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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 Vaši 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 2016/2017. 
 
 
 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Seznam zaměstnanců 2016/2017 
 

Ředitel školy:  Mgr. Martin Pail  
Zástupce ředitele: Mgr. Robert Novotný 
Zástupce ředitele:  Mgr. Marie Sikorová 
Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Celtová  
Metodik prevence: Mgr. Halina Chlebková  
 
Třídní učitelé: Třídy v budově Mitušova 16: Třídy v budově Mitušova 8:
  1.A Šindelová Jana  2.C Opočenská Lenka 
  1.B Travinská Lenka  2.D Slavíková Martina 
  1.C Sedláčková Barbora  2.E Gilarová Helena 
  2.A Klodová Yveta  3.D Hanselová Helena 
  2.B Harenčíková Jana  4.C Duroňová Lenka 
  3.A Zaorálková Lenka  4.D Hlisnikowská Renáta 
  3.B Prokopová Petra  5.B Kohutová Monika 
  3.C Vařeková Anna  5.C Kopeček Ivo 
  4.A Sýkorová Renáta    
  4.B Bogyi Martin     
  5.A Nytrová Monika 
  6.A Rusnoková Ivona  6.C Kalníková Eva 
  6.B Surmová Anna  7.B Bestová Šárka 
  7.A Kubalová Klára  7.C Machačová Eva 
  8.A Vavrečková Petra  8.C Pustková Pavlína 
  8.B Pavlicová Taťána  8.D Pešlová Yvona 
  9.A Chlebková Halina  9.C Fialová Eva 
  9.B Podrygalová Andrea    
    
 
Bez třídnictví:  Celtová Dagmar 
   Glogerová Ludmila    
   Folvarčná Hana         
   Hermanová Gabriela    
   Krstovská Květa  
   Straka Jan  
   Klusová Lucie 
 
 
Speciální pedagog:   Asistent pedagoga: 
Zuzana Zdráhalová    Marie Kiriaková  
     Sylva Vronková 
     Ludmila Němčíková 
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Vychovatelky ŠD: Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka  
   Žaneta Gryžbonová 
   Vlasta Vnoučková 
   Šárka Hellali 
   Hana Chlustová 
   Andrea Svobodová 
   Alena Hluchníková 
   Sylva Vronková 
 
 
Referent školy:   Vedoucí správního útvaru: 
Zdeňka Sysalová   Karel Malurek   
  
        
Provozní účetní:   Mzdová účetní:  
Jana Holmanová   Věra Naďová  
  
   
Správní zaměstnanci Yveta Fikáčková 
   Martina Kavanová 
   Jana Konvičková 
   Alena Kreuzová 
   Eva Hájková 
   Alena Tišťanová 
   Lenka Šerá 
   Anna Šimeková 
 
Vedoucí školní jídelny: Vlasta Otmarová     
   Ivana Kotulášová     
  
 
Kuchařky: Lenka Švrčková      
  Eva Davidová      
  Jana Kolářová 
  Helena Bednarzová 
  Šárka Krůželová 
  Hana Kubíčková 
  Ilona Nárožná 
  Irena Pavlíková 
  Karin Rendeková 
  Jolana Sýkorová 
  Magdalena Šimkovičová 

Pavlína Vykopalová     
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Organizace školního roku 2016/2017 
 
Začátek školního roku 2016/2017: čtvrtek 1. září 2016 
 

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016 
 

Vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 
2017, vyučování začne v úterý 3. ledna 2017 
 

Ukončení prvního pololetí: úterý 31. ledna 2017 
 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017 
 

Jarní prázdniny: od pondělí 6. března do pátku 10. března 2017 
 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017 
 

Ukončení druhého pololetí: pátek 30. června 2017 
 

Hlavní prázdniny: od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 
 

Zahájení školního roku 2017/2018: pondělí 4. září 2017 
 
Termíny třídních schůzek Mitušova 16: úterý 1. 11. 2016 

úterý 11. 4. 2017 
 

Termíny konzultací Mitušova 16:  úterý 10. 1. 2017  
      úterý 23. 5. 2017 

 

Termíny třídních schůzek Mitušova 8: čtvrtek 3. 11. 2016 
čtvrtek 13. 4. 2017 

 

Termíny konzultací Mitušova 8:  čtvrtek 5. 1. 2017  
      čtvrtek 25. 5. 2017 

Třídní schůzky pro 1. ročník:   úterý 6. 9. 2016 
 
Den otevřených dveří:   úterý 28. 3. 2017 
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Den otevřených dveří 

V úterý 28. 3. 2017 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 v devíti třídách v budově ZŠ Mitušova 16 
- výměna všech dveří v budově ZŠ Mitušova 16 a MŠ Mitušova 90 
- nákup dvou keramických tabulí – třída 6.B a 3.A 
- nákup tří interaktivních tabulí s příslušenstvím v MŠ Mitušova 6 
- oprava sociálního zařízení v MŠ Mitušova 90 
- oprava vzduchotechniky v budově ZŠ Mitušova 16 
- výmalba auly v budově ZŠ Mitušova 16 

 
 
 

    Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Co chystáme ve školním roce 2016/2017 
 

Rád bych Vás informoval, co chceme opravit, změnit a v čem chceme i 
nadále pokračovat ve školním roce 2016/2017. 
- připravit „Den otevřených dveří“ 
- připravit „Den Země“ 
- připravit „Vánoční jarmark“ 
-připravit od listopadu přípravku pro děti předškolního věku pod 
vedením speciálního pedagoga 
- začít s obměnou nábytku v kabinetech pro pedagogy 
- začít s obměnou školního nábytku ve třídách 
- zrealizovat studijní pobytové zájezdy do Velké Británie pro žáky 
školy 
- zrealizovat dva lyžařské výcvikové kurzy pro žáky z I. a II. stupně 
-pokračovat s nákupem šatních skříněk pro žáky školy 
-usilovat o získání mimorozpočtových finančních prostředků na nákup 
učebních pomůcek 
- od 1.1. 2017 rozšířit školní poradenské pracoviště o školního 
psychologa 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Jak omlouvat nepřítomnost dítěte 
 

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování 
jen v nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na 
dobu mimo vyučování. Po absenci je žák povinen nejpozději do dvou 
dnů předložit omluvenku třídnímu učiteli. K omlouvání nepřítomnosti 
slouží výhradně omluvný list v žákovské knížce. Rodiče jsou povinni 
sdělit škole důvod nepřítomnosti svého dítěte nejpozději do 72 
hodin od počátku absence (lze i telefonicky). Žák po nástupu do 
školy předloží důvod své absence – písemnou omluvenku 
nejpozději do dvou dnů. V opačném případě budou zameškané hodiny 
posuzovány jako neomluvené. Mimořádná omluvení žáků z rodinných 
důvodů povoluje na jeden až dva dny třídní učitel. Žádost o uvolnění 
dítěte na dobu delší než dva dny si rodiče vyzvednou v kanceláři 
školy. Hlavním důvodem pro uvolnění žáka je zdravotní doporučení 
dětského lékaře. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve škole 
neomlouvá. Žák je povinen si učivo doplnit. Při nedodržení kteréhokoli 
bodu tohoto postupu omlouvání absence budou zameškané hodiny 
posuzovány jako neomluvené s následnými kázeňskými postihy.  
V souladu s metodickým pokynem č. 10 194/2002-14 bude škola v 
individuálně stanovených případech (především v případě časté 
nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) 
oznamovat tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. 
Opakovanou neomluvenou absenci oznamuje škola přestupkové 
komisi při odboru školství ÚMOb Ostrava-Jih. 
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Jak postupovat při ztrátě 
 

Žáci jsou připojištěni proti krádežím v pojišťovně Kooperativa. 
Ztrátu žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den 
následující) vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli 
zaměstnanci školy. Postižený si vyzvedne v kanceláři školy "Protokol o 
úhradě škody", který musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 
dnů od zjištění události. 
 
 

 
  
 

Jak postupovat při školním úrazu 
 

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, 
který se stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí 
organizovaných školou. Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po 
němž následuje absence více než jednodenní, je třeba sepsat "Protokol 
o úrazu", který by měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být 
protokol řádně odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu 
informovat. 
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Školní poradenské pracoviště 

Díky pokračování projektu – „Speciální pedagog do škol“ 
získala naše škola finance, které umožnily doplnit pracoviště o školního 
speciálního pedagoga i ve školním roce 2016/2017. 

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, výchovný poradce a metodik prevence. 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. 

Od 1. 1. 2017 bude součástí školního poradenského 
pracoviště školní psycholog, který bude poskytovat své služby 
žákům naší školy, ale také i rodičům. 

Rodič se může ke konzultaci u speciálního pedagoga a školního 
psychologa objednat bez jakéhokoliv doporučení. 

 
Mgr. Zuzana Zdráhalová 
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Výchovné poradenství 
 
 
 

Výchovný poradce – Mgr. Celtová Dagmar 

Konzultační hodiny: pátek 8.00 – 8.40 hod, 
jindy po předchozí telefonické domluvě. 

 

Telefon. 739 209 214, 724 059 338 (zástupce ředitele) 

Email: celtova@zsmitusova16.cz 
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Přehled oborů a počty žáků přijatých 
ke střednímu vzdělávání  

ve školním roce 2015/2016 
Mitušova 16 

 
Obory ukončené maturitní zkouškou: 
 

Obor Chlapci Dívky Celkem Soukr. 

šk. 

Mimo 

OV 

Gymnázium 8leté 2 4 6 - - 

Gymnázium 8leté se 
sportovní přípravou 

- 1 1 - - 

Gymnázium 6leté - 1 1 - - 

Gymnázium 4leté 2 3 5 2 1 

Přírodovědné lyceum - 1 1 - - 

Kombinované lyceum 1 - 1 - - 

Hotelnictví - 2 2 - - 

Cestovní ruch 1 - 1 - - 

Ekonomika a podnikání 1 1 2 1 1 

Mechanik seřizovač 3 - 3 3 - 

Agropodnikání - 1 1 - 1 

Strojírenství 1 1 2 - - 

Bezpečnostně právní 
činnost 

- 2 2 2 - 

Informační technologie 1 - 1 - 1 

Obchodní akademie 1 - 1 - - 

Fotograf - 1 1 - - 

Ekonomické lyceum - 1 1 - - 

Zdravotnický asistent - 1 1 - - 

Celkem 13 20 33 8 4 

 
 
 
 
 

 



 
- 15 -

Obory ukončené výučním listem – 3leté: 
 

Obor Chlapci  Dívky Celkem Soukr. šk. Mimo OV 

Obráběč 
kovů 

3 - 3 3 - 

Aranžér - 1 1 - - 

Cukrář - 1 1 - - 

Kadeřník - 1 1 - - 

Pekař 1 - 1 - - 

Kuchař číšník - 1 1 - - 

Celkem 4 4 8 3 0 

 
Celkem bylo ve školním roce 2015/2016 podáno 41 přihlášek na 

střední školy. Z celkového počtu 41 žáků bylo přijato 24 dívek a 17 
chlapců. Celkem 33 žáků zvolilo 4letý obor ukončený maturitní 
zkouškou, z toho 20 dívek a 13 chlapců. Celkem 8 žáků zvolilo 3letý 
obor ukončený získáním výučního listu, z toho 4 chlapci a 4 dívky. Na 
soukromých školách bude studovat celkem 11 žáků, 4 pak mimo území 
Ostravy. 
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Přehled oborů a počty žáků přijatých  
ke střednímu vzdělávání  

ve školním roce 2015/2016 
Mitušova 8 

 

Obory ukončené maturitní zkouškou 

 

Obor Chlapci Dívky Celkem Soukr. 

šk. 

Mimo 

OV 

Gymnázium 8leté 1 2 3   

Gymnázium 8leté se 
sportovní přípravou 

4  4   

Gymnázium 6leté      

Gymnázium 4leté  1 1 1  

Přírodovědné lyceum  1 1   

Kombinované lyceum  1 1   

Hotelnictví      

Cestovní ruch      

Ekonomika podnikání 1 3 4   

Mechanik seřizovač      

Agropodnikání      

Strojírenství 1  1   

Bezpečnostně právní 
činnost 

2  2   

Informační technologie 6  6   

Obchodní akademie 1 1 2   

Stavebnictví  1 1   

Zdravotnický asistent 1  1   

Optik 1  1   

Pedagogické lyceum  3 3   

Sportovní managament  1  1   

Celkem 19 13 32   
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Obory ukončené výučním listem  - 3leté 

 

Obor Chlapci Dívky Celkem Soukr. 

šk. 

Mimo 

OV 

Obráběč kovů 1  1   

Aranžér      

Cukrář  1 1   

Kadeřník  3 3   

Automechanik 2  2   

Kuchař, číšník 1 1 2   

Elektromechanik 1  1   

Celkem 5 5 10   

 
Celkem bylo ve školním roce 2015/2016 podáno 42 přihlášek 

na střední školy. Z celkového počtu 42 žáků bylo přijato 18 dívek a 24 
chlapců. Celkem 32 žáků zvolilo 4letý obor ukončený maturitní 
zkouškou, z toho 13 dívek a 19 chlapců. Celkem 10 žáků zvolilo 3letý 
obor ukončený získáním výučního listu, z toho 5 chlapců a 5 dívek. Na 
soukromých školách bude studovat celkem 1 žák. 
 

 
Mgr. Dagmar Celtová 
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Prevence není nikdy dost 
 

Každý školní rok je plný prevence 
 

Jak již samotný název napovídá, každým rokem se snažíme 
organizovat pro děti preventivní akce, ať již specifické, či všeobecné 
prevence. Hlavními tématy však nadále zůstávají: šikana, záškoláctví, 
agresivní chování a vandalismus, krádeže a požití alkoholických 
nápojů, tabákových výrobků a drog. 

Většina akcí probíhá ve škole a strážníci městské policie, PČR, 
lékaři, členové neziskových organizací jsou ochotni dojít za dětmi a 
věnovat se jim. Obsah a zaměření těchto akcí jsou přizpůsobeny věku 
dětí, jejich potřebám a možným rizikům, které na ně mohou číhat. 
Cílem takovýchto akcí je nejen samotná prevence, ale i harmonický 
rozvoj osobnosti dítěte. 

V loňském školním roce jsme pořádali několik takto 
zaměřených akcí, avšak ráda bych vypíchla jednu z nich, a to „Nebuď 
snadná oběť“, určená pro žákyně 9. tříd. Dívky měly možnost se 
několikrát setkat s příslušníky MP a probrat jak teoretické možnosti, tak 
i praktické ukázky sebeobrany vůči možným útočníkům. Celý projekt 
vyústil ve dvoudenní výcvikové soustředění se strážníky městské 
policie, a to mimo areál školy. Věříme, že projekt byl pro ně velkým 
přínosem a pomohl jim být sebevědomějšími a odvážnějšími v jejich 
budoucím životě. 

Níže připojujeme několik důležitých telefonních čísel, které se 
vám mohou hodit v případě nepřiměřeného chování Vašeho dítěte. 
 
Linka bezpečí:116111 
pomoc@linkabezpeci.cz 
chat.linkabezpeci.cz 
 
Rodičovská linka: 840111234 
 
Linka důvěry Ostrava: 
596618908, 739267939 
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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 115,- Kč. Při 
ukončení stravování ve školní jídelně se peníze za kartu nevrací, 
za nepoškozený žeton vrátíme 115 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 60,- Kč.  

9. Stravu lze odhlašovat osobně u vedoucí školní jídelny, na 
telefonu 724 036 944 (Mitušova 16) a 596 719 862 (Mitušova 
8) nebo prostřednictvím www.strava.cz , a to vždy do 13.30 
hodin na oběd pro následující den. 

 
Cena obědů pro žáky: do 10 let: 20,- Kč 
    od 11 do 15 let: 22,- Kč 
    nad 15 let: 25,- Kč 
 
Stravné lze hradit i přes účet školy. Info podá vedoucí šk. jídelny. 
     

Vlasta Otmarová, vedoucí školní jídelny 
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i ve školním roce 2016/2017 se na Vás a Vaše děti budeme těšit 
s přípravným programem v odpoledních hodinách. Program se 
skládá ze čtyř 45-ti minutových výukových hodin. Při setkání se 

děti seznámí se svými budoucími spolužáky, poznají školní budovu 
a zahrají si na opravdové školáky. 

ZŠ Mitušova 16 

 
 
 

1. hodina – středa 16.11.2016 16.00-16.45 
Hrajeme si s písmenky 

Zábavné hledání písmenek na interaktivní tabuli 
 

2. hodina – středa 23.11.2016 16.00-16.45  
Sportování 

Závodivé hry, pohybové hry 
 

3. hodina – středa 30.11.2016 16.00-16.45  
Počítáme na interaktivní tabuli 

Zábavné počítání na interaktivní tabuli 
 

4. hodina – středa 7.12.2016 16.00-16.45  
Dílničky pro děti 

Děti si mohou vyrobit z různých materiálů vánoční výrobky 
 

 
www.zsmitusova16.cz, telefon: 736 761 940,  

email: pail@zsmitusova16.cz   
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Základní a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvková organizace 

 
 

Přípravka pro děti předškolního věku 
 

bude probíhat od února 2017  
pod vedením speciálního pedagoga. 
         

 
 

 
1. Rozvoj hrubé motoriky 
 
2. Rozvoj střední motoriky 
 
3. Rozvoj jemné motoriky 
 
4. Orientace v prostoru 
 
5. Vývoj pravolevé orientace 

 

Těšíme se na Vás milí žáci ☺ 
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Školní družina 

Provoz ŠD:   ráno 6,00 – 7,40,   odpoledne  11,40 – 17,00,  

na odloučeném pracovišti Mitušova 8 je provoz do 16,00 hodin. 

Celková kapacita školní družiny je 270 žáků.  

Letos jsme zapsali celkem 233 žáků.  

Ve ŠD Mitušova 16 je umístěno 6 oddělení a 2 oddělení jsou na 
odloučeném pracovišti Mitušova 8. 

Školní družina je určena především pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ, ale 
také pro žáky druhého stupně ZŠ.  

Snažíme se o to, aby žáci byli zařazeni do oddělení podle věku. 
V současné době naplňujeme oddělení do počtu 30 žáků v souladu 
s platnou školskou legislativou.  

Naše školní družina nabízí žákům možnost projevovat se jako 
samostatná osobnost. A to konkrétně při výběru zájmových činností, 
jichž nabízíme celou řadu. Žáci tak mají možnost účelně trávit svůj 
volný čas, rozvíjet své zájmy nebo si jen tak vyzkoušet, co je baví. Žáci 
v tomto školním věku hledají, co je zajímá a sami se rozhodnou, v čem 
budou pokračovat. 

Zájmových činností na ŠD Mitušova 16 se mohou účastnit i 
žáci, kteří jsou v odděleních ŠD na Mitušova 8. Převádění dětí zajistí 
vychovatelky ŠD. Zákonný zástupce si pak vyzvedne dítě v budově 
Mitušova 16. 

Výhodou pro zaměstnané rodiče je, že žákům poskytujeme 
dostatečný výběr činností a o děti je postaráno celodenně. Rodičům 
odpadá povinnost převádět děti na zájmové činnosti jinam. 

    Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka  
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ROZPIS ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 
2016/2017 

 

PONDĚLÍ Keramika pokročilí / Vnoučková 

  Výtvarné hry / Gryžbonová 

  Všeználek  

-vycházky a hry v přírodě, v zimě ve třídě /Chlustová 

ÚTERÝ  Keramika pokročilí / Hellali 

  Keramika  začátečníci - 1. třída /Vnoučková 

  Sportovní hry  - starší chlapci od 2.tř/ Sikorová    15,00 - 16,00 

  Mažoretky / Hluchníková 

STŘEDA  Keramika pokročilí / Sikorová 

  Keramika  začátečníci - 1. třída / Gryžbonová 

  Herna - deskové, společenské a kolektivní hry / Chlustová 

  Relaxační hry - pohybové a taneční hry / Hellali 

ČTVRTEK Keramika pokročilí / Hellali 

  Keramika  začátečníci - 1. třída / Svobodová 

  Sportovní hry   - chlapci 1. třída / Gryžbonová      15,00 - 
16,00 

  Malí kuchaříci  - od 3. třídy / Vnoučková 

PÁTEK  Sportovní hry - dívky od 1. třídy / Gryžbonová 15,00 - 16,00 

 
 
 



 
- 24 -

 

ČINNOST SRPŠ 
 

Původně založené občanské sdružení rodičů a přátel školy při 
Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 6 bylo zaregistrováno 
Ministerstvem vnitra ke dni 10. 11. 1998.  

Po sloučení MŠ Mitušova 6 a ZŠ Mitušova 8 do jednoho 
subjektu se k SRPŠ MŠ připojila také ZŠ dne 23. 9. 2004. 

Od té doby členové SRPŠ spolu s rodiči uspořádali mnoho akcí 
jak pro naše děti, tak pro rodiče. Dlouholetou tradicí je vánoční jarmark 
s doprovodným programem, spojený s rozsvícením vánočního 
stromečku na zahradě školy. 

Mezi další zajímavé akce, které byly členy SRPŠ připraveny, 
patří bruslení dětí s rodiči, dětský den, diskotéky pro 1. a 2. stupeň, 
turistické výlety, exkurze, drakiády a pro rodiče byl uspořádán školní 
ples. 

I tento školní rok jsme připraveni zajistit pár příjemných akcí, 
jako je vánoční jarmark, školní ples, dětský den, turistický výlet a další. 
SRPŠ usiluje o zapojení rodičů do školního dění a k vytvoření 
přátelských vztahů mezi školou a rodiči našich dětí. 

                      
 

Patricie Galušková, člen výboru SRPŠ 
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KNIHOVNICKÝ KROUŽEK  
PŘI ZŠ MITUŠOVA 8 

 
Také v letošním školním roce 2016/17 mohou žáci naší školy 

navštěvovat žákovskou knihovnu. 
Každé  ÚTERÝ  od 13:00 do 13:45 zde bude od října probíhat  

knihovnický kroužek.  
Žáci se učí pracovat s knihou, s katalogy… Také pomáhají 

s přípravou recitační soutěže a literárního kvízu. 
V žákovské knihovně jsou knihy různých žánrů pro různé 

věkové kategorie.  
V minulém školním roce se nám podařilo díky Výzvě 56 získat 

spoustu nových knih. S výběrem pomáhali také žáci, kteří navštěvovali 
knihovnický kroužek.  

Náš fond se rozšířil např. o všechny díly Harryho Pottera, 
Deníku Mimoňky, Deníku malého Poseroutky, přibyly pohádky pro 
nejmenší i detektivní a dobrodružné knihy pro starší žáky.  

Knihovna je využívána i v hodinách českého jazyka – čtení 
k realizaci čtenářských dílen a lekcí. Žáci přivítají zejména pohodlné 
sezení na barevných sedacích vacích, které nahradily původní školní 
židličky.  

Využijte proto otevírací dobu knihovny: PO 13-13:45 a ČT 
7:40-7:55 a přijďte si vybrat tu svou nejkrásnější knížku. 
 
                                                                       Mgr. Renáta Hlisnikowská 
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Co jsme pro naše žáky připravili 

v anglickém jazyce? 
 
Ve školním roce 2016/2017 chystáme pro naše žáky dvě soutěže.  
Jedna bude určena žákům 3. a 4. tříd a ta druhá žákům druhého stupně. 
 

Anglický slavík 
English Nightingale 

 
Výuka anglického jazyka je do čtvrtého ročníku hodně hravá, 

využívá her a písniček, naši žáci znají tudíž hodně písniček přímo 
z hodin jazyka anglického a možná si i nějaké další sami vyhledávají, 
proto jsme se rozhodly uspořádat pro tyto žáky 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. 

Co bude porota hodnotit? Bude hodnotit zpěv samotný, ale také 
správnou výslovnost textu písně a v neposlední řadě také nápaditost 
provedení.  
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Pohádky v našem životě 

Bringing fairy tales into our life 
 

Žáci 9. ročníku jsou již většinou dobře vybaveni slovní zásobou 
cizího jazyka a není pro ně problém komunikovat či předvádět kratší 
scénky nebo dialogy na různých předem daných místech. Bývají hodně 
kreativní a není pro ně těžké se ponořit přímo do děje příběhu a zároveň 
ho i ztvárnit.  

Rádi bychom jim dali šanci ztvárnit a zahrát příběh v cizím 
jazyce, kdy každý z nich bude mít určitou roli a postavu. 

Co bude porota hodnotit? Opět výslovnost cizího jazyka, 
odvahu komunikovat, kreativní ztvárnění a samotný nápad. Budeme se 
moc těšit na vaše nápady. 
 

Již nyní zveme všechny rodiče a přátelé školy, aby se na naše 
šikovné zpěváčky přišli podívat a podpořili je potleskem, vytvořili jim 
příjemnou soutěžní atmosféru. 

Mgr. Halina Chlebková 
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Historické exkurze 

 
V tomto školním roce jsou připraveny pro žáky následující 

historické exkurze. 
Bouzov - v rámci této exkurze žáci navštíví pohádkový hrad 

nedaleko Olomouce. V přírodním prostředí areálu, který se nachází 
v těsné blízkosti hradu, pak bude probíhat program, zábavný i naučný, 
samozřejmě s historickou tématikou. Součástí programu je prohlídka 
areálu s Trojským koněm, jehož vnitřní prostory jsou veřejně přístupné. 
Následuje prohlídka středověkých válečných strojů a zbraní s ukázkami 
výstřelů a žáci si mohou na střelnici sami vyzkoušet střelbu z kuše. 
Program je ukončen turnajem o rytířský titul. Exkurze je určena pro 
žáky 6. a 7. ročníku. 

Praha – pro žáky 8. ročníku je připravena dvoudenní exkurze 
do Prahy, kde si přijdou na své milovníci historických památek. 
Zhlédneme vše podstatné – Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské i 
Václavské náměstí, projdeme se na Petřín. Zajímavá je komentovaná 
prohlídka Národního divadla i Senátu ČR. Velkým zážitkem bývá 
divadelní představení, letos bychom rádi do Národního divadla. Obě 
exkurze se uskuteční na přelomu května a června. 

Věříme, že si z této nabídky určitě vyberete. Těšíme se na vás. 
 
                                                                              Mgr. Renáta Sýkorová 
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fajnOVA  - výtvarná soutěž 

Skvělé 2. místo získali v červnu letošního roku žáci z dnešní 6. B 

za svou výtvarnou koláž. 

 

Zapojili jsme se do výtvarné soutěže vyhlášené ostravskou 
radnicí v rámci projektu „fajnOVA“ věnovanému tvorbě nového 
strategického plánu města Ostravy.  

Děti měly namalovat, jak si představují své město za sedm let, 
co jim tady chybí, co by se tu mělo vybudovat, kde si chtějí hrát… 
Páťáci se ujali práce na Ostravě v roce 2023 s odvahou a nápady a 
z namalovaných obrázků vznikla zajímavá koláž představ, která porotu 
zaujala.   

Odměnou jim byly nejen hodnotné ceny, ale i samotné 
slavnostní předání přímo z rukou pana primátora v zasedacím sále 
Nové radnice.  Nejlepší výtvory byly vystaveny v červenci v prostorách 
Nové radnice.        

Mgr. Anna Surmová 
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO 

„Často si půjčujeme od své budoucnosti, 
abychom zaplatili dluhy minulosti.“                                                                                           

Chalíl Džibrán  
 

Ekologická výchova i oslava významných ekologických svátků 
má na naší škole již dlouholetou tradici, která každoročně v dubnu, 
v době oslav Dne Země, vrcholí výstavou žákovských prací v aule 
školy, aby nám připomněla poslání Dne Země – naši odpovědnost za 
stav a budoucnost životního prostředí. 

Kořeny tohoto svátku sahají do roku 1970, kdy 22. dubna 
proběhla ve Spojených státech amerických kampaň za šetrné zacházení 
s planetou Zemí. 

V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa a od 
roku 1997 slavíme Den Země také na naší škole. 

V letošním školním roce uspořádáme již dvacátou- jubilejní výstavu. 

Výstavu žákovských prací s názvem „Země – bijící srdce 
vesmíru“ můžete zhlédnout na naší škole v době od 11.4. do 21.4. 
2017.                                                                                          

Mgr. Ivona Rusnoková 
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KOČKODAN DIANIN 

 
Naše škola již několik let využívá možnosti přispět na chov 

opičky - kočkodana Dianina formou peněžitého sponzorského daru. 
Díky žákovské sbírce jsme v únoru 2016 předali Zoo v Ostravě částku 
7550 Kč. Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří nás podpořili. 

Kočkodany chová pouze naše zoologická zahrada, a to od roku 
1975. V současné době zde žije 16 jedinců. V rámci zoologických 
zahrad se jedná o největší počet jedinců tohoto druhu na světě. 

Svůj název získal podle bíle zbarvené srsti nad obočím, která 
připomíná čelenku římské bohyně lovu Diany, a podle elegantního 
vzhledu. 

Tento primát obývá deštné pralesy západní Afriky a jeho 
populace je silně ohrožena lovem pro maso a úbytkem lesních porostů. 
V Červeném seznamu UCN = Červený seznam ohrožených druhů je 
veden jako zranitelný. 

JE ZAŘAZEN DO EVROPSKÉHO ZÁCHOVNÉHO PROGRAMU EEP.                                
   

Mgr. Ivona Rusnoková 
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KOČKODAN DIANIN 
 

BOBŘÍK INFORMATIKY 

V týdnu od 7. - 11. 11. 2016 proběhne 9. ročník celostátní 
online soutěže Bobřík informatiky, do které se opět zapojíme po 2 
letech a pokusíme se navázat na úspěchy Anny Machálkové (letošní 8. 
D), která se v roce 2014 umístila na 1. místě. 

Tato soutěž je určena pro všechny žáky se zájmem o informační 
technologie, ve které dle kategorií vyplňují online testy, které se liší 
například svou náročností nebo zaměřením. Můžeme se setkat s 
tématikou programování, digitální gramotnosti, porozumění 
informacím, bezpečnosti na síti, řešení problémů a hledání strategií. 

Také vy si můžete na stránkách www.ibobr.cz archivní testy 
vyzkoušet, natrénovat logické myšlení a v listopadu si změřit síly s 
žáky z celé republiky. 

 Mgr. Pavlína Pustková 
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Máme rádi knihy 

V minulém školním roce jsme vybavili naši školní knihovnu 20 novými 
zajímavými tituly – celkem 300 knih za 150 00 Kč v rámci projektu Čtenářské 
dílny z fondů Evropské unie. Děti si nyní mohou bezplatně půjčovat knihy 
z velmi široké nabídky titulů. 

Žáci naší školy se také zapojili do projektu Celé Česko čte dětem a 
chodí číst pohádky a povídky dětem do mateřské školy. Líbí se to našim 
žákům i malým předškoláčkům. 

Škola již takřka od svého založení spolupracuje s Klubem mladého 
čtenáře nakladatelství Albatros a žáci dostávají pětkrát do roka nabídkový 
katalog nakladatelství, ze kterého jim rodiče mohou objednávat knihy za 
zvýhodněné ceny (sleva 20%). 

Čtenářská vyspělost dětí naší koly je tradičně velmi vysoká a děti od 
prvopočátečního čtení rády poznávají svět objektivem literatury pro děti a 
mládež. Čtením krásné literatury si upevňují základní pravidla společenského 
chování, rozšiřují slovní zásobu, budují kulturní přehled a rozvíjejí lásku ke 
čtení. 

Mgr. Anna Vařeková 
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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 2016/2017 
 
 Naše škola bude v letošním roce pořádat lyžařský výcvikový 
kurz pro žáky II. stupně ve Vrbně pod Pradědem. Kurz bude probíhat 
ve dvou termínech – 20.-24.2. a 13.-17.3. 2017. 
 Ubytování je zajištěno v Penzionu u Hradilů. Výcvik bude 
probíhat na uměle zasněžované sjezdovce ve Ski Arena Vrbno pod 
Pradědem asi 200m od penzionu. 
 Cena lyžařského kurzu je 2500 Kč za ubytování, stravu a 
dopravu. V ceně nejsou zahrnuty vleky. Jednodenní permanentka na 
vlek stojí 250 Kč. Částku lze uhradit ve dvou splátkách najednou. 
 
Přihlásit se mohou lyžaři i snowboardisté, pokročilí i začátečníci. 
Těšíme se na vás, učitelé Tv.  

Mgr. Yvona Pešlová, Mgr. Jan Straka 
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