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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 2011/2012. 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 

 
 

Silvie Medulová 
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Seznam pracovníků 2011/2012 
 

Ředitel školy:   Martin Pail  

Zástupkyně ředitele: Blanka Blahutová 

Výchovný poradce:  Dagmar Celtová   

 

Třídní učitelé 

1.A Lenka Zaorálková  6.A Jiří Richter 

1.B Blanka Minaříková  6.B Klára Kubalová 

2.A Anna Vařeková  7.A Anna Surmová 

2.B Yveta Klodová  7.B Taťána Pavlicová 

3.A Jana Šindelová  8.A Jan Straka 

3.B Bohdana Suchá  9.A Andrea Podrygalová 

4.A Jana Harenčíková  9.B Renáta Sýkorová 

4.B Ilona Bolcková 

4.C Marcela Martínková 

5.A Ivona Rusnoková 

5.B Marcela Tašková 

 

Netřídní učitelé 

Jitka Hlavicová 

Vladimíra Hýlová 

Halina Chlebková 

Markéta Půdová 

 

  

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 

Eva Davidová  

Šárka Filáková 

Lenka Švrčková 

 

Vedoucí správního útvaru 

Petr Mazur 

 

Správní zaměstnanci  

Yveta Fikáčková 

Martina Kavanová 

Jana Konvičková 

Alena Kreuzová 
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Organizace školního roku 2011/2012 
 

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

 

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011 

 

Vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2011 do pondělí 2. Ledna 

2012, vyučování začne v úterý 3. ledna 2012 

 

Ukončení prvního pololetí: úterý 31. ledna 2012 

 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2012 

 

Jarní prázdniny: od pondělí 12. března do pátku 16. března 2012 

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012 

 

Ukončení druhého pololetí: pátek 29. června 2012 

 

Hlavní prázdniny: od soboty 30. června do neděle 2. září 2012 

 

Zahájení školního roku 2012/2013: pondělí 3. září 2012 

 

Termíny třídních schůzek:  středa 2.11. 2011 

středa 28.3. 2012 

 

Termíny konzultací:   středa 4.1. 2012    

středa 30.5. 2012 

 

Třídní schůzky pro 1. ročník: středa 21.9. 2011 

 

 

Pedagogické rady:   středa 2.11. 2011  

     středa 25.1. 2012 

     středa 28.3. 2012 

     středa 20.6. 2012 

 

Den otevřených dveří:  středa 18.1. 2012 
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Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tř. 
 

Upozorňujeme, že se připravuje novela školského zákona 

(předpokládané nabytí od 1. ledna 2012), která může přinést změny 

v oblasti přijímacího řízení na střední školy. O změnách budete 

informováni např. na webových stránkách školy.  

Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 

odborná učiliště je do konce února 2012 výchovné poradkyni 

Dagmar Celtové. 

Mgr. Martin Pail 

 

 

 
 

Jana Poláchová, Barbora Richtárová 
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 
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. Pokud učební program 

neodpovídá připravenosti dítěte, vede učení k nezájmu, k přetížení, k rezignaci. 

 

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. Rozsah a 

průběh speciálně pedagogické péče je dán závěry v odborném vyšetření. 

Obvykle je dětem nařízena reedukační péče v rozsahu jedné vyučovací 

hodiny týdně.  

 

 

Individuální vzdělávací plán integrovaného žáka vytváří na 1. stupni 

třídní učitel, na 2. stupni učitel, který danému předmětu vyučuje 
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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.  
                                       Mgr.Blanka Blahutová 

Kontakty:  

  

Mgr. Hana Valderová:  

tel.:553 810 716, email: hana.valderova@ppp-ostrava.cz                   

Mgr.Šárka Kašpárková:  

tel: 553 810 708, email: sarka.kasparkova@ppp-ostrava.cz                                                                                    

 Mgr. Blanka Blahutová 

 

 
 
 

mailto:hana.valderova@ppp-ostrava.cz
mailto:sarka.kasparkova@ppp-ostrava.cz
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Přehled oprav a změn 
 

 Opravy a změny, které byly provedeny ve školním roce 

2010/2011:  

- oprava sociálního zařízení v mateřské škole v celkové částce           

249 000.- Kč 

- oprava poslední zbývajícího sociálního zařízení v základní škole 

v celkové částce 348 000.- Kč 

- vymalována jedna učebna a chodba v přízemí na vedlejší budově ZŠ a 

vymalována jedno oddělení v mateřské škole 

- škola zakoupila další interaktivní tabuli, již sedmou na škole 

- v dalších pěti učebnách a na chodbách školy byla vyměněna světelná 

tělesa 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Co chystáme ve školním roce 2011/2012 
 

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

chceme i nadále pokračovat ve školním roce 2011/2012. 

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

jazyk, matematika, obecně studijní předpoklady) 

- zateplit obě budovy školy a vyměnit dřevěné okenní rámy za plastové, 

předpokládaná realizace jaro 2012 

- připravit „Den otevřených dveří“ 

- připravit „Den Země“  

- zorganizovat pro školy v Moravskoslezském kraji soutěž v anglickém 

jazyce 

- připravit vystoupení dětí ke „Dni matek“ 

- připravit od listopadu přípravku pro děti předškolního věku pod 

vedením speciálního pedagoga 

- pokračovat ve výměně starých zářivkových svítidel za nové 

- zakoupit nové učební pomůcky z finančních prostředků v rámci 

projektu „EU peníze do škol“ 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Ať žije prevence! 
 

Ani v loňském školním roce jsme nezapomněli na preventivní aktivity 

pro své žáky. Tentokrát jsme to pojali trochu netradičně a místo účasti 

v centrum prevence „Renarkon“, který navštěvovali naší žáci I. a II. 

stupně celý předminulý rok, jsme objednali motivační výchovná 

představení. 

Pro I. stupně jsme zvolili performanci „Sezname, otevři se“. 

Představení se neodehrávalo pouze na jevišti, ale na mnoha místech 

byly děti vtahovány přímo do děje a stávaly se jeho živou součástí. 

V různých situacích mohly tak spontánně reagovat a navozená témata 

prožít na vlastní kůži. Nezaznívalo tu žádné dogmatické poučování – 

posluchačům bylo umožněno přirozenou cestou objevit mnohé 

v aktivním přístupu k životu, mezilidských vztazích, o zdravém 

životním stylu nebo nebezpečí plynoucímu ze závislostí. Součástí 

tohoto představení byly původní písničky s originálními texty, které 

v praxi dokládaly, že děti vnímají kvalitu a hra na „vždyť je to jen pro 

malé“ na ně neplatí. 

Žáci II. stupně shlédli představení „ Na rovinu“. Tato performance byla 

jedinečná především svou originální formou, která vyžadovala aktivní 

pozornost posluchačů. Koncepce představení umožňovala dynamicky 

prolínat podnětné informace s praktickými příklady ze života. I když 

bylo představení zaměřeno „na drogy“, nesledovalo pouze závislosti, 

ale názorně zdůrazňovalo negativní vliv médií a techniky na vývoj 

osobnosti, přičemž se vždy kladlo důraz na vlastní zdravý rozum a 

zodpovědnost vůči sobě a svému okolí. Všichni tak mohli na jednotlivé 

akce ihned reagovat, což umožňovalo „šít program přímo na míru“. 

Osobitý humor tohoto představení nezlehčovala nastolená témata, ale 

měla klíčovou roli v komunikaci s posluchači. Cílem této aktivity bylo 

zdravě vyprovokovat mladé lidi k přemýšlení o věcech, nad kterými 

často jen „mávnou rukou“. 

Kromě těchto motivačních výchovných představení jsme spolupracovali 

s Městskou policií a žáci 4. tříd se zúčastnili několika besed s nimi. 

Věříme, že je lepší předcházet sociálně patologickým jevům než je 

později řešit. Proto i v letošním školním roce budeme pokračovat 

v PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH.  

 

Mgr. Halina Chlebková 
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Konzultační hodiny výchovného poradce 

Pondělí: 14.00 – 15.00 

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

email: celtova@zsmitusova16.cz 

  

Důležité termíny pro vycházející žáky 9.tříd 

 

1. kolo přijímacích zkoušek se koná v pracovních dnech od 22.4. do 

7.5. 2012 

Talentové zkoušky se konají od 2.1. do 15.1. 2012 (konzervatoře 15.1.-

31.1.2012) 

Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy je do 15.11.2011  

Termín odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední 

odborná učiliště je do konce února 2012 výchovné poradkyni Dagmar 

Celtové. 

 

Úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím 

informací o každé škole i oboru vzdělání naleznete na 

http://www.infoabsolvent.cz 

 

Více informací o přijímacím řízení získáte na http://msmt.cz  

 

Mgr. Dagmar Celtová 

 

 
 
 

mailto:celtova@zsmitusova16.cz
http://www.infoabsolvent.cz/
http://msmt.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 do 8:00 

hodin. 

3. Odhlášené obědy budou převáděny a účtovány v dalším měsíci. 

4. Při ztrátě stravovací karty nebo žetonu musí strávník ihned 

ztrátu nahlásit vedoucí školní jídelny a zakoupit si kartu nebo 

žeton znovu. 

5. Stravovací karta stojí 50,- Kč, stravovací žeton 150,- Kč. Při 

ukončení stravování ve školní jídelně se peníze za kartu nevrací, 

za nepoškozený žeton vrátíme 90 Kč. 

6. Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 11:30 do 11:45 

a potom také od 13:45 do 14:00.  

7. Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 119 v pozdějším znění se 

uskutečňuje stravování žáků v době výuky ve škole. Podle 

vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4 se považuje první den 

nepřítomnosti žáka za pobyt žáka ve škole. Žák má nárok na 

dotovaný oběd a hradí pouze náklady za potraviny.  

8. Další dny nepřítomnosti ve škole již nemá nárok na dotovaný 

oběd a je povinen stravné odhlásit. Pokud oběd neodhlásí, 

musí pak uhradit celkové náklady na přípravu jídla. Celkové 

náklady na přípravu oběda činí v naší ŠJ 56.- Kč. Pokud žák 

nebude řádně odhlášen od druhého dne nepřítomnosti, bude 

muset uhradit doplatek 32 Kč do celkové ceny oběda.  
9. Stravu lze odhlašovat osobně u vedoucí školní jídelny, na 

telefonu se záznamníkem číslo: 596 719 971 nebo na emailové 

adrese: jidelna@zsmitusova16.cz , a to vždy do 13.30 hodin 

na oběd pro následující den. 
 

Cena obědů pro žáky: do 10 let: 20,- Kč 

    do 14 let: 22,- Kč 

    od 15 let: 24,- Kč 

     

Vlasta Otmarová, vedoucí školní jídelny 

 

 

mailto:jidelna@zsmitusova16.cz
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Kroužky ve školním roce 2011/2012 
 

Název kroužku Den Čas Vyučující 
Internetová kavárna St 14.00-15.00 Anna Vařeková 
Barevná čeština St 11.50-12.30 Anna Vařeková 
Sportovní hry Po 13.00-14.00 Marcela Martínková 
Futsal I. Po 7.00-7.45 Jan Straka 
Futsal II. St 7.00-7.45 Jan Straka 
Volejbal I. St 14.00-14.45 Jan Straka 
Volejbal II. St 14.45-15.30 Jan Straka 
Florbal Út 7.00-7.45 Dagmar Celtová 
Doučování z Ma a Čj Út 8.00-8.45 Bohdana Suchá 
Sportovní hry Út 13.30-14.15 Lenka Zaorálková 
Doučování z matematiky 7.r. St 7.00-7.45 Taťána Pavlicová 
Doučování z matematiky 8.r. Čt 7.00-7.45 Taťána Pavlicová 
Cvičení z Čj 6. r. Út 14.00-14.45 Renáta Sýkorová 
Příprava na přijímací zk. z Čj St 14.00-14.45 Renáta Sýkorová 
Veselá písnička St 13.00-13.45 Jana Šindelová 
Zpívání pro nejmenší Út 13.00-14.00 Blanka Minaříková 
Stolní tenis St 13.50-14.30 Halina Chlebková 
Online angličtina Út 12.45-13.30 Halina Chlebková 
Online angličtina Čt 13.50-14.30 Halina Chlebková 
Knihovnický kroužek St-Pá 9.40-10.00 Andrea Podrygalová 
Škola hrou Po 12.45-13.30 Yveta Klodová 
Příprava cambid. tests Pá 7.00-7.45 Markéta Půdová 
Francouzský jazyk St 13.00-14.00 Markéta Půdová 
Doučování pro prvňáčky Út, Čt 7.15-7.35 Blanka Minaříková 
Ekologicko-výtvarný kroužek St 14.15-16.00 Rusnoková 
Testy z anglického jazyka Pá 7.00-7.45 Halina Chlebková 
Příprava na přijímací zk. Z Ma Út 14.00-14.45 Klára Kubalová 
Korálkování začátečníci Po 14.00-16.00 Klára Kubalová 
Korálkování pokročilí Čt 14.00-16.00 Klára Kubalová 
Škola hrou St 12.10-13.25 Jana Harenčíková 

Volný čas a já St 12.45-13.30 Ilona Bolcková 

Barevná škola St 7.00-7.35 Ilona Bolcková 

Architektura Pá 12.45-13.30 Jiří Richter 

Ekologicko-výtvarný kr. St 14.15-16.00 Hlavicová 
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Kroužky ve školní družině ve školním roce 
2011/2012 

 

Vlasta Vnoučková Po 15.00-16.30 Jana Sikorová 
Keramika Po 15.00-16.30 Šárka Hellali 

Výtvarné hry Po 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 
Keramika Út 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 
Šikulka Út 15.00-16.30 Jana Sikorová 

Aerobic a country tance Út 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 
Keramika St 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 
Keramika St 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Relaxační tanec St 15.00-16.30 Šárka Hellali 
Keramika Čt 15.00-16.30 Jana Sikorová 
Keramika Čt 15.00-16.30 Šárka Hellali 

Praktická dívka Čt 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 
Sportovní hry Pá 15.00-16.30 Jana Sikorová 
Sportovní hry Pá 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Keramika pro děti a rodiče Pá 15.00-16.30 Vnoučková , Hellali 
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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 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.  

 

- keramika      

- výtvarné hry      
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- sportovní hry pro chlapce i dívky 

- aerobic a country tanečky    

- divadélko Klíček    

- Praktická dívka    

- Šikulka 

- Relaxační tance 

- Keramika pro děti a rodiče  

Jana Sikorová  
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Etická výchova  
 

Etická výchova je jedním z projektů, které od roku 1992 postupně 

nacházejí své místo ve výchovném a vzdělávacím procesu našeho 

školství. Je postavena na prožitkové pedagogice, která vede k vytváření 

osobnostních postojů a hodnot formou vlastního žákova prožitku. 

Program je zaměřen k jedinému výchovnému cíli spočívajícím 

v prosociálním chování žáků. Chování, které podporuje dialog, 

nezištnou spolupráci, vzájemnou pomoc jiným osobám a skupině. Vede 

k vytvoření vlastního hodnotového systému a jeho zvnitřnění, který se 

stává základem zralé osobnosti, která dokáže realizovat poznané dobro 

bez nároků na odměnu, pouze na základě vlastního uspokojení 

z naplnění svých hodnot. 

Cílem je vychovat člověka, který je pozitivní osobností, je schopný 

aktivně spolupracovat na realizaci toho, co poznává jako dobré, jít za 

svým cílem a naplňovat ho i ve chvílích nepřízně okolí. 

Od školního roku 2010/2011 se do projektu výuky etické výchovy 

zapojila i naše škola a to zapracováním etické výchovy do ŠVP a 

zavedením samostatného předmětu v 6. ročníku. 

Po roční zkušenosti s výukou etiky bych se s Vámi ráda podělila o své 

postřehy a dojmy. 

Etická výchova mi přinesla nový pohled a přístup k žákům.V hodinách 

se mezi námi vytvořil kamarádský vztah, který výrazně změnil 

atmosféru ve třídě. Změnilo se chování dětí k sobě i okolí. Zlepšila se 

vzájemná spolupráce a pomoc. V hodinách byly děti otevřené, tvořivé, 

ukázněnější, solidárnější. Přestože se vše nepovedlo podle mých 

představ, být učiteli v této době je našim posláním, ale i učitel je jen 

člověk a stále se musí učit něčemu novému. Hledejme tedy společně 

cestu, kudy se dát. 

 

Mgr. Celtová Dagmar 
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Můj rok s etikou 

(hodnocení předmětu žáky) 

 

Můj rok s etikou byl suprový.Naučila jsem se citovou komunikaci, 

verbální tvořivost, fantazii. Když jsem byla nešťastná, vždy v úterý mě 

etika překvapila nějakou hrou, nebo šťastnou příhodou. 

 

Etika mě naučila, že na světě je mnoho lidí, kteří jsou úplně jiní a já se 

nemůžu starat jenom o sebe. Taky jsem se hodně skamarádila s mojí 

super 6.A.Naučila jsem se nové a hodně zábavné hry. Začala jsem si 

více užívat života a zjistila plno nových věcí. Etika je úžasný předmět 

plný her, který tě naučí pravidla přátelství. 

 

Nejlepší předmět je etika. Naučila mě vnímat druhé víc a mám teď víc 

kamarádů a zdá se mi, že víc zapadám do party. Zažil jsem tu spoustu 

báječných her, které mě bavily. 

 

Tento rok s etikou mi přinesl přesvědčení o tom, že jsme skvělý kolektiv. 

Přinesl mi taky hodně zkušeností, zábavy a ponaučení, že mám 

naslouchat a pomáhat kamarádům v těžkých situacích. 
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ANGLIČTINA – eTwining 

 Naše škola se už potřetí zapojí do programu eTwinning (více 

informací najdete na www.etwinning.cz). Jedná se o program, do 

kterého se zapojují nejrůznější evropské školy a navazují partnerství. 

Tyto partnerské školy pak společně plní předem dohodnuté úkoly, to 

znamená, že spoluvytvářejí daný projekt.  

Jazykem komunikace je angličtina, což umožňuje žákům se 

v tomto cizím jazyce zdokonalovat. Projekty se však často prolínají i 

jinými vyučovacími předměty, např. výtvarnou výchovou, pracovními 

činnostmi, hudební výchovou, přírodovědou apod.  

Žáci mohou navázat partnerství s žáky podobného věku a posílat 

si i soukromé e-maily. Náplní projektů je vzájemné poznávání se, 

získávání informací o kultuře jiných zemí, porovnávání způsobu života 

jak ve škole, tak i v rodině, seznámení se s tím, jak děti podobného 

věku tráví volný čas apod. 

Naše projekty přinášejí dětem zdokonalení se v anglickém 

jazyce, hravou formu procvičování slovní zásoby a gramatiky, uplatnění 

dosavadních vědomostí a zkušeností. Žáci mají také možnost seznámit 

se s některými nástroji informačních technologií, které nám při 

projektech slouží k předávání informací. 

Odměnou za naši práci je nejen radost sledovat, co se nám 

podařilo, a porovnávat naše práce s prací jiných dětí ze zemí Evropské 

unie, ale jsou to i ocenění udělovaná pražským ústředím, tzv. Quality 

Label. Na základě tohoto ocenění pak žáci dostávají také drobné 

odměny. 

V nejbližším období se zapojíme do tří mezinárodních projektů, 

a to se žáky čtvrtého, pátého a osmého ročníku. Budeme se zabývat 

tématy jako jsou: rodina, přátelé, škola, móda, zdravý životní styl, 

životní prostředí atd.  

Mgr. Vladimíra Hýlová 

 

      

http://www.etwinning.cz/
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Seminář TAKTIK 
 

V minulém školním roce se naše škola již podruhé 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 (opět 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 již 38 dětí v 17 týmech (viz tabulka).  

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

odměny. Ještě jednou gratulujeme. 
 

kateg. členové týmu     celk.body pořadí 

2 Ondřej Cuberek Dominik Matěj   69 110. 

2 Markéta Konvičková     72 1. 

3 Viktor Lariš Dalibor Slíva   72 1. 

3 Nga Luu Hang     50 264. 

3 Martin Hrubý     72 1. 

3 Kamila Kolariková Pavla Mikulová Martin Polák 66 129. 

3 Tereza Bajorová Michaela Mušinková   64 160. 

4 Bára Bergerová Veronika Janáčková Zuzana Šalamonová 52 298. 

4 Jan Kulina Matěj Maleček Jan Selig 60 245. 

4 Irena Galářová Marek Chytil Karolína Pavinská 62 225. 

4 Klára Lindovská Markéta Mrvová Klára Urbanová 68 122. 

4 Monika Kvapilová     64 203. 

5 Jakub Mužný Sotirios Pupakis Hynek Žmolík 63 122. 

5 Gabriela Daňková Bára Halfarová Michaela Ondrůšková 66 80. 

5 Vojtěch Cuberek Karolína Veselá Dalibor Vrtaník 58 183. 

6 Adam Huvar     35 433. 

6 Lukáš Andris Jaroslav Hrubý Jiří Poledník 42 355. 

 

Doufám, že letos se opět zapojíme a umístíme se v první dvacítce 

soutěžících škol.     

Mgr. Klára Kubalová 
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CAMBRIDGE ESOL  
mezinárodně uznávané zkoušky z 

anglického jazyka 
 

SOUTĚŽ PRO 5 NEJLÉPE PŘIPRAVENÝCH ŽÁKŮ 
 

V letošním školním roce mají naši žáci poprvé možnost připravit 

se a složit renomovanou zkoušku z obecné angličtiny  Key English 

Test (KET). 

Přestože cena zkoušky je  2.300,- Kč, rozhodl se pan ředitel 

Mgr.Pail vyhlásit soutěž a pěti nejlépe připraveným žákům vstupní 

poplatek uhradit – za což bych mu chtěla jménem žáků velmi 

poděkovat. 

Zkoušky Cambridge ESOL jsou součástí univerzity v 

Cambridge a certifikáty jsou uznávány vzdělávacími institucemi na 

celém světě jako důkaz jazykové kompetence. Zkoušky pokrývají 

všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvený a písemný 

projev.  

Cambridge ESOL mají celou řadu úrovní, které jsou propojeny 

se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. 

 

Key English Test (KET) 

Zkouška KET ověřuje dovednosti praktického využití anglického 

jazyka v běžných situacích na úrovni A2 a ověřuje jazykové 

kompetence v tomto rozsahu: 

 

Reading and Writing 

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze 

zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. 

Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu a 

poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami. 1 hodina 10 

minut 

 

Listening 

V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence 

nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology. 30 minut 
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Speaking 

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny 

v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti 

většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl být schopen 

klást jednoduché otázky týkající se jeho života a odpovědět na ně, 

vyjádřit, co má a nemá rád atd. 8-10 minut 

 

Podrobnější informace o této zkoušce najdete na stránkách: 

www.cambridgeesol.cz/exam/ket/index.php 

 

S případnými dotazy se můžete obracet na paní učitelku Půdovou. 

Věřím, že všichni naši žáci budou při skládání zkoušky úspěšní a během 

svého dalšího studia se jim podaří získat i další certifikáty Cambridge, 

jakou jsou například PET, FCE nebo CAE. 

 

Bc. Markéta Půdová 
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Poznávací zájezd do Velké Británie 

 
 Ve dnech 17.5. – 21.5.2011 jsme se, tak jak už se stalo na naší 

škole dobrým zvykem, zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna. 

Cílem zájezdu bylo upevnění komunikačních schopností dětí kontaktem 

s rodilými mluvčími a seznámení se s historií a současným životem 

Londýna. Zájezdu se zúčastnily děti pátých až devátých tříd. 

 Cestovali jsme autokarem a i přes velkou náročnost cesty děti 

vše zvládly výborně. Děti si užily především jízdu trajektem a východ 

slunce nad útesy v Doveru. 

Hned po příjezdu do Londýna jsme začali procházkou kolem 

Temže. Děti měly možnost vidět všechny známé dominanty Londýna – 

Big Ben a budovy parlamentu, 

Trafalgar Square, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 

Westminster Abbey atd. Protože někteří žáci byli v Londýně již 

minulý rok, zahráli si na průvodce a provedli nás centrem Londýna až k 

londýnské ZOO. Zde už i děti, které cestovaly letos poprvé, měly za 

sebou první zkušenosti s komunikací v angličtině a i přes počáteční 

obavy si všichni koupili vybrané upomínkové předměty a občerstvení. 

Spokojení a trochu unavení jsme dojeli do jižní části Londýna, kde už 

na nás čekali členové rodin, ve kterých byli naši žáci ubytováni. 

Ráno, na místě srazu, si potom děti porovnávaly zkušenosti a 

zážitky z večera stráveného v kruhu anglické rodiny. Třetí den jsme 

celý věnovali návštěvě Legolandu - městečka sestaveného z 20 milionů 

kostek. Děti si atrakce i miniaturní stavby z lega opravdu užily. Večer 

jsme se opět vraceli k rodinám. Děti už daleko jistěji komunikovaly a 

sdělovaly svoje zážitky a pocity z Londýna novým známým. 

 Čtvrtý den pobytu zahrnoval prohlídku Greenwiche a lodí po 

Temži jsme se vydali k historické pevnosti Tower of London. Stavbu 

pevnosti zahájil již Vilém Dobyvatel a mnoho let sloužila jako sídlo 

králů. Děti zde zaujaly především korunovační klenoty a historické 

sbírky zbraní. Posledním a pro mnohé největším zážitkem byla jízda na 

London Eye, vyhlídkovém obřím kole, které tvoří od roku 2000 jednu 

z dominant Londýna.  

  Pak už na nás čekal autobus a dlouhá cesta domů, kterou jsme 

z větší části strávili porovnáváním našich zážitků a prohlížením 

fotografií. 
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 Doufám, že se nám i v letošním roce podaří zorganizovat 

poznávací zájezd  - tentokrát bychom rádi k Londýnu přidali ještě Paříž 

a historická města Oxford a Cambridge. Všechny informace ohledně 

letošního zájezdu najdete na webových stránkách školy.  

Případné dotazy Vám ráda zodpoví paní učitelka Půdová. 

Bc. Markéta Půdová 
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Ekologické okénko 
 

JEDINÝ AZYL, VŽDY A VŠUDE OTEVŘENÝ PRO VŠECHNY, JE PŘÍRODA  

Max Ligner 

 

Svou lásku a úctu k přírodě vyjádřili žáci ve svých literárních a 

výtvarných pracích, které stále zdobí naši školu a připomínají tak 

oslavu Dne Země ve školním roce 2010/2011 pod názvem 

„PŘÍRODOU PO ŠPIČKÁCH.“ 

 

Pro letošní školní rok jsme si vybrali téma „NAŠE ÚŽASNÁ ZEMĚ.“ 

Nejzdařilejší žákovské práce opět vystavíme v aule školy. 

 

Srdečně všechny zveme na výstavu, která se bude konat  
ve dnech 18.4. až 4. 5. 2012. 

 

K nejoblíbenějším doprovodným akcím oslav Dne Země na naší škole 

žáci osmých a devátých tříd a den pro přírodu HURÁ Z LAVIC DO 

PŘÍRODY. 

Mgr. Ivona Rusnoková 
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Čtyřdenní ekologický kurz 
 
Současná třída 7.A se zúčastnila v termínu od 24. do 27. května 

ekologického kurzu, který probíhal na samotě v hájence Nivy 

v Janišově u Vsetína. Děti musely nejdříve zdolat se svými batohy a 

spacáky docela prudký kopec, ale připravená chata byla pro ně 

odměnou. 

Ekologický kurz probíhal pod odborným vedením lektorů z vsetínské 

organizace Alcedo, kteří si připravili pro děti spoustu her i zážitkových 

aktivit. Děti pak při nich poznávaly samy sebe, své schopnosti i 

sportovní možnosti, své spolužáky mohly vnímat i jinak než ve školním 

prostředí, učily se respektovat jeden druhého, pracovat v teamu i 

citlivému vztahu k přírodě. Počasí bylo nádherné po celou dobu pobytu, 

a když připočteme i vynikající jídlo, pak nebylo co vytknout.  
 

A navíc se všichni báječně bavili …  

 

 
 

     Mgr. Anna Surmová 
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Naše spolupráce s ostravskou ZOO 
 

Víte, že …… 

- ostravská ZOO má 26. října narozeniny 

- 4. října mají všechna zvířátka svátek 

- naše adoptivní zvířátko v ZOO je opička Kočkodan Dianin 

 

Už dva roky využívá naše škola možnosti podpořit chov naší opičky 

formou sponzorského daru. Kočkodany Dianiny chová v České 

republice pouze ostravská zoo.  

V současné době je skupina tvořena 6 zvířaty. 

Kočkodan Dianin je obyvatelem posledních zbytků deštného pralesa 

několika západoafrických států a patří k druhům ohroženým 

vyhubením. 

Milí rodiče, milí žáci! 

Vyhlašujeme novou sponzorskou akci zaměřenou na výživu a chov 

našich opiček. Peněžité dary noste pokladníkům tříd do konce října. 

V rámci výročí ostravské zoo a také ke svátku zvířat bychom opičkám 

chtěli udělat radost. Vítězná třída bude odměněna. 

 

Z celého srdce děkujeme. 

Mgr. Jitka Hlavicová 

 

 
 

Lukáš Kubáč 
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Praha 2012 

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

osmého ročníku a především pro milovníky historie jsme připravili 

historickou 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, letohrádek Belvedér i 

Hvězda, nově zrekonstruované Národní technické muzeum, Národní 

divadlo s prohlídkou, 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 

2012, 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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Lyžařský kurz v roce 2011/2012 
 

Termín:   únor 2012 (5 dní, Po-Pá) 

Místo konání: Lyžařské středisko Martinské hole 

www.martinky.com 
 

Orientační celková cena: 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 kempu ve Vítkově-

Podhradí. Pohodlí garantují prostorné chatky. K dispozici máme 

volejbalové, basketbalové hřiště, kulečník, ohniště, atd. Kempem 

protéká řeka Moravice, která nabízí spoustu příležitostí k různým akcím 

s kanoemi, či rafty. 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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Recitační soutěž 
 

Poslední předvánoční den si bývalá třída 6.A zpestřila třídním kolem 

soutěže v recitaci.  

Do čtyřčlenné poroty zasedly dvě paní učitelky a dva náhodným losem 

vybraní žáci. Zadání bylo jednoduché: připravit si k přednesu báseň 

zpaměti, ať už od autorů známých, méně známých nebo z vlastní 

tvorby. A tak zazněly nejrůznější básně, dokonce i zdramatizovaná 

Erbenova balada a několik žáků překvapilo i vlastními básněmi. 

Chlapci vymysleli spíše verše komické inspirované blížícími se 

Vánocemi, ale jedna básnička tentokrát od dívky nás všechny nadchla a 

chytla za srdce nejen procítěným přednesem, ale i autorčinou fantazií.  

Posuďte sami, zda porota správně vybrala vítězku: 

Mgr. Anna Surmová 
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Zahalená láska v mém deníčku 
Lenka Poláková, 7. A 

 

Možná slza ukápne, 

možná se budu smát. 

Jen jedno je jisté: 

nikdo nesmí znát, 

co v mém deníčku 

bude se ukrývat. 

 

Chci být tou kapkou deště, 

co stéká ti po skráních 

a proplétat se vlasy ještě, 

dotýkat se tváří tvých. 

 

Vystřel mi pouťovou růži 

a kup mi srdce z perníku, 

napiš mi černou tuší 

pár milostných veršíků. 

 

Do nebeských dálek 

na křídlech svezu tě, 

věnuji ti jako dárek 

souhvězdí Labutě. 

 

A pak čas otevírá brány 

do dalších roků, 

čekají nás úspěchy i rány, 

kam povede směr mých kroků? 

Zatím je budoucnost 

zahalena v mlze, 

však já se jí nesmím bát, 

vykročím kupředu drze 

a se životem se budu rvát. 
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Jak se asi cítí má školní taška? 
 

Kdopak by se zajímal o školní tašku? 

Ležím tady ve skříni vypraná, zašitá a prázdná. Sotva jsem přinesla 

domů ty nové učebnice, už mě vůbec nepoužil. Jenom jednou jsem se 

za ním byla podívat v nějaké nemocnici a od té doby už nic nenosím. 

Ležím tu ve skříni a říkám si:  

„Copak má ten kluk celý rok prázdniny? Že on si koupil jinou tašku a 

mne už nepotřebuje!“ Jak jsem se těšila vždycky ven, že si sednu do 

trávy, no někdy do bláta nebo na ty studené dlaždičky, do deště nebo do 

sněhu. Nebo na tu pěknou dřevěnou židli, nebo že se rozvalím na 

postel. Taky jsem se těšila, jak si budu moci v jeho třídě popovídat 

s ostatními taškami. A někdy jsem se taky, tenkrát, kdy mě ještě nosil, 

těšila, až ze mne vytáhne tu starou svačinu. Jindy si pastelky stěžovaly, 

že by rády zpátky do pouzdra a trochu ostrouhat. Nebo jednou ve mne 

brečela osamělá papuč, že se její kamarádka ztratila, ale druhého dne se 

zase spolu potkaly v šatně. To ta rukavice byla statečnější. Prý se jí tu 

docela líbilo, kdyby do ní rohem nešťouchaly ty učebnice. Ale i tak je 

to prý lepší než ležet ve sněhu jako posledně. A co jsme si s obědovou 

kartou nahrály na schovávanou!  

Slyšela jsem od té velké tašky, že ten kluk s ní teď jezdí do nemocnice. 

Aha, tak proto mě nemůže nosit. A ještě ta taška říkala, že od září má 

dovolenou. 

Že bych teď s klukem zase chodila já? 

Už se těším na to, jak voní nové učebnice.                                                                                                      

 

Jaroslav Hrubý, 6.A 
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Připravované akce  
ve školním roce 2011/2012 

 
Září  Zahájení plavecké výuky pro žáky 3. ročníku 

Říjen  Renarkon – preventivní program 

Listopad Výukový program na Landeku pro žáky 2. stupně ve 

spolupráci s Lesní školou 

Prosinec Návštěva psího útulku 

  Mikulášské strašení 

  Dášeňkový turnaj 

  Výtvarná soutěž s vánoční tématikou 

  Recitační soutěž 

Leden  Den otevřených dveří 18.1.2012 

  Zeměpisná olympiáda 

Únor  Zápis do první třídy 

Zahájení plavecké výuky pro žáky 2. ročníku 

  Lyžařský výcvik 

  Čokoládová vařečka 

  Karneval 

  Pěvecká soutěž 

Březen Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava 

Duben  Den Země – interaktivní výstava v aule školy 

  Soutěž v AJ 

Květen Den matek – vystoupení pro rodiče 

Londýn, Paříž, Cambridge + Paříž - exkurze 

Škola v přírodě pro žáky 1. stupně  

Škola v přírodě s ekologickým programem pro žáky 

šestých tříd 

Červen Praha - exkurze 

Archeoskanzen Modrá - exkurze 

Sportovní kurz 

Školní výlety 

 

 

Během celého školního roku probíhají výukové programy Policie ČR, 

městské policie, hasičů, Renarkonu, ostravských lesů, OZO. Po celý rok 

soutěžíme ve sběru starého papíru. 

 


