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Motto: „Neumíš-li, uč se. Máš-li pochybnosti,  

zeptej se.“ 
 

Vážení rodiče a přátelé školy! 

 

Také v letošním školním roce navazujeme na dobrou tradici a 

vydáváme pro Vás školní Zpravodaj. Poslouží Vám jako zdroj 

informací o naší škole a usnadní Vám styk se školou. Informace, které 

Zpravodaj obsahuje, jsou v souladu s platnými zákonnými normami. 

Chci Vás rodiče, ujistit, že vytváříme Vašim dětem ve škole 

podmínky pro úspěšnost a spokojenost. Máme zájem na tom, aby děti 

chodily do školy rády a bez stresů. Velký důraz v naší výchovné práci 

klademe na prevenci negativních jevů, prevenci projevů vandalství, 

brutality, šikanování mezi žáky, závislosti na návykových látkách a 

jiných nešvarů. 

Žádný pedagog se neobejde bez spolupráce s rodiči. Vaši pomoc 

potřebujeme zejména v době mimoškolní, kdy už je vliv školy oslaben. 

Přestože se negativní jevy objevují převážně v mimoškolní době, 

hluboce se dotýkají i školy. Velmi Vás proto, vážení rodiče, žádám o 

Vaší pomoc a spolupráci se školou. My učitelé, stejně jako Vy rodiče, 

chceme z dětí vychovat slušné lidi. Zajímejte se proto o to, s kým dítě 

kamarádí, jak tráví svůj volný čas. Veďte je k činnosti, podněcujte 

pestrost zájmů. Buďte, prosím, ve výchově důslední, jen tak něčeho 

dosáhnete. Ne tělesné tresty a zákazy, ale organizování volného času, 

zájem o vše, co dítě dělá, a hlavně pak komunikace s dítětem je 

nesmírně důležitá a potřebná. Vše, co do svého dítěte vložíte, se Vám 

jednou bohatě vrátí 

Přeji Vám i Vašim dětem krásný, úspěšný a pohodový školní 

rok 2015/2016. 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Seznam pracovníků 2015/2016 
 

Ředitel školy:   Martin Pail  

Zástupkyně ředitele: Blanka Blahutová 

Výchovný poradce:  Dagmar Celtová 

Metodik prevence:  Halina Chlebková  

Třídní učitelé 

1.A Yveta Klodová   

1.B Jana Harenčíková   

2.A Lenka Zaorálková   

2.B Blanka Minaříková  

2.C Anna Vařeková   

3.A Renáta Sýkorová   

3.B Jana Šindelová   

4.A Monika Nytrová   

5.A Bohdana Suchá 

5.B Anna Surmová 

6.A Klára Kubalová 

7.A Vladimíra Hýlová 

7.B Taťána Pavlicová 

8.A Halina Chlebková 

8.B Andrea Podrygalová 

9.A Ivona Rusnoková 

 

 

 

 

Netřídní učitelé    Vychovatelky školní družiny 

 

Ludmila Glogerová   Žaneta Gryžbonová 

Petra Vavrečková    Šárka Hellali 

Jan Straka     Jana Sikorová, vedoucí vych. 

Zuzana Zdráhalová - spec. ped. Vlasta Vnoučková 

     Petra Prokopová 
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Vedoucí školní jídelny 

Vlasta Otmarová 

     

Kuchařky 

Naděžda Bílková 

Eva Davidová 

Jana Kolářová 

Lenka Švrčková 

 

   

Referent školy    

Zdeňka Sysalová    

      

Sekretářka školy    

Šárka Martincová    

 

 

      

Vedoucí správního útvaru 

Petr Mazur 

Správní zaměstnanci 

Yveta Fikáčková 

Martina Kavanová 

Jana Konvičková 

Alena Kreuzová 
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Organizace školního roku 2015/2016 
 

 

Začátek školního roku 2015/2016: úterý 1. září 2015 

 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 

 

Vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2015 do pátku 1. ledna 

2016, vyučování začne  

v pondělí 4. ledna 2016 

 

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 28. ledna 2016 

 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2016 

 

Jarní prázdniny: od pondělí 22. února do pátku 28. února 2016 

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016 

 

Ukončení druhého pololetí: čtvrtek 30. června 2016 

 

Hlavní prázdniny: od pátku 1. července do středy 31. srpna 2016 

 

Zahájení školního roku 2016/2017: čtvrtek 1. září 2016 

 

Termíny třídních schůzek:   úterý 3.11. 2015 

úterý 12.4.2016 

 

Termíny konzultací:    úterý 5.1. 2016   

úterý 24.5. 2016 

Třídní schůzky pro 1. ročník:   úterý 15.9. 2015 

 

Den otevřených dveří:   úterý 5.1. 2016 
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Den otevřených dveří 

V úterý 5. 1. 2016 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. 

V prvním ročníku se začínají žáci učit jazyk anglický, jako druhý cizí 

jazyk si mohou žáci zvolit v sedmém 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 
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Přehled oprav a změn 
 

  

Opravy a změny, které byly provedeny ve školním roce 2015/2016:  

-výměna podlahové krytiny ve třech třídách – 1. A, 2. A a 2. C 

- montáž měřičů tepla pro školnické byty v objektech ZŠ a MŠ 

- nákup dvou keramických tabulí – třída 7. A a volná učebna 

- nákup 28 ks šatních skříněk pro žáky školy 

 

     

 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Co chystáme ve školním roce 2015/2016 
 

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

nadále pokračovat ve školním roce 2015/2016. 

- připravit „Den otevřených dveří“ 

- připravit „Den Země“ 

- připravit vystoupení dětí ke „Dni matek“ 

- připravit od listopadu přípravku pro děti předškolního věku pod 

vedením speciálního pedagoga 

- začít s obměnou nábytku v kabinetech pro pedagogy 

- zrealizovat studijní pobytové zájezdy do Rakouska a Velké Británie 

pro žáky školy 

- zakoupit nové židle a katedry do všech tříd pro učitele 

-pokračovat s nákupem šatních skříněk pro žáky školy 

-usilovat o získání mimorozpočtových finančních prostředků na nákup 

učebních pomůcek 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Jak omlouvat nepřítomnost dítěte 
 

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování 

jen v nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na 

dobu mimo vyučování. Po absenci je žák povinen nejpozději do dvou 

dnů předložit omluvenku třídnímu učiteli. K omlouvání nepřítomnosti 

slouží výhradně omluvný list v žákovské knížce. Rodiče jsou povinni 

sdělit škole důvod nepřítomnosti svého dítěte nejpozději do 72 

hodin od počátku absence (lze i telefonicky). Žák po nástupu do 

školy předloží důvod své absence – písemnou omluvenku nejpozději 

do dvou dnů. V opačném případě budou zameškané hodiny 

posuzovány jako neomluvené. Mimořádná omluvení žáků z rodinných 

důvodů povoluje na jeden až dva dny třídní učitel. Žádost o uvolnění 

dítěte na dobu delší než dva dny si rodiče vyzvednou v kanceláři 

školy. Hlavním důvodem pro uvolnění žáka je zdravotní doporučení 

dětského lékaře. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve škole 

neomlouvá. Žák je povinen si učivo doplnit. Při nedodržení kteréhokoli 

bodu tohoto postupu omlouvání absence budou zameškané hodiny 

posuzovány jako neomluvené s následnými kázeňskými postihy.  

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

individuálně stanovených případech (především v případě časté 

nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) 

oznamovat tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

Opakovanou neomluvenou absenci oznamuje škola přestupkové 

komisi při odboru školství ÚMOb Ostrava-Jih. 
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Jak postupovat při ztrátě 

 
Žáci jsou připojištěni proti krádežím v pojišťovně Kooperativa. 

Ztrátu žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den 

následující) vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli 

zaměstnanci školy. Postižený si vyzvedne v kanceláři školy "Protokol o 

úhradě škody", který musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 

dnů od zjištění události. 

 

 

 
  

 

Jak postupovat při školním úrazu 
 

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, 

který se stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí 

organizovaných školou. Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po 

němž následuje absence více než jednodenní, je třeba sepsat "Protokol o 

úrazu", který by měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být 

protokol řádně odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu 

informovat. 
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Poradenské služby školy 
 

 

V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 

116/2011 Sb., poskytuje naše škola poradenské služby zaměřené na: 

 prevenci školní neúspěšnosti; 

 primární prevenci sociálně patologických jevů; 

 kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a 

poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu 

profesnímu uplatnění; 

 odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků 

se sociálním znevýhodněním; 

 péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků; 

 průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými 

obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování. 

Tyto poradenské služby jsou zajišťovány především výchovný poradcem a 

školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, 

případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Škola úzce 

spolupracuje s odbornými pracovišti pedagogicko-psychologických 

poraden, speciálně-pedagogických center, středisky výchovné péče a 

dalšími institucemi. 
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Výchovný poradce – Mgr. Celtová Dagmar 

Konzultační hodiny: pátek 9.00 – 9.40, jindy po předchozí telefonické 

domluvě 

Telefon: 739 209 214, 724 059 33 (zástupce ředitele) 

E – mail:  celtova@zsmitusova16.cz 

                                                                                                                 

Mgr. Celtová Dagmar 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:celtova@zsmitusova16.cz
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Důležité informace a termíny pro 

vycházející žáky 9. tříd a další uchazeče o 

studium na střední škole 
 

Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do oborů 

vzdělávání s talentovou zkouškou se koná v pracovních dnech od 2. 

do 15. ledna 2016, do oborů vzdělávání v konzervatoři od 15. do 31. 

ledna 2016. 

Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do oborů 

vzdělávání bez talentové zkoušky se koná v pracovních dnech od 22. 

do 30. dubna 2016 pro všechny formy vzdělávání. 

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává 

přihlášku řediteli střední školy v případě oboru vzdělávání s talentovou 

zkouškou a konzervatoří do 30. listopadu 2015, v případě ostatních 

oborů do 15. března 2016. 

Termín odevzdání přihlášek ke kontrole a potvrzení 

výchovné poradkyni Mgr. Celtové Dagmar bude v případě oborů 

vzdělávání s talentovou zkouškou a konzervatoří do 13. listopadu 

2015, v případě ostatních oborů bez talentové zkoušky do 26. února 

2016. 

Na přelomu listopadu a prosince proběhne informační schůzka 

pro rodiče vycházejících žáků. Účast doporučuji vzhledem k nelehké 

orientaci v zákonech, vyhláškách a jejích novelizacích, které upravují 

podmínky a průběh přijímacího řízení.  

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

Informace o přijímacím řízení na střední školy získáte např. 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, výchovného poradce a další 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
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odborníky školských poradenských zařízení (PPP). Pomoci Vám mohou 

rovněž pracovníci Informačního a poradenského střediska pro volbu a 

změnu povolání (IPS) při Úřadech práce ČR.  

 

Hodně štěstí při volbě vaší další profesní cesty. 

 

                                                                                                                   

Mgr. Celtová Dagmar 
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Přehled oborů a počty žáků přijatých 

ke střednímu vzdělávání  
ve školním roce 2014/2015 

 

Obory ukončené maturitní zkouškou: 

 

Obor Chlapci Dívky Celkem Soukr.šk. Mimo OV 

Gymnázium 8leté 0 3 3 - - 

Gymnázium 8 leté se 
sportovní přípravou 

1 - 1 - - 

Gymnázium 4leté 0 5 5 - 1 

Gymnázium 4leté se 
sportovní přípravou 

0 1 1 - - 

Mechanik 
elektrotechnik 

1 - 1 - - 

Strojírenství  – 
výpočetní  technika 

1 - 1 - - 

Grafický design 1 1 2 2 - 

Informační 
technologie 

1 - 1 - - 

Cestovní ruch - 1 1 1 - 

Multimediální tvorba - 1 1 1 - 

Hudba – bicí nástroje 1 - 1 - - 

Technické lyceum 1 - 1 - - 

Stavebnictví 1 - 1 - - 

Ekonomika a 
podnikání 

- 1 1 - - 

Kamenosochařství - 1 1 1 - 

Aplikovaná chemie 1 - 1 - - 

Celkem 9 14 23 5 1 
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Obory ukončené výučním listem – 3leté: 

Obor Chlapci Dívky Celkem Soukr.šk. Mimo OV 

Instalatér 1 - 1 - - 

Kuchař - číšník 1 - 1 - - 

Strojní mechanik 1 - 1 1 - 

Tesař 3 - 3 - - 

Obráběč kovů 1 - 1 - - 

Celkem 7 0 7 1 0 

 
 

 

Celkem bylo ve školním roce 2014/2015 podáno 34 přihlášek ke střednímu 

vzdělávání. Z celkového počtu bylo přijato 30 žáků, 16 chlapců a 14 dívek. 

Z tohoto počtu zvolilo 23 žáků obor ukončený maturitní zkouškou, 7 žáků 

obor ukončený získáním výučního listu. Na soukromých školách bude 

studovat celkem 5 žáků, 1 pak mimo území Ostravy. Celkem 4 žáci nebyli 

přijati ke střednímu vzdělávání, z toho 3 na 8-leté gymnázium a 1 na střední 

školu. 

Mgr. Celtová Dagmar 
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Školní poradenské pracoviště 
 

Díky pokračování projektu – „speciální pedagog do škol“ 

získala naše škola finance, které umožnily doplnit pracoviště o školního 

speciálního pedagoga. 

Od 1. 9. 2015 poskytujeme bezplatné poradenské a konzultační 

služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v oblasti 

speciálně pedagogické péče.  

Při práci vycházíme ze znalosti prostředí a  atmosféry školy. 

Pracujeme v týmu - vedení školy, pedagogové, školní speciální pedagog 

a školská poradenská zařízení. Dlouhodobě dobrou spolupráci máme 

navázánu s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ostravě.  

Hlavní náplní práce školního speciálního pedagoga je péče o 

žáky se specifickou poruchou učení a chování, integrace žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, individuální konzultace pro žáky, 

rodiče a pedagogy v oblasti speciálně pedagogické péče. 

Rodič se může ke konzultaci objednat bez jakéhokoliv 

doporučení. 

 

Mgr. Zuzana Zdráhalová 
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Prevence v každém věku 

 
Každý ví, že jakákoliv prevence je základem předcházení 

možným problémům. Čím dříve začneme dětem ukazovat možné 

důsledky požívání tabákových výrobků, alkoholu a jiných 

psychotropních látek, tím lepší jsou výsledky. A v oblasti sociálně 

patologických jevů to platí obzvláště. 

Proto se naše škola snaží každým rokem organizovat akce a 

aktivity zaměřené na prevenci šikany, záškoláctví, agresivního chování 

a vandalismu, krádeži, gamblingu, konzumaci alkoholu, požívání drog a 

nikotinismu. 

Akce většinou probíhají přímo ve škole, kde za dětmi docházejí 

strážnici městské policie, PČR, lékaři, členové neziskových organizací 

atd. Obsah a zaměření těchto preventivních lekcí jsou přizpůsobeny 

věku dětí, jejich potřebám a možným rizikům. Cílem těchto akcí není 

jenom prevence samotná, ale i uvědomění si vlastní hodnoty, 

harmonický rozvoj osobnosti a odpovědnost jednotlivce. 

Pevně věříme, že se nám to zčásti podaří. Níže připojujeme 

několik důležitých telefonních čísel, které se Vám mohou hodit v 

případě defektního chování Vašeho dítěte. 

 

Linka bezpečí: 116111 (volání je zdarma z pevných i mobilních 

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

Rodičovská linka: 840111234 

Linka důvěry Ostrava: 596618908,739267939 

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava Zábřeh, tel. 553810700 

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava Poruba, tel. 553810750 
 

Mgr. 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 59 Kč. Pokud žák 

nebude řádně odhlášen od druhého dne nepřítomnosti, bude 

muset uhradit doplatek 35 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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Školní družina 
 

Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné 

a vzdělávací poslání.  

Provoz ranní družiny: denně     6,00 – 7,40 

Odpolední družina:    11,40 – 17,00 

Nabízíme: 

Odpočinkové činnosti:  
        Mají odstranit únavu, jsou zařazovány nejčastěji po obědě, popř. 

ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, ale také kdykoli v průběhu 

odpoledne. 

Rekreační činnosti:  
        Slouží k regeneraci sil. Hry a spontánní činnosti bývají rušnější, 

což není projevem nekázně, nýbrž součást relaxace dětí po soustředění 

ve vyučování.  

Zájmové činnosti:  
        Rozvíjejí osobnost žáka a umožňují každému dítěti seberealizaci, 

popřípadě i kompenzaci jeho možných školních neúspěchů. Rozvíjejí 

pohybové dovednosti a poznání dětí. Jedná se o řízenou kolektivní, 

popřípadě individuální činnost. Někdy je to aktivita organizovaná, jindy 

spontánní.  

Žáci jsou přijímáni na základě vyplněné Žádosti o přijetí do ŠD. 

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do školní družiny je vyšší než 

umožňuje cílová kapacita, rozhoduje ředitel o přijetí žáka do školní 

družiny na základě těchto kritérií: 

a) přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků 

b) z vyšších ročníků jsou přednostně přijímáni sourozenci 

již přijatých žáků 

c) přednostně jsou přijímáni dojíždějící žáci 

d) žáci vyšších ročníků ZŠ jsou přijati do naplnění kapacity 

podle pořadí, v jakém požádali o přijetí 

e) Ředitel školy může v odůvodněném případě udělit 

výjimku v pořadí /např. zdravotní znevýhodnění dítěte.  

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu osobně. 

     

Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka 
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Mezinárodní projekty 

eTwinning 

 
Hned v úvodu bychom se s Vámi rádi podělili o radostnou zprávu. 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice udělilo 

ocenění našim dvěma projektům ENJOY HEALTHY LIFE a projektu 

MAKE NEW EUROPEAN FRIENDS. Toto ocenění, QUALITY 

LABEL, je udělováno inovativním projektům, které splňují kritéria 

kvality a mohou ostatním sloužit jako příklady dobré praxe.  

 Velice nás těší, že projekt nazvaný MAKE EUROPEAN 

FRIENDS získal QUALITY LABEL i v ostatních partnerských zemích 

a tudíž zároveň získal EUROPEAN QUALITY LABEL.  

 I letos budeme v naší škole realizovat další projekty eTwinning, 

které umožňují žákům aktivně využívat anglický jazyk pro 

komunikativní účely, učí je zajímat se o mladé lidi v jiných evropských 

zemích a umožňuje jim najít si nové přátele napříč Evropou. Brzy se o 

nich dočtete více v záložce projekty na webovských stránkách naší 

školy. 

 Velice nás těší, že budeme pokračovat ve spolupráci 

s partnerskými školami z Řecka, Itálie a Francie, se kterými už jsme 

realizovali 2 úspěšné celoroční projekty, z nichž jeden, NEW 

EUROEPAN FRIENDS, získal ocenění v partnerských zemích a letošní 

projekt MAKE NEW EUROPEAN FRIENDS byl oceněn ve všech 5 

zemích (včetně Německa), kde byl realizován. Těšíme se ale také na 

případné nové partnery.  

 

 Doufáme, že naši žáci si mezinárodní spolupráci užijí a že se 

naučí mnoho nového.  

Mgr. Vladimíra Hýlová 

 

 

 

 

 

 



 

- 24 - 

Co jsme pro naše žáky připravili 

v anglickém jazyce? 
 

Kromě už zmiňovaného eTwinningu, ve kterém žáci některých 

ročníků budou pracovat na mezinárodních projektech, pro naše žáky 

také chystáme ve školním roce 2015/2016 dvě soutěže. Jedna bude 

určena žákům 3. a 4. tříd a ta druhá žákům druhého stupně. 
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Anglický slavík 

English Nightingale 
  

Výuka anglického jazyka je do čtvrtého ročníku hodně hravá, využívá 

her a písniček. Naši žáci tedy znají hodně písniček přímo z hodin 

anglického jazyka a možná si i nějaké další sami vyhledávají. Proto 

jsme se rozhodli opět uspořádat pro žáky 3. a 4. tříd soutěž ve zpěvu 

anglických písní. 

Žáci si budou moci zvolit svou píseň buď z našeho školního repertoáru, 

nebo si také mohou vybrat jakoukoli jinou anglickou píseň přiměřenou 

věku soutěžících (v tomto případě ale musí na soutěž přinést pro porotu  

text písně).  

 Co bude porota hodnotit? Nebude hodnotit jen samotný zpěv, 

ale také správnou výslovnost textu písně a v neposlední řadě také 

nápaditost provedení. Letos to bude již druhý ročník soutěže, takže jsme 

zvědaví, jak žáci zúročí své zkušenosti z předchozího ročníku. 

 Soutěž Anglický slavík proběhne v jarních měsících. Tímto tedy 

už nyní zveme všechny rodiče a přátele školy, aby se na naše šikovné 

zpěváčky přišli podívat, podpořili je potleskem a vytvořili jim 

příjemnou soutěžní atmosféru. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 26 - 

Olympiáda z anglického jazyka 

 
I v letošním školním roce naše škola uspořádá tuto soutěž. 

Jako ve dvou předchozích letech budou žáci prokazovat své znalosti 

v poslechu, 

porozumění textu, konverzaci na zadaná témata a pohotovost 

v nečekané situaci. 

 Na naší škole se děti učí anglický jazyk již od první třídy, tudíž 

na druhém stupni již dokáží formulovat samostatný projev na zadané 

téma odpovídající tematickým celkům, které společně probíráme a také 

využívají znalosti gramatiky a správné výslovnosti.  

 

 Žáci jsou rozděleni do dvou kategorií: 

kategorie: žáci 6. a 7. tříd 

kategorie: žáci 8. a 9. tříd 

Jaké dovednosti žáci během soutěže prokazují? 

poslech s porozuměním 

konverzace na zadané téma s porotci 

improvizovaná scénka na vybranou situaci  

    (jen 2. kategorie) 

 

S jednotlivými konverzačními tématy budou žáci velice brzy 

seznámeni, protože školní kolo této soutěže se bude konat začátkem 

prosince 2015 tak, aby se výherci, postupující do městského kola (v 

únoru 2016), mohli ještě pečlivě připravit a konkurovat žákům z jiných 

škol.  

 Všechny žáky druhého stupně zveme, aby si přijali tuto výzvu a 

poměřili své znalosti a dovednosti se spolužáky. Moc se na všechny 

soutěžící těšíme.   

 

Vaši učitelé anglického jazyka   
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Jazykové pobyty pro žáky 

naší školy do Anglie a do 
Rakouska – zdarma 

             Naše škola neváhala požádat o výjimečnou dotaci, kterou škole 

poskytlo MŠMT z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Tato dotace umožní 52 žákům naší školy 

vycestovat ještě v tomto kalendářním roce 2015 na týdenní pobyt do 

Anglie a Rakouska. Žáci se zúčastní v Anglii výuky anglického jazyka 

a v Rakousku výuky německého jazyka. Na závěr obdrží od jazykové 

školy certifikát, který bude dokládat, že tuto výuku absolvovali. Kromě 

výuky cizího jazyka budou žáci také poznávat kulturu, způsob života a 

pamětihodnosti těchto dvou zemí. A to všechno, díky výše zmíněné 

dotaci, zdarma. 

             V Anglii se zaměříme na zajímavosti Londýna, např. London 

Eye, Westminster Palace, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Science 

Museum apod. Vydáme se ale také na výlet ke Stonehenge, tajemnému 

komplexu menhirů a kamenných kruhů a na královský hrad Windsor, 

druhý největší, dosud obývaný, hrad na světě.   

            V Rakousku žáci navštíví např. historické centrum Vídně, 

Stephansdom, zimní císařskou rezidenci Hofburg, 

radnici, parlament, park Prater s vídeňským kolem, 

prohlédnou si zahrady Schönbrunnu se zdejší 

věhlasnou ZOO, zámek Belveder, Kunsthaus od 

významného architekta F. Hundertwassera a 

mnoho dalších zajímavostí, také budou mít 

možnost poznat a koupat se v termálních lázních 

v Laaan der Thaya. 

 

Věříme, že žáci získají cenné zkušenosti 

v navštívených zemích a hlavně další motivaci pro 

studium cizích jazyků. 

 

 

Mgr. Vladimíra Hýlová, Mgr. Anna Surmová 
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Historické exkurze 
 

Ve školním roce 2015/2016 je pro žáky připravena historická exkurze 

do Osvětimi. Náplní exkurze je prohlídka koncentračního tábora 

Osvětim I a 

Osvětim II – Březinka s českým výkladem a kinoprojekcí. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o výjezd mimo území ČR, je nutné, aby s sebou 

měli účastníci buď platný cestovní pas, nebo občanský průkaz. Exkurze 

je určena pro žáky 9. ročníku, popř. 8. ročníku. Těšíme se na Vás. 

 

                                                                               Mgr. Renáta Sýkorová 
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Ekologické okénko 
 

 „Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý …“ 

                                                                                                A.L.Seneca 

 

Snažíme se vést žáky k lásce a úctě k naší planetě, její přírodě, 

zvířatům, životnímu prostředí, ale i k sobě navzájem. 

Každý rok si připomínáme významné ekologické svátky a žáci 

svými 

výtvarnými a slohovými pracemi a projekty oslavují např. 4. října 

Světový den zvířat, 20. října Den stromů a 22. března Světový den 

vody. 

22. dubna, kdy slaví svátek planeta Země, instalujeme v aule 

naší školy tematicky zaměřenou výstavu žákovských prací. Pro letošní 

devatenáctý 

ročník jsme zvolili téma Doteky přírody. 

Ke Dni Země si žáci devátých a osmých tříd připravují také 

doprovodný program Velcí malým, na který se těší celá škola a bez 

kterého bychom si už oslavy Dne Země neuměli představit. 

Součástí oslav jsou i další akce, a to např. Hurá z lavic do 

přírody, Papírové dny (probíhají celoročně), sbírka na naše adoptované 

zvířátko v Zoo Ostrava kočkodana Dianina a sbírka na opuštěné pejsky 

a kočičky. 

Mgr. Ivona Rusnoková 
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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 

nádrž 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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Lyžařský kurz v roce 2015/2016 
 

Termín:   Únor 2016 (5 dní, Po-Pá) 

Místo konání: Lyžařské středisko Martinské hole 

www.martinky.com 
 

Celková cena:  cca 4200 Kč  

Částka zahrnuje vše, tzn. ubytování, 

pojištění, dopravu, plnou penzi,  

5 denní skipas, popř. bazén 

 

Možnost platby ve dvou splátkách. 

Bližší informace budou dodány. 

Počet přihlášených je omezen. 

Mgr. Jan Straka 

 
 

 
 
 
 


