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Motto: „Není hanba se jako hlupák narodit. 
Je hanba jako hlupák zemřít.“ 
 

 

Vážení rodiče, 

 

již osmnácté vydání ZPRAVODAJE Základní školy a mateřské 

školy, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace 

dostáváte do rukou v roce, ve kterém škola prošla velkou změnou -

revitalizací. 

Mohu Vás ujistit, že jsme školou s dobrou tradicí v obci, jsme 

školou s kvalitním pedagogickým sborem, jsme školou, kde žáka 

respektujeme jako individuální osobnost. 

Snažíme se Vašim dětem dát ty nejlepší základy pro jejich další 

život. V naší zodpovědné práci se však neobejdeme bez úzké 

spolupráce s Vámi - rodiči. Náš školní zpravodaj má k této spolupráci 

přispět. 

Chceme Vás informovat o všem podstatném, poradit Vám 

v některých situacích, usnadnit kontakt se školou. 

Věřím, že i letos tuto formu předání našich poznatků a informací 

uvítáte a zároveň Vás prosím o aktivní a tolik potřebnou spolupráci. 

Přeji Vašim dětem i Vám krásný a pohodový školní rok 2012/2013. 

 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 

 
 

                                                                                      Silvie Medulová 
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Seznam pracovníků 2012/2013 
 

Ředitel školy:   Martin Pail  

Zástupkyně ředitele: Blanka Blahutová 

Výchovný poradce:  Dagmar Celtová   

 

Třídní učitelé 

1.A Yveta Klodová  6.A Ivona Rusnoková 

1.B Ilona Bolcková  6.B Jiří Richter 

2.A Lenka Zaorálková  7.A Renáta Sýkorová 

2.B Blanka Minaříková  8.A Anna Surmová 

3.A Anna Vařeková  8.B Taťána Pavlicová 

3.B Marcela Tašková  8.C Marie Mikolajková  

4.A Jana Šindelová  9.A Jan Straka 

4.B Bohdana Suchá 

5.A Jana Harenčíková 

5.B Andrea Podrygalová 

5.C Marcela Martínková 

 

Netřídní učitelé 

Jitka Hlavicová 

Vladimíra Hýlová 

Halina Chlebková 

Klára Kubalová 

Markéta Půdová 

 

  

Vychovatelky školní družiny 

Žaneta Gryžbonová    

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  

Jana Kolářová 

Lenka Švrčková 

 

Vedoucí správního útvaru 

Petr Mazur 

 

Správní zaměstnanci  

Yveta Fikáčková 

Martina Kavanová 

Jana Konvičková 

Alena Kreuzová 
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Organizace školního roku 2012/2013 
 

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

 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 

 

Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2012 do středy 2. ledna 

2013, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013 

 

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2013 

 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2013 

 

Jarní prázdniny: od pondělí 4. února do pátku 10. února 2013 

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013 

 

Ukončení druhého pololetí: pátek 28. června 2013 

 

Hlavní prázdniny: od soboty 29. června do neděle 1. září 2013 

 

Zahájení školního roku 2013/2014: pondělí 2. září 2013 

 

 

Termíny třídních schůzek: středa 7.11. 2012 

středa 3.4.2013 

 

Termíny konzultací:  středa 9.1. 2013    

středa 29.5. 2013 

 

Třídní schůzky pro 1. ročník: středa 19.9. 2012 

 

Den otevřených dveří:  středa 9.1. 2013 
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Konzultační hodiny výchovného poradce 
 

Pondělí 12.45 – 13.30 hod. 

Jindy po předchozí telefonické domluvě  

na 596 716 504, 739 209 214. 

email: celtova@zsmitusova16.cz 

 

Důležité termíny pro vycházející žáky 9. tříd a dalších uchazečů ke 

studiu ve středních školách 

Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se koná 

v pracovních dnech od 22. do 30. dubna 2013. 

Talentová zkouška do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou 

v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech od 2. do 

15. ledna 2013. 

Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se 

koná v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2013. 

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává 

přihlášku řediteli střední školy  v případě oboru vzdělávání s talentovou 

zkouškou do 30.listopadu 2012, v případě ostatních oborů  

do 15. března 2013. 

Termín odevzdání přihlášek ke kontrole výchovné poradkyni Mgr. 

Dagmar Celtové je v případě oborů vzdělávání s talentovou 

zkouškou do  16. listopadu 2012, v případě ostatních oborů   

do 22. února 2013. 

Úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím 

informací o každé škole i oboru vzdělávání, informace k volbě 

povolání, zájmové dotazníky aj. naleznete např. na 

www.atlasskolstvi.cz, www.stredniskoly.cz, www.infoabsolvent.cz. 

Více informací o přijímacím řízení získáte na www.msmt.cz nebo 

www.kr-moravskoslezsky.cz→ veřejná správa → školství → přijímací 

řízení. 

Při nelehkém rozhodování o volbě povolání máte samozřejmě možnost 

obrátit se na své učitele, kteří vás znají, výchovného poradce a další 

odborníky. Pomoci vám mohou rovněž pracovníci Informačního a 

poradenského střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) zřízeného při 

Úřadech práce ČR. 

                                                                               Mgr. Celtová Dagmar 

mailto:celtova@zsmitusova16.cz
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
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Přehled žáků přijatých se střednímu 
vzdělávání ve školním roce 2011/2012 

Do oborů ukončených maturitní zkouškou: 

Obor Celkem Chlapci Dívky 
Soukr. šk. 

Mimo OV 

Gymnázium 

8leté 

8 3 5  - - 

Gymnázium 

6leté 

1 0 1 - - 

Gymnázium 

4leté 

10 3 7 2 - 

Ekonomika 

podnikání 

1 0 1 - - 

Hutník operátor 1 1 0 1 - 

Mechanik strojů 

a zařízení 

2 2 0 2 - 

Veterinářství 1 0 1 - 1 

Ekonomika 

v multimediální 

sféře 

1 1 0 1 - 

Sociální činnost 2 0 2 - - 

Správa sítí 1 1 0 1 1 

Obchodní 

akademie 

1 0 1 1 - 

Elektrotechnika 2 2 0 - - 

Mechanik 

elektronik 

1 1 0 1 - 

Cestovní ruch 3 1 2 2 3 

Informační 

technologie 

2 2 0 - - 

Hotelnictví 1 0 1 - - 

Geodézie 1 1 0 - - 

Grafický design 1 1 0 - - 

Zahradnictví 1 0 1 - - 

Zdravotnický 1 0 1 - - 
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asistent 

Přírodovědné 

lyceum 

1 1 0 - - 

Informační a 

komunik. 

technologie 

1 1 0 - - 

Celkem 
44 21 23 11 5 

 

Do 3letých oborů ukončených výučním listem: 

Obor Celkem Chlapci Dívky 
Soukr. 
šk. Mimo OV 

Kadeřnice 2 0 2 2 2 

Strojní 
mechanik 

1 1 0 1 - 

Autoelektrikář 1 1 0 1 - 

Zahradník 1 0 1 - - 

Kuchař - číšník 3 1 2 2 - 

Montér 
suchých 
staveb 

1 1 0 - - 

Truhlář 1 1 0 - - 

Automechanik 2 2 0 - - 

Cukrář 1 1 0 - - 

Kadeřník 1 1 0 - 1 

Celkem 
14 9 5 6 3 

 

Celkem bylo v minulém školním roce podáno 63 přihlášek ke střednímu 

vzdělávání. 

Z celkového počtu bylo ke střednímu vzdělávání přijato 58 žáků, 30 

chlapců a 28 dívek. Z tohoto počtu zvolilo 44 žáků obor ukončený 

maturitní zkouškou, 14 žáků obor ukončený získáním výučního listu. 

Na soukromých školách bude studovat celkem 17 žáků, 8 pak mimo 

území Ostravy. Celkem 5 žáků nebylo přijato. Z tohoto počtu 3 žáci na 

8leté gymnázium a 2 žáci na 6leté gymnázium. 

 Mgr. Celtová Dagmar 
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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.  

 

Kontakty:  

  

Mgr. Hana Valderová:  

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

 Mgr. Blanka Blahutová 

 

 
 

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

 Opravy a změny, které byly  provedeny ve školním roce 

2011/2012:  

- oprava sociálního zařízení v mateřské škole v celkové částce           

240 000.- Kč 

- oprava dešťových svodů v základní škole v celkové částce  

170 000.- Kč 

- byla vymalována tělocvična, školní kuchyň, kabinety a velká chodba 

v hlavní budově školy  

- škola zakoupila další interaktivní tabuli, již osmou na škole, nákup byl 

realizován z účelové dotace Statutárního města Ostrava 

- škola zakoupila 32 nových počítačů a 21 LC monitorů, tento nákup 

byl realizován z projektu „EU peníze školám“ 

-před školou byl postaven plot 

-celková revitalizace obou budov školy 

-rodiče našich žáků mohou platit stravné a školné ve školní družině 

formou inkasa 

    Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Co chystáme ve školním roce 2012/2013 
 

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

chceme i nadále pokračovat ve školním roce 2012/2013. 

- 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 

-po realizované revitalizaci postupně vymalovat celou školu 

-postupně nakupovat šatní skřínky a tak nahradit stávající šatny pro 

žáky školy 

-usilovat o získání mimorozpočtových finančních prostředků na nákup 

učebních pomůcek  

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Ať žije prevence! 
 

Loňský rok byl velmi plodný, co se týče preventivních akcí. Začali jsme 

klasickou prevencí v rámci společnosti Renarkon.  Žáci 5. až  9. tříd  se 

postupně zúčastňovali bloků na konkrétní téma. Šlo většinou o 

skupinovou práci. 

Současně běžel preventivní program  „Ajaxův zápisník“ pro 2. třídy. 

Cílem tohoto programu bylo zvýšení právního vědomí u dětí mladšího 

školního věku. Průvodce jim dělal policejní pes Ajax. Žáci se učili 

pomocí Ajaxova zápisníku předcházet různým sociálně patologickým 

jevům, zároveň se seznamovali i s každodenními záležitostmi. 

Neposlední preventivní aktivitou byla akce s názvem „Poldík Webík“. 

Zúčastnili se jí všechny 4. až 6. ročníky. Cílem tohoto projektu bylo 

upozornit děti na nebezpečí, která mohou nastat při používání internetu. 

Byly seznámeny s pojmy typu kybergrooming, kyberšikana, 

kyberstalking atd. Akce byla pořádaná Policií ČR. 

Poslední aktivitou tohoto typu byla účast 5. tříd na akci „Tvoje správná 

volba“ ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici. Akce byla 

opětovně pořádaná Policií ČR. Projekt seznamoval děti s nebezpečím 

zneužívání alkoholu, cigaret a marihuany. Jednalo se o interaktivní 

výstavu, hru a praktické zhodnocení získaných informací.  

 

Bc. Halina Chlebková 
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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 

 

Stravné lze hradit i přes účet školy. Info podá vedoucí šk. jídelny. 

     

Vlasta Otmarová, vedoucí školní jídelny 

mailto:jidelna@zsmitusova16.cz
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Kroužky ve školním roce 2012/2013 
 

Název kroužku Den Čas Vyučující 

Frisbee Út 14.00-15.00 Jiří Richter 

Animace Čt 14.50-15.00 Jiří Richter 

Sportovní hry St 13.15-14.00 Lenka Zaorálková 

Internetová kavárna St 14.00-15.00 Anna Vařeková 

Barevná čeština Po 11.30-12.30 Anna Vařeková 

Ekologicko-výtvarný St 14.00-15.30 Ivona Rusnoková 

Cvičení z ČJ pro 9. ročník Út 14.00-15.00 Ivona Rusnoková 

Zpívání pro nejmenší St 12.45-13.30 Blanka Minaříková 

Hravé učení Čt 7.15-7.40 Blanka Minaříková 

Písničky Čt 13.00-14.00 Jana Šindelová 

Knihovnický kroužek St-Pá 9.40-10.00 Andrea Podrygalová 

Ekologicko-výtvarný St 14.00-15.30 Jitka Hlavicová 

Vaření - prostřeno Út 14.00-15.30 Jitka Hlavicová 

Přípr. na přijímací zk. z Ma St 7.00-7.40 Taťána Pavlicová 

Douč. z ČJ a Ma pro 4.r St 12.45-13.30 Bohdana Suchá 

Online angličtina Út 13.45-14.30 Halina Chlebková 

Online angličtina St 12.45-13.30 Halina Chlebková 

Korálkování St 14.00-15.30 Klára Kubalová 

Online angličtina Čt 13.50-14.30 Halina Chlebková 

Sportovní hry I. St 14.00-14.45 Jan Straka 

Sportovní hry II. St 14.45-15.30 Jan Straka 

Futsal St 7.00-7.45 Jan Straka 
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Kroužky ve školní družině ve školním roce 
2012/2013 

 

 
Keramika začátečníci Po 15.00-16.30 Šárka Hellali 

Keramika pokročilí Po 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Šikulka Po 15.00-16.30 Jana Sikorová 

Keramika začátečníci Út 15.00-16.30 Šárka Hellali 

Keramika pokročilí Út 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Aerobic a country tance Út 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Keramika pokročilí St 15.00-16.30 Jana Sikorová 

Relaxační tanec St 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Praktická dívka St 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Keramika pokročilí Čt 15.00-16.30 Žaneta Gryžbonová 

Keramika pokročilí Čt 15.00-16.30 Vlasta Vnoučková 

Divadélko Klíček Čt 15.00-16.30 Jana Sikorová 

Sportovní hry chlapci Pá 14.00-15.00 Jana Sikorová 

Sportovní hry dívky Pá 15.00-16.00 Žaneta Gryžbonová 

Keramika pro děti a rod. 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. 

 

Při ukončení nebo přerušení docházky do ŠD na celý měsíc je nutné 

žáka předem písemně odhlásit. 

 

 Školné 150,- Kč měsíčně je splatné vždy nejpozději poslední pracovní 

den v měsíci na měsíc následující. 

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
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Novinky ve školní družině 
 

Do družiny jsme dostali 5 počítačů. Máme nainstalovány výukové 

programy na procvičování matematiky a geometrie pro prvňáčky i žáky 

druhých až čtvrtých tříd. Dále pak si mohou žáci zahrát postřehové hry, 

paměťové hry – obrázková nebo zvuková pexesa. Žáci se postupně 

střídají podle zájmu po 10ti – 15ti minutách.  

Při využití interaktivních tabulí s připojením na internet vyhledáváme 

informace a obrázky o přírodě, jak se co dělá, hudbu k tanci, písničky a 

další zajímavosti.  

 

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      

- sportovní hry pro chlapce i dívky 

- aerobic a country tanečky    

- divadélko Klíček    

- Praktická dívka    

- Šikulka 

- Relaxační tance 

- Keramika pro děti a rodiče  

 

 

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
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Angličtina – eTwining 

  V tomto školním roce vykročíme jako škola do třetího roku, 

kdy pracujeme na mezinárodních projektech pod záštitou Domu 

zahraničních služeb, a to konkrétně odboru eTwinning. Ten poskytuje 

bezpečné webové prostředí, kde žáci mohou bez obav chatovat; posílat 

si fotky, obrázky, videa; komunikovat pomocí videokonferencí atd.  

eTwinning také svým způsobem „hlídá“ kvalitu uskutečňovaných 

projektů. Projekty, jejichž úkoly jsou v souladu s ŠVP, které naplňují 

vytýčené úkoly a vykazují známky dobré spolupráce, eTwinning 

odměňuje Certifikáty kvality na Národní konferenci eTwinningu vždy 

na jaře. Tři nejlepší projekty z celé ČR obdrží Národní cenu. My se 

zatím můžeme pochlubit mnohými Certifikáty kvality. Při příležitosti 

jejich udělení naši žáci za svou dobrou práci dostanou drobné dárky. 

 Jednou ročně se také volí nejlepší projekty ze všech zemí EU. 

Vloni se náš projekt „Spring is coming“ probojoval až do semifinále a 

díky tomu jsme měli příležitost prezentovat naši školu a tento projekt ve 

stánku „Týmová spolupráce“ na Mezinárodní konferenci, která se 

v r.2012 konala v Berlíně.  

 

 V roce 2012 – 2013 připravujeme pro žáky 4. a 9. ročníku dva 

celoroční projekty a podle zájmu v dalších ročnících můžeme 

operativně zařadit např. projekt čtvrtletní. Ve 4. ročníku se jedná o 

projekt „Let´s learn together“, kdy se žáci budou učit společně a od 

sebe navzájem. Tato spolupráce bude probíhat zároveň v několika 

vyučovacích předmětech:  matematika, angličtina, přírodověda, 

výtvarná výchova a praktické činnosti. Jednotlivé skupiny z různých 

škol pro sebe budou připravovat navzájem rozmanité úkoly a pracovní 

listy, které si pak vymění a budou plnit.  

 Projekt pro 9. ročník má název „Try to be a kindergarten 

teacher“, kterým bychom rádi obnovili spolupráci s naší mateřskou 

školkou, kde budeme během školního roku za předškoláky docházet a 

skupinky žáků 9. ročníku je budou učit jednoduchou slovní zásobu 

(např. barvy, zvířátka atd.). Budou k tomu využívat také písničky, 

říkanky a poté dané téma doprovodí nějakým obrázkem nebo 

výrobkem. 

Mgr. Vladimíra Hýlová 
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Evropský den jazyků 
 
 V letošním roce se naše škola zapojí do oslav Evropského dne 

jazyků svou účastí v malém mezinárodním projektu „Let's exchange 

postcards for the Day of Languages“. Tohoto projektu se zúčastní 

žáci 4.B, kteří připraví pro partnerské školy z Polska, Velké Británie a 

Itálie pohlednice s jednoduchými větami v anglickém jazyce. Pod 

každou větou bude ale text uveden také v rodném jazyce, aby partneři 

mohli vypozorovat případné podobnosti či odlišnosti našich jazyků. 

Žáci budou psát informace o svém jméně, věku, o tom, kde bydlí, co 

mají a nemají rádi. Tyto pohlednice si včas pošleme poštou, aby si 

každá škola mohla před 26. 9. 2012 udělat ve škole výstavku prací žáků 

partnerských škol. 

Mgr. Vladimíra Hýlová 
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Matematická soutěž TAKTIK 
 

Již potřetí 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 

(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 20 dětí v 10 týmech (viz tabulka).  

Dva žáci, Markéta Konvičková (IV.B) a Jaroslav Hrubý (VIII.A) se 

umístili na vynikajícím 1. místě, za což dostali další odměny. Ještě 

jednou gratulujeme. 

Kat členové týmu     body poř. 

3 

Markéta 

Konvičková     72 1. 

3 Adéla Šablaturová    18 405. 

4 Martin Hrubý Lukáš Kornecký    67 66. 

4 Tomáš Brezovský Lukáš Vlosinský  52 263. 

4 Pavlína Mikulová David Boháč Viktor Lariš 16 421. 

5 Bára Bergerová Veronika Janáčková  48 343. 

5 Marek Chytil Jakub Kováč Jan Kulina 67 123. 

5 Irena Galářová Matěj Maleček Jan Selig 45 374. 

5 Karolína Pavinská Zuzana Šalomonová  41 415. 

7 Jaroslav Hrubý   72 1. 

 

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

soutěžících škol. 

 

Mgr. Klára Kubalová 
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Historické   exkurze 
 

V tomto školním roce jsou připraveny pro žáky následující historické 

exkurze. 

Žáci sedmého a osmého ročníku navštíví už začátkem října 

Archeoskanzen v Modré. Nahlédnou do života Slovanů- prohlédnou si 

slovanské hradiště s  ukázkami řemesel a bojového umění našich 

předků. 

Jako již každoročně plánujeme návštěvu Prahy s jejími historickými 

památkami,s prohlídkou Pražského hradu, Národnětechnického muzea a 

Senátu ČR. Velkým zážitkem bývá divadelní představení na Křižíkově 

fontáně na pražském Výstavišti.Exkurze je naplánována na začátek 

června a je určena žákům osmého ročníku. 

Pro žáky devátého ročníku je pak připravena exkurze do  

koncentračního tábora v Osvětimi začátkem května. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o výjezd do zahraničí, musí mít každý účastník platný 

cestovní doklad. 

Věříme, že si žáci s následující nabídky vyberou a zažijí něco 

neopakovatelného, na co budou rádi vzpomínat. Těšíme se na vás. 

 

                                                                               Mgr. Renáta Sýkorová 
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Ekologické okénko 
 

Motto :  

             „Příroda neeviduje zisky ani zločiny, pouze následky.“     

Voltaire 

 

Víte, že ……. 

 

- již několik let je naším adoptivním zvířátkem v ZOO Ostrava 

opička KOČKODAN DIANIN.  

V loňském školním roce jsme přispěli na výdaje spojené s jejím 

chovem částkou 8 025 Kč.  

Nejštědřejší třídy – loňská 1.A a 6.B , které vybraly 2310 Kč, 

byly odměněny volnými vstupenkami do ZOO. 

 

- už 16 let oslavujeme na naší škole svátek DEN  ZEMĚ. S touto 

oslavou je spojeno mnoho aktivit, z nichž je nejoblíbenější 

výukový program VELCÍ  MALÝM . Žáci 8. a 9. tříd připravují 

pro žáky prvního stupně program s ekologickou tematikou a 

v rolích učitelů jim hravou formou předávají své zkušenosti. 

Loni se u katedry vystřídalo 43 žáků. 

 

- v dubnu 2013 proběhne již 17. ročník výstavy žákovských prací  

v rámci oslav Dne Země. Téma letošního ročníku  pro výtvarné  

a literární práce je „ ŽIVOT PLNÝ SLUNCE „ 

 

- celoročně probíhá soutěž mezi  třídami ve sběru starého papíru ? 

Do této akce, kterou jsme nazvali PAPÍROVÉ TÝDNY, se 

můžete, milí rodiče, zapojit i vy. 

 

     

                                                                     Mgr. Jitka Hlavicová 
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Exkurze do Vídně 
 

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se vydala část němčinářů ze 7., 8. a 9. 

ročníku za poznáním kultury, jazyka i památek k našim jižním 

sousedům do Vídně.  

A protože se počasí více než vydařilo, mohli jsme při procházce 

obdivovat gotiku dómu sv. Štěpána, baroko kostela sv. Petra, 

monumentálnost Hofburgu, ušlechtilost bílých lipicánů ve dvorské 

jezdecké škole, hotel, kde vznikl známý Sacherův dort, projít 

výstavními třídami Graben a Kärtnerstrasse i příjemnými zahradami 

hradu, přejít přes Dunajský kanál s přístavištěm lodí, abychom už 

pospíchali do vytouženého zábavního parku Prater na slavné obří kolo 

Riesenrad, symbol Vídně.  

Děti si tak odnášely nejen spoustu pěkných fotografií, ale i řadu 

příjemných vzpomínek. 

Mgr. Anna Surmová 
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Lyžařský kurz v roce 2012/2013 
 

Termín:   únor 2013 (5 dní, Po-Pá) 

Místo konání: Lyžařské středisko Martinské hole 

www.martinky.com 
 

Orientační celková cena: 4000 Kč 
Částka zahrnuje vše, tzn. ubytování, 

pojištění, dopravu, plnou penzi, 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. 

Bližší informace budou dodány. 

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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Připravované akce  
ve školním roce 2012/2013 

 
Září  Zahájení plavecké výuky pro žáky 3. ročníku 

Říjen  Archeoskanzen Modrá - exkurze 

Listopad  
Prosinec Návštěva psího útulku 

  Mikulášské strašení 

  Dášenkový turnaj 

  Jarmark 

  Výtvarná soutěž s vánoční tématikou 

  Recitační soutěž 

Leden  Den otevřených dveří 9.1.2013 

  Zápis do první třídy  

Únor  Zeměpisná olympiáda 

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 

Sportovní kurz 

Školní výlety 

 

 

Během celého školního roku probíhají výukové programy Policie ČR, 

ČČK, městské policie, hasičů, ostravských lesů, ASA.  

Po celý rok soutěžíme ve sběru starého papíru. 

 


