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy. 

O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v 

kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve 

zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však 

nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče. 

Další informace 

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen 

děti z pátých a sedmých tříd základních škol. 

Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a 

zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijme a do jakých 

oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě 

přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy. 

 

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR - Přijímání na 

střední školy a konzervatoře  

Na http://www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou 

vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím 

informací o každé škole i oboru vzdělání. 

             Mgr. Blanka Blahutová 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2274771767&to=http%3a%2f%2fwww%2einfoabsolvent%2ecz%2ecz
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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 

 

 

 

 
 

 

 



 

- 23 - 

Spolupráce s MŠ Mitušova 90 
Brzy budu školákem 

 
Víme, jak těžké je pro některé děti změnit důvěrně známé prostředí. 

Většina předškoláčků z naší mateřské školky na ulici Mitušova 90 

zamíří k zápisu, a po té i do první třídy, k nám, do naší základní školy. 

Již v loňském školním roce paní učitelky z prvního stupně pro budoucí 

prvňáčky nachystaly řadu akcí, které by děti měly na nástup do školy 

připravit.  

I letos chceme dětem přestup mezi velké školáky ulehčit. Prvostupňové 

paní učitelky ve spolupráci s vedoucí učitelkou z mateřské školky Mgr. 

Marií Carbolovou připravily zábavné vyučovací hodiny, které 

korespondují s Tématickým plánem mateřské školy. Co děti čeká? Od 

listopadu do června se malí žáčci budou seznamovat s prací na 

interaktivní tabuli, dozví se, proč se střídá den a noc, proč je Země 

kulatá, co napovídá kalendář, proč je důležité se starat o své zdraví, 

zazpívají si písničky z pohádek, povypráví si, co se děje s přírodou, 

když se na jaře probouzí, na školním hřišti si užijí dětský den,…  

Budeme se těšit i na spolupráci s vámi, naši žáci. Pokud nám budete 

chtít pomoci, či přispějete dobrým nápadem, budeme rádi. 

 

                  Mgr. Blanka Blahutová 

 

Základní škola a mateřská škola 
 

         Po sloučení naší školy se sousedící mateřskou školkou převzali 

žáci vyšších ročníků patronát nad jednotlivými třídami mateřské školky. 

Dětem se věnují především v hodinách rodinné výchovy. Vymýšlejí pro 

ně hry, čtou pohádky, malují s nimi a pomáhají organizovat některé 

činnosti. 

           Během oslav Dne Země si pro ně pravidelně připravují program 

zaměřený na ekologii v rámci projektu Velcí malým. 

            Spolupráce s mateřskou školkou je přínosem nejen pro malé 

děti, ale i pro ty odrostlejší. Mnozí z nich tuto mateřskou školku sami 

navštěvovali a někteří zde dnes mají své mladší sourozence. 

 

Mgr.  Ivona Rusnoková 
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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. 

 

 

 
 



 

- 26 - 

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  

 

 

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. 

 

 

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.  
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Zájmové činnosti od 15,00:  

keramika     pondělí - čtvrtek 

výtvarné hry     pondělí 

sportovní hry pro chlapce i dívky  pátek od 14,00 a od 15,00 

aerobic a country tanečky    čtvrtek 

divadélko Klíček    středa 

Praktická dívka    úterý 

Šikulka    čtvrtek 

                                            

                                                    
 

Pozvánka pro rodiče:         

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

 

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
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eTwinning                                                              

 

Žáci naší školy se už druhým rokem, v rámci hodin anglického jazyka, 

účastní mezinárodního programu eTwinning. Mají možnost zdokonalit 

se v cizím jazyce, ale také se seznamují se žáky jiných zemí Evropské 

unie a s tím, jak žijí, jak se učí a jaké mají zájmy.  

Naše škola získala ocenění Quality label za loňský projekt „European 

cuisines“, do kterého byli zapojeni žáci současné 7.A a také naši loňští 

deváťáci.  

I v letošní školním roce budou žáci 3.A, skupinka žáků 5.AB, 6.AB a 

7.A pracovat na celoročních projektech s názvy: Rainbow, Let´s know 

each other, We love our pets, My family. Naši práci i práci 

partnerských škol mohou sledovat nejen sami žáci ale i jejich rodiče na 

webových stránkách Twinspace. 
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„English Test Competition“ 
 

Vážení rodiče, milí žáci, 

ráda bych vám nabídla možnost účastnit se soutěže  „English Test 

Competition“, která  je založena na originálních testech anglického 

lektora Richarda Swalese. Mohou se do ní zapojit všichni žáci, nejen ti 

nejlepší (jako např. v olympiádách). Její velkou výhodou je, že v sobě 

spojuje nezávislé certifikování a soutěžení na mezinárodní úrovni, a v 

neposlední řadě zvýší šance žáka na přijetí na střední nebo vysokou 

školu.  

Soutěž je tvořena pěti vědomostními stupni, z nichž každý obsahuje 

různý počet testů a gramatických okruhů. V soutěži ETC nejsou 

stanoveny věkové kategorie soutěžících. Vyhodnocuje se jen dosažený 

bodový výsledek a v případě stejného počtu bodů rozhoduje čas při 

zpracování testu.  

Soutěž se koná 3x ročně v lednu, březnu a květnu. To znamená, že 

učitel si sám vybere, ve kterém měsíci (jednom nebo všech), ve které 

době a ve kterém dni testování uskuteční. Soutěžní zadání žáci řeší v 

online formě. Otázky v poměrném zastoupení podle počtu 

gramatických okruhů vybere organizátor tak, aby test trval max. 1 

vyučovací hodinu.  

Žák si může vybrat, zda chce absolvovat pouze jeden test nebo chce 

zaplatit za celý level najednou, čímž ušetří cca 40 %. Musí je však 

absolvovat maximálně ve lhůtě 2 školních let. 

Cena: 

a)Online – 85 Kč / 1 test na 1 žáka bez ohledu na level 

b)Online – 135 Kč / 2 testy na 1 žáka 

Po absolvování každého testu žáci dostanou dílčí vyhodnocení a na 

konci školního roku  

diplom. Po absolvovaní celého vědomostního stupně dostanou žáci 

certifikát s celkovým hodnocením.  
Do soutěže přihlašuje žáky učitel - koordinátor. Více info naleznete na 

http://www.maxitest.eu/. 

    

     Mgr. Halina Chlebková 
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Poznávací zájezd do Velké Británie 
 

I v letošním roce pořádá naše škola pro žáky pátých až devátých tříd 

poznávací zájezd do Velké Británie – tentokrát pod názvem Historie 

Londýna a zábavní parky, v termínu od 17.5.2011 do 21.5.2011. 

Děti budou mít možnost se seznámit s historickými  památkami 

Londýna, o kterých se učí v hodinách angličtiny, uvidí například 

Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing street, 

Buckingham Palace a mnohé další. 

Pojedeme vyhlídkovou lodí po Temži, navštívíme Greenwiche  a 

Windsdor, vyzkoušíme si jízdu londýnským metrem nebo piknik ve 

známém Regent´s parku. Celý jeden den je věnován návštěvě 

Legolandu, londýnské zoo a akvária.  

Protože naším cílem je především komunikace a upevnění jazykových 

znalostí, budou děti ubytovány v anglických rodinách, kde si budou 

moci vyzkoušet své znalosti angličtiny a také se seznámit s běžným 

způsobem života v anglické domácnosti.  

Doufáme, že si děti kromě zážitků z cesty přivezou i poznání, že učit se 

cizí jazyk má smysl a vědomosti, které si ve škole osvojily, jsou 

schopny využít v praxi. 

Bc. Markéta Půdová 
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Lyžařský kurz v roce 2010/2011 
 

Termín:   7.-11. února 2011 (5 dní, Po-Pá) 

Místo konání: Lyžařské středisko Martinské hole 

www.martinky.com 
 

Orientační celková cena: Max. 4500 Kč 
Částka zahrnuje vše, tzn. ubytování, 

doprava, plná penze, skipas, popř. bazén 

Přesnou cenu ještě neznáme vzhledem 

k možné individuální slevě skipasů pro 

náš kurz a k neznámému přesnému počtu 

přihlášených, od čehož se odvíjí cena 

autobusu. 

 

Přihlásit žákyni, nebo žáka můžete složením zálohy ve výši 2500 Kč 

paní sekretářce Martincové. 

Počet přihlášených je omezen. 

Mgr. Jan Straka 
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Letní sportovní kurz 
 

Kurz je naplánován na přelom května a června 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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Seminář TAKTIK 
 

V minulém školním roce se naše škola zapojila do korespondenční 

soutěže TAKTIK. Tento mezinárodní seminář patří už po několik let k 

nejoblíbenějším matematickým seminářům a řeší jej ročně tisíce 

školáků. Samozřejmostí jsou ceny pro všechny soutěžící a diplom 

úspěšného řešitele. Je to soutěž, v níž dostanou žáci vytištěná 

matematická zadání (letos barevně), jež potom řeší doma.  

 

Hlavní rysy semináře jsou tyto: řeší se během celého školního roku, 

žáci dostanou během roku 4 série zadání, v každém zadání jsou 3 

grafické úlohy a 5 slovních úloh zaměřených na logiku, dále pomůcky 

Taktický trojúhelník a Žolík, soutěž mohou řešit jednotlivci, dvojice 

nebo trojice, každý zapojený žák získá věcnou cenu a diplom řešitele. 

Kromě žáků soutěží i škola v těchto kategoriích: nejúspěšnější škola, 

škola s největším počtem zapojených týmů, škola s nejlepším 

průměrným výsledkem na jeden tým. 

Loni se soutěže zúčastnilo celkem 19 dětí v 8 týmech (viz tabulka).  

Dva týmy se umístili na vynikajícím 1. místě, za což dostali další 

odměny. Ještě jednou gratulujeme. 

 

kategorie tým ce
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k
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2. třídy Pavla Mikulová 52 80. 

4. třídy 
Michaela Kozelská, Tereza Masariková, 

Hynek Žmolík 56 1. 

  

Natálie Gryžbonová, David Jakel, Lukáš 

Kocourek 52 66. 

  

Kristýna Kropáčková, Jakub Mužný, Stela 

Špundová 44 122. 

5. třídy Lukáš Andris, Jaroslav Hrubý, Jiří Poledník 56 1. 

  Petra Langrová, Lenka Poláková 50 55. 

  Aneta Holainová, Klára Klečková 46 81. 

  Adam Huvar, Roman Konvička 32 194. 
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Letos se do soutěže přihlásilo již 17.týmů (skoro 40 dětí), mezi nimi i 

vítězný tým z minulého roku Lukáš Andris, Jaroslav Hrubý a Jiří 

Poledník.  

Průběžné zprávy, jak si jednotlivé týmy vedou během roku můžete 

sledovat na stránkách školy nebo na www.seminar-taktik.sk. Držíme 

palce všem a ať těch prvních míst je co nejvíce. 

     

Mgr.Klára Kubalová 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

- 36 - 

Výstavy na radnici 
  

Pokud sledujete dění v našem městě, tak vám jistě neunikla 

zpráva, že budova Nové radnice Moravské Ostravy, jejíž dominantou je 

nepřehlédnutelná vyhlídková věž, oslaví zanedlouho 80. výročí od své 

výstavby. U této příležitosti byla přímo v prostorách radnice uspořádána 

v měsíci říjnu výstava, na níž se naši žáci prezentovali mnohými 

malbami a kresbami s jejím námětem. K vidění byly nejen 

bezprostřední malby malých dětí, ale i náročnější studijní práce starších 

žáků.  Nejen zaměstnanci radnice, ale i mnozí návštěvníci mohli 

obdivovat i vystavený prostorový model Nové radnice, vytvořený 

našimi dnes už bývalými žáky 9.A. 

Této výstavě předcházela v měsíci červnu prezentace 

prostorových prací dětí. Jako jediná základní škola ve městě jsme byli 

vyzváni, abychom představili zdařilé výtvory, které vznikly v minulých 

letech ve výtvarné výchově i v odpoledních kroužcích. V jednotlivých 

částech vstupního vestibulu radnice byly umístěny modely školy i 

sopky, busty, sochy ptáků i „perpetuum mobile“.  

Děti si při vytváření vyzkoušely různé techniky jako kašírování, 

sochání, lepení přesných modelů i různé montážní postupy a opět 

předvedly svou představivost, zručnost i výtvarné nadání. 

 

      Mgr. Anna Surmová 
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Den Země 2011 
Pozvánka 

Také v tomto školním roce - letos již popatnácté - pořádáme u 

příležitosti oslav Dne Země výstavu žákovských prací, která se bude 

konat v aule naší školy.   

od 12.4. do 26.4. 2011 

Téma letošního ročníku : Přírodou po špičkách  

Doprovodné akce :  Velcí malým 

                                   Hurá z lavic do přírody 

                                    Sběr starého papíru 

                                    Soutěž v ZOO 

 

 
 

Ekologické okénko 
Motto : 

„To, co vytvořila příroda je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno 

uměle. „                  

                                         Marcus Tullius CICERO 
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Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka 
 

Studijní vzdělávací zájezd na Zakarpatskou Ukrajinu 

 

Termín: 15.5. – 20.5. 2011 

 

Program zájezdu: 
 

1. den- odjezd od školy v odpoledních/večerních hodinách, noční 

přejezd přes Slovensko na Ukrajinu 

2. den- po příjezdu do Užhorodu, největšího města Zakarpatské 

Ukrajiny, prohlídka města – tržnice, historické centrum, 

řeckokatolická katedrála, židovská synagoga, hrad ze 13. stol., v 

případě zájmu a časových možností návštěva skanzenu 

(muzeum lidové architektury), odjezd na ubytování do 

Mežhorje, v případně zastávka v Mukačevě – druhém 

největším městě Zakarpat  s pěkně zrekonstruovaným centrem 

3. den- po snídani odjezd do Siněvirského národního přírodního 

parku – procházka, Siněvirské jezero (největší v Zakarpatí), 

vodopád Šipot, náštěva muzea vorařství, odjezd do Koločavy – 

pro Čechy zvláště atraktivní vesnice, ležící na břehu řeky 

Těrebly, dřevěný řeckokatolický kostel ze 17. stol., pravoslavný 

kostel, hroby četníků, které zastřelil Nikola Šuhaj, hrob Eržiky 

a Nikoly, místní škola s muzeem Ivana Olbrachta, možnost 

oběda v koločavské hospůdce (30 UAH), návrat na ubytování 

4. den- po snídani odjezd do Jasini, bývalého nejvýchodnějšího 

městečka první republiky, procházka v okolí Jablonického 

průsmyku a na hřbety Polonin, návrat na ubytování 

5. den- po snídani odjezd do vesničky Iza – možnost nákupu 

proutěného zboží , poté odjezd do Chustu – krátká prohlídka 

města, v květnu se nedaleko Chustu nachází krásné plantáže 

narcisů, alternativně: prohlídka Užhorodu, v 

odpoledních/večerních hodinách odjezd do České republiky 

6. den- příjezd ke škole v ranních / dopoledních hodinách 
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Cena zájezdu Kč 3 990,- zahrnuje: 

3x ubytování na tourbáze s bohatou snídaní (2–4lůžkové pokoje), 

dopravu autokarem (video/DVD, bufet), zdravotní pojištění v rozsahu 

VZP do výše 2 mil. Kč, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 

159/1999 Sb., průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 

informační materiály. Doporučené kapesné: 20 UAH = 60 Kč na 

vstupy a 100 UAH = 300 Kč na stravu (večeře po 20 UAH a obědy 

po 30 UAH).  1 UAH=3 Kč.  Bližší informace získáte u organizátorů 

zájezdu. 

Zájezd pro žáky připravili Mgr. Blanka Blahutová a Mgr. Jiří 

Richter ve spolupráci s cestovní kanceláří ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. 

Termín pro odevzdání závazných přihlášek je 16.12.2010. 

 

http://www.svetadily.cz/Sinevirsky-narodni-park.php 

 

http://ukrajina.svetadily.cz/clanky/Olbrachtova-Kolocava  

 

http://zakarpatska-ukrajina.unas.cz/171-zakarpatska-ukrajina.php 
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Praha   2011 
 

     I v letošním  roce se chystáme do Prahy. Pro zájemce z řad osmého 

ročníku a především pro milovníky historie jsme připravili vlastivědnou 

exkurzi zaměřenou na památky města Prahy. 

     Navštívíme vše podstatné  - Staroměstské náměstí s  Orlojem a 

Týnským chrámem, Karlův most, Malostranské náměstí s chrámem sv. 

Jakuba či budovami Senátu a Poslanecké sněmovny s prohlídkou, 

Pražský hrad, Chrám sv.Víta, Zlatou uličku. Národní divadlo, 

Václavské náměstí s Národním muzeem. Projdeme sady na Petříně  s 

rozhlednou a zrcadlovým bludištěm, navštívíme Muzeum voskových 

figurín, shlédneme představení na Křižíkově fontáně a zažijeme 

procházku noční Prahou. 

     Vzhledem k tomu, že spousta věcí se musí rezervovat s předstihem, 

mají žáci a jejich rodiče čas na rozmyšlenou do konce ledna 2011, kdy 

se budou rozdávat přihlášky. 

     Věříme, že si z Prahy odnesete mnoho nevšedních zážitků a budete 

se do ní rádi vracet. 

                                                      Mgr. Renáta Sýkorová 
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Bessy je náš školní pes, je to fenka a má 2,5 roku. Je z útulku v Orlové. 

Je nedůvěřivá k cizím lidem kvůli své minulosti. Brzy si u nás zvykla a 

ví, že ji tady čeká lepší život. 

 

Roman Konvička, 6.A  
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1. PROSINCE 2010 

 

15,00  - 17,00 hod. 

 

 

 
 

 

 

K SETKÁNÍ ZVEME ŽÁKY, RODIČE, 

PŘÁTELE ŠKOLY. 
 


