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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. 

Ze všeho nejdřív se obracím na zákonné zástupce. Vás, rodiče, 
prosím, abyste napomohli svojí rodičovskou autoritou, aby byli naši 
žáci ve škole úspěšní. Věřím, že jste naši školu pro své dítě vybrali po 
zralé úvaze s cílem poskytnout mu pevné základy jeho budoucího 
životního úspěchu. A úspěch nepřichází sám od sebe. My dospělí víme, 
kolik úsilí to někdy stojí. Pomozte tedy prosím svým dětem vlastní 
životní zkušeností překonat slabé chvíle, na které mají ve svém věku 
nárok. Jednotné působení školy a rodiny je pro jejich překonání klíčové. 

Samozřejmě nemohu zapomenout na žáky školy. Za velmi 
důležité považuji, abyste si vy, žáci, uvědomili, že z vašich dobrých 
výsledků mají radost vaši rodiče,  vyučující a samozřejmě vedení školy. 
To ale není a nemůže být hlavní motivací vašeho snažení. Tou musí být 
především snaha vzdělávat se tak, abyste v budoucnu obstáli v náročné 
konkurenci na trhu práce a zajistili si tak pro váš budoucí život dobré 
vstupní podmínky. Proto je třeba studovat nejen rodný jazyk, ale také, 
dnes již zcela nepostradatelné, cizí jazyky, matematiku, která je 
výborným nástrojem pro rozvoj,ve všech oborech potřebného,logického 
myšlení a samozřejmě další profilové humanitní a přírodovědné 
předměty a v neposlední řadě naučit se používat moderní komunikační 
a informační techniku. 

Přeji Vám i Vašim dětem krásný, úspěšný a pohodový školní 
rok 2017/2018. 

 
 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Seznam pracovníků ZŠ 2017/2018 
 
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  
 
Třídy a třídní: Třídy v budově Mitušova 16: Třídy v budově Mitušova 8:
  1.A Zaorálková Lenka  3.C Opočenská Lenka 
  1.B Nytrová Monika  3.D Slavíková Martina 
  1.C Vařeková Anna  3.E Gilarová Helena 
  1.D Klodová Yveta  5.C Duroňová Lenka 
  2.A Šindelová Jana  5.D Hlisnikowská Renáta 
  2.B Travinská Lenka  6.B Kohutová Monika 
  2.C Uhrová Markéta  6.C Basovníková Simona 
  3.A Chybová Leona  7.C Kalníková Eva 
  3.B Harenčíková Jana  8.B Bestová Šárka 
  4.A Podrygalová Andrea  8.C Machačová Eva 
  4.B Prokopová Petra  9.C Pustková Pavlína  
  4.C Chlebková Halina  9.D Pešlová Yvona  
  5.A Sýkorová Renáta 
  5.B Bogyi Martin   
  6.A Folvarčná Hana    
  7.A Rusnoková Ivona 
  7.B Surmová Anna    
  8.A Kubalová Klára 
  9.A Hlavicová Jitka  
  9.B Pavlicová Taťána      
Bez třídnictví:  Fialová Eva 
   Glogerová Ludmila     
   Hermanová Gabriela    
   Krstovská Květa 
   Musiol Radek  
   Straka Jan 
 
Školní psycholog: Al Seify Alžběta  Speciální pedagog: Zdráhalová Zuzana 
 
Asistent pedagoga: Marie Kiriakovská  
   Sylva Vronková 
   Ludmila Němčíková 
   Petra Hutterová 
   Helena Mitášová 
   Mariana Sikorová 
   Vlasta Horváthová  
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Vychovatelky ŠD: Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka  
   Žaneta Gryžbonová    
   Šárka Hellali    
   Hana Chlustová 
   Andrea Svobodová 
   Helena Hanselová 
   Sylva Vronková 
 
Mzdová účetní:  Věra Naďová 
 
Referent školy:  Zdeňka Sysalová    
 
Školník:  Karel Malurek  
     
Provozní účetní:  Jana Holmanová   
 
Správní zaměstnanci Yveta Fikáčková 
   Martina Kavanová 
   Jana Konvičková 
   Alena Kreuzová 
   Hájková Eva 
   Alena Tišťanová 
   Lenka Šerá 
   Anna Šimeková 
 
Vedoucí školní jídelny: Marcela Vozničková    
   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 2017/2018 
 
Začátek školního roku: pondělí 4. září 2017  
 
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října – pátek 27. října 2017  
 
Vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 
2018, vyučování od středy 3. ledna 2018 
 
Ukončení prvního pololetí: středa 31. ledna 2018   
 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018 
 
Jarní prázdniny: 12. března – 18. března 2018 
 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března – pátek 30. března 2018  
 
Ukončení druhého pololetí: pátek 29. června 2018 
 
Hlavní prázdniny: od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018 
 
Zahájení školního roku 2018/2019: pondělí 3. 9. 2018 
 
Termíny třídních schůzek M16: úterý 7. 11. 2017 

úterý 10. 4. 2018 
Termíny konzultací M16:  úterý 9. 1. 2018 

úterý 29. 5. 2018 
 
Termíny třídních schůzek M8: čtvrtek 9. 11. 2017 

čtvrtek 12. 4. 2018  
 
Termíny konzultací M8:  čtvrtek 11.1. 2018 

čtvrtek 31. 5. 2018 

Třídní schůzky pro 1. ročník: středa 6. 9.  2017 
        
Den otevřených dveří:  úterý 27. 3. 2018   
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Den otevřených dveří 

V úterý 27. 3. 2018 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 šestém ročníku francouzštinu, ruštinu nebo 
němčinu. Pořádáme zahraniční studijní jazykové pobyty. 

Rádi vám ukážeme, s jakými didaktickými pomůckami učitelé 
pracují, budete si moci prohlédnout, kde a za jakých podmínek se žáci 
stravují. 

V odpoledních hodinách (13.30 – 17.00) uvidíte, jak pracuje 
školní družina, která také nabízí kroužky i pro rodiče s dětmi. Zájemci 
si mohou zhotovit svůj vlastní výrobek v keramické dílně, kde děti mají 
k dispozici i hrnčířský kruh. Přímo v akci uvidíte i činnost dalších 
kroužků, jejichž seznam a další informace o naší škole najdete na 
www.zsmitusova16.cz. 

 Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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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 
 
I ve školním roce 2017/2018 bude ve školním poradenském pracovišti 
fungovat speciální pedagog a školní psycholog. 
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. 
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.  
Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská 
činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o 
komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází 
ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
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: úterý 11.50 – 12.30 hodin 

Jindy po předchozí telefonické domluvě. 

Telefon: 739 209 214 

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

ve školním roce 2016/2017 
 

Do šestiletého oboru ukončeného absolutoriem v konzervatoři. 

 
Do osmiletých a čtyřletých oborů ukončených maturitní zkouškou. 

Obor Celkem Chlapci Dívky Soukr.šk. Mimo OV 
Gymnázium 8leté 7 3 4 2 2 
Gymnázium 4leté 5 0 5 3 - 
Masér sp. a rekond. 3 1 2 - - 
Inf. technologie 5 4 1 - - 
Kosmetické služby 1 - 1 - 1 
Stavebnictví 8 6 2 - - 
Gastronomie 1 - 1 - - 
Strojírenství 2 1 1 - - 
Obchodní akademie 1 - 1 - - 
Laboratorní asistent 1 - 1 1 - 
Multimediální tvorba 1 - 1 1 - 
Mechanik seřizovač 1 1 - - 1 
Elektrotechnika 1 1 - - - 
Zdravot. asistent 5 - 5 2 - 
Ek. a podn. v EU 1 - 1 - 1 
Mechanik – elektro. 1 1 - 1 - 
Nutriční asistent 1 - 1 - - 
Zdravotnické lyceum 1 - 1 - - 
Provoz a ek. dopravy 1 - 1 - - 
Mechatronik 1 1 - - - 
Ekon. a podnikání 1 1 - 1 - 
Cestovní ruch 2 - 2 2 - 
Bezp. právní činnost 1 1 - 1 - 
Celkem 52 21 31 14 5 

 

Obor         Celkem Chlapci Dívky Soukr.šk. Mimo OV 

Hudba- bicí nástroje 1 1 - - - 
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Do tříletých oborů zakončených výučním listem. 
Obor Celkem Chlapci Dívky Soukr.šk. Mimo OV 
El. pro stroje a zař. 1 1 - - - 
Kuchař - číšník 3 1 2 - - 
Kadeřník 3 - 3 - - 
Ošetřovatel 1 - 1 - 1 
Prodavač 1 - 1 - - 
Truhlář 1 1 - - - 
Pekař 1 - 1 - - 
Mech.a opr. mot.v. 4 4 - 3 - 
Malíř - lakýrník 1 1 - - - 
Obráběč kovů 1 1 - 1 - 
Karosář 1 1 - 1 - 
Prodavač - florista 1 - 1 - - 
Cukrář 1 - 1 - - 
Zahradník 2 1 1 - - 
Zedník - obkladač 1 1 - - - 
Celkem 23 12 11 5 1 
 
 
 
Celkem bylo ve školním roce 2016/2017 podáno 86 přihlášek na střední 
školy. Ke střednímu vzdělávání bylo přijato celkem 76 žáků, 34 chlapců 
a 42 dívek. Z tohoto počtu zvolilo 52 žáků obor ukončený maturitní 
zkouškou, z toho 21 chlapců a 31 dívek. Tříletý obor ukončený 
získáním výučního listu zvolilo celkem 23 žáků, z toho 12 chlapců a 11 
dívek. Jeden žák zvolil 6letý obor ukončený absolutoriem na 
konzervatoři.  Na soukromých školách bude studovat celkem 19 žáků, 
z toho 14 chlapců a 5 dívek. Mimo Ostravu celkem 6 žáků. Nepřijato ke 
střednímu vzdělávání bylo celkem 10 žáků. Z celkového počtu nebylo 
přijato 9 žáků na 8leté gymnázium, 5 chlapců a 4 dívky. Z 8. ročníku 
nebyla přijata ke střednímu vzdělávání 1 žákyně. 

                                                                              
Mgr. Celtová Dagmar 

 
 
 



 
- 14 -

Snažíme se předcházet možným problémům 
prevencí 

 
Jelikož všichni víme, že mnohem snadnější je  problémům předcházet, 
než je pak řešit, tak se snažíme každoročně všechny naše žáky chránit a 
obohacovat o cenné informace v oblasti sociálně patologických jevů 
(alkohol, drogy, šikana, krádeže, vandalismus, domácí násilí, 
kyberšikana aj).  
Tyto aktivity jsou realizovány většinou na půdě školy a to díky PČR, 
MP, členům neziskových organizací a sdružením specializujícím se 
v této oblasti.  Po pečlivém zvážení možného ohrožení žáků vybíráme 
vhodná témata odpovídající věku dětí. 
Každá třída pak absolvuje konkrétní přednášku, či aktivitu,  které se 
přímo účastní. Mezi tyto aktivity vždy patří přednášky typu: Malý 
kriminalista, Mimořádně krizové situace, Právní povědomí, Zájmy 
chráněné trestním zákonem, či podrobná přednáška pro děvčata 7. 
ročníku o dospívání a jeho vlivech na dívky.  
V loňském roce jsme rovněž oslovili sdružení, které se specializovalo 
na etiketu, zásady slušného chování a školní řád a touto aktivní 
přednáškou s účastí žáků jsme obohatili všechny třídy od pátého do 
osmého ročníku.  
Děti si tak mohly vyzkoušet, co to vlastně slušné chování a dodržování 
určitých pravidel je a jak to ovlivňuje všechny možné vztahy, ať už 
vrstevnické, či s pedagogy a ostatními dospělými jedinci. 
Věříme, že dochází nejen k samotné prevenci, ale podporujeme i 
samotný rozvoj osobnosti dítěte a napomáháme jeho harmonickému 
vývoji. 
 

Mgr. Halina Chlebková 

 
 
 
 
 
 
 



 
- 15 -

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. 
     

Marcela Vozničková, Ivana Kotulášová, vedoucí školní jídelny 
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Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvková organizace 

 
 

Přípravka pro děti předškolního věku 

 
      bude probíhat od února 2018 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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Zprávičky ze školní družiny 
 

V letošním roce bylo do ŠD zapsáno 240 dětí a rozděleno do osmi 
oddělení. Šest oddělení je v budově školní družiny, jedno oddělení je 
umístěno na hlavní budově. Pro žáky, kteří se učí na odloučeném 
pracovišti Mitušova 8, je zřízeno jedno oddělení. 
Naše školní družina nabízí pro všechny přihlášené žáky pestrou nabídku 
zájmových činností. Probíhají ve známém prostředí, které dává dětem 
pocit bezpečí, a pro rodiče jsou finančně dostupné. Odpadá tak 
povinnost převádět děti na zájmové činnosti jinam. 
Režim naší školní družiny je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na 
individuální možnosti dětí a jejich aktuální nebo aktuálně změněné 
potřeby.  
Při plánování výchovných činností vycházíme z potřeb a zájmů žáků 
tak, aby vyhovovalo jejich možnostem. Důležitým prvkem při 
odpočinkových činnostech je možnost hrát si. Do denního programu 
aktuálně zařazujeme relaxační pohybové aktivity. 

Jana Sikorová 
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Spolek rodičů a přátel školy se rozrůstá 
  
Chtěl bych Vám představit činnost Spolku rodičů a přátel školy. Spolek 
dlouhodobě a úspěšně funguje v MŠ Mitušova 6 a v budově ZŠ 
Mitušova 8. V letošním školním roce 2017/2018 se Spolek rozhodl 
rozšířit svou činnost i v MŠ Mitušova 90 a ZŠ Mitušova 16. Jako každý 
jiný spolek má svého předsedu, výbor a je oficiálně zapsán u Krajského 
soudu v Ostravě. 
Cílem Spolku je pořádat pro naše předškoláky a školáky nejrůznější 
akce a také na ně finančně přispívat. Finance jsou získávány 
z příspěvků od rodičů formou daru. Minimální částka je 200 Kč na 
školní rok a žáka, maximální hranice není omezena. Dalšími finančními 
zdroji jsou výnosy ze sběrových soutěží a zisky z výdělečných akcí, 
které Spolek pořádá. Mezi ně patří výnos z bufetu při vánočních dílnách 
a školním jarmarku, školní ples a zisk z bufetu při oslavě Dne dětí a 
ukončení školního roku. 
Peníze jsou obratem použity ve prospěch dětí na pořádání karnevalů, 
drakiády, diskoték, pořízení cen na sportovní, výtvarné, hudební a jiné 
soutěže. Je možné také přispět dětem na vstupné do kina, divadla, 
přednášky, besedy apod. Dobré zkušenosti má Spolek s pořádáním 
jednodenních bruslařských akcí nebo lyžařských výjezdů, kde přispívá 
na permanentky. 
Od letošního školního roku začíná Spolek pracovat v obměněné a 
rozšířené podobě a rád by ve svých řadách přivítal další rodiče, kteří 
mají chuť se zapojit, protože při pořádání akcí pro děti si užijí hodně 
zábavy také dospělí. Více informací získáte u vedoucích učitelek ve 
školkách a zástupců ředitelů ve školách.  
Přeji Spolku rodičů a přátel školy hodně dobrých nápadů a povedených 
akcí.   
                                                                               Mgr. Robert Novotný 
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Mitušoviny 
 

Právě máte před sebou název nového školního časopisu, prozatím pro 1. 
stupeň. Redakční radu tvoří holky a kluci 4. a 5. tříd, kteří se scházejí 
pravidelně každou středu od 13 do 14 hodin v Redakčním kroužku. Zde 
společně plánují a vytvářejí reportáže, komiksy a nejrůznější aktuality 
ze školy.   

Díky jejich pilné práci vyjde první číslo pravděpodobně již 
v průběhu října. Bude obsahovat zajímavý rozhovor, křížovky, 
komiksy, návod na podzimní vyrábění, ankety mezi spolužáky nebo 
různé kvízy. 

Budete-li mít nějaký nápad, co by Vám v dalších číslech 
časopisu udělalo radost, dejte nám vědět. Vaše rady a připomínky 
přijme p. učitelka Prokopová.  Těšíme se v prvním čísle! 

 

„Prima čtvrťačka“  

        Chodíš do čtvrté třídy? Máš smysl pro humor? Ráda se 
předvádíš? Máš nějakou zajímavou zálibu? Ráda tancuješ, cvičíš nebo 
hraješ na hudební nástroj? Pokud jsi alespoň na některé otázky 
odpověděla ANO, hledáme právě Tebe!!! 
 V prosinci, před Vánocemi, zvolíme tu nejsympatičtější 
čtvrťačku. Jako publikum zveme celý 1. stupeň. Termín bude upřesněn. 
Přihlášky do soutěže budeme rozdávat v průběhu listopadu.    
 

     Mgr. Petra Prokopová 
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Okresní a krajské kolo dějepisné olympiády 
na naší škole 

 
I v letošním školním roce bude naše škola hostit okresní a krajské kolo 
dějepisné olympiády. Soutěží v ní žáci 8. a 9. ročníků základních škol a 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  
Po školních kolech, která proběhnou v listopadu, se úspěšní řešitelé 
setkají v lednu v naší škole při okresním kole. Do krajského kola, které 
bude naše škola hostit v měsíci dubnu, se probojují vítězové okresních 
kol ze všech okresů moravskoslezského kraje a další řešitelé 
s nejvyšším počtem bodů.  
Vítěz krajského kola automaticky postupuje do celostátního finále, 
které se koná celý týden v měsíci květnu, vždy na jiném místě 
republiky. Již postup do krajského kola je velkým úspěchem. Účast 
v republikovém finále je absolutní fantazie. Soutěžící musí zpracovat 
práci na zadané téma, obhájit ji před porotou a samozřejmě být úspěšný 
v závěrečném testu.  
Účast v celorepublikovém kole se tak jako jiné významné úspěchy 
zapisuje na přihlášky na střední školy a může přinést budoucímu 
uchazeči o studium cenné body pro přijímací pohovor. Do celostátního 
kola se v nedávné minulosti podařilo postoupit dvěma našim žákům. 
Jednomu z nich dokonce opakovaně. Pevně doufám, že se najdou 
následovníci, kteří jejich úspěchy napodobí. Možná již v letošním 
školním roce. 

                                                                     Mgr. Robert Novotný 
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Historické exkurze 
 

Ve  školním roce 2017/18 jsou připraveny pro žáky následující 
historické exkurze. 
Úplnou novinkou je exkurze do Vídně – po stopách Habsburků. 
Vídeňský Hofburg byl po staletí mocenským centrem Habsburků. 
Císařské komnaty, Muzeum císařovny Sisi, Klenotnice, Stříbrná komora 
a Španělská dvorní jezdecká škola o tom svědčí ještě dnes. V císařské 
hrobce pod kapucínským kostelem se nachází nejdůležitější pohřební 
místo tohoto rodu. Katedrála sv. Štěpána, symbol Vídně, je 
nejvýznamnější gotickou stavbou v Rakousku. Letní rezidence 
Schönbrunn s nádherným zahradním areálem patří do světového 
kulturního dědictví UNESCO. V zámeckém parku lze navštívit 
Zahradu korunního prince, Muzeum císařských kočárů, Zoologickou 
zahradu aj. Program je možno zakončit na Obřím kole v Prátru, které 
bylo postaveno k 5O. výročí korunovace císaře Fr. Josefa. Exkurze 
bude buď dvoudenní, či jednodenní, dle zájmu žáků, tomu bude 
přizpůsoben i program.  Uskuteční se na přelomu května a června a je 
určena žákům devátého, popř. osmého ročníku. 
Pro žáky devátého ročníku je taktéž připravena exkurze do 
koncentračního tábora v Osvětimi. Vzhledem k tomu, že se v obou 
případech jedná o výjezd do zahraničí, musí mít každý účastník platný 
cestovní doklad. 
Poslední exkurzí je návštěva Archeoparku Chotěbuz, který je 
rekonstrukcí slovanského hradiště z období 8. - 11. století. Žáci se zde 
seznámí s každodenním životem našich předků. Programová náplň je 
zaměřena na naučné programy a živá předvádění. Přihlásit se mohou 
žáci z nižších ročníků – pátého a šestého. 
Věříme, že vás nabízené exkurze zaujmou a opět se s námi vydáte po 
stopách historie. Těšíme se na vás. 

                                                                             Mgr. Renáta Sýkorová 
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Knihovnický kroužek  
při ZŠ MITUŠOVA 8 

 
Také v letošním školním roce 2017/18  mohou žáci naší školy 
navštěvovat v budově Mitušova 8 žákovskou knihovnu. 

Každé PONDĚLÍ od 13:00 do 13:45 zde bude probíhat od října 
knihovnický kroužek.  

Žáci se učí pracovat s knihou, s katalogy… Také pomáhají 
s přípravou akcí, jako jsou Recitační soutěž, Literárního kvíz nebo 

Moje oblíbená kniha. 

Novinkou loňského školního roku byla účast na celostátní akci 
Noc s Andersenem, kdy děti přenocovaly ve škole, plnily nejrůznější 
úkoly, soutěže, poslouchaly četbu nebo si samy četly. I letos bychom se 
rádi této akce zúčastnili. Přenocovat ve škole je opravdu zážitek.  

V žákovské knihovně jsou knihy různých žánrů pro různé 
věkové kategorie. Nechybí například ani všechny díly Harryho Pottera, 
Deníku Mimoňky, Deníku malého Poseroutky, jsou zde pohádky pro 
nejmenší i detektivní a dobrodružné knihy pro starší žáky. Knihy pro 
chlapce i dívky.  

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 13:00-13:45 a ČT 
7:40-7:55 a přijďte si vybrat tu svou nejkrásnější knížku. 
 
                                                                       Mgr. Renáta Hlisnikowská 
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Pojďme si zasoutěžit v anglickém jazyce 
 
Všichni víme, jak důležitá je znalost cizích jazyků, obzvlášť v dnešní 
době. My, učitelé cizích jazyků, se  k nim snažíme vést děti již od 
útlého věku, budovat v nich pocit jistoty a nebát se mluvit. 
Procvičujeme s nimi nejen slovíčka, gramatiku, ale i náslechy a projevy 
mluveného slova.  
Rádi bychom jim umožnili vyzkoušet si své znalosti angličtiny 
v soutěžích a získat tak nejen určité sebevědomí v jazykové oblasti, ale 
i motivaci pro další výuku cizích jazyků. 
Proto jsme v letošním roce opět připravili dvě soutěže, jednu pro 3. a 4. 
ročník,druhou  pro 8. ročník. Obě soutěže probíhaly i v loňském roce a 
těšily se velkému zájmu. 
První soutěž se jmenuje: 
Anglický slavík - English Nightingle. Žáci si budou moci zvolit svou 
píseň buď z našeho repertoáru, anebo si  mohou vybrat jakoukoli jinou 
anglickou píseň přiměřenou věku soutěžících. Porota bude hodnotit 
zpěv samotný, ale také správnou výslovnost textu písně a v neposlední 
řadě také nápaditost provedení.  
Druhá soutěž se jmenuje: 
Pohádky v našem životě - Bringing fairy tales into our life 
Žáci 8. 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, kde 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. 
 

Mgr. Halina Chlebková 
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Opět jedeme do zahraničí 
 
Téměř každým rokem se snažíme vycestovat a procvičit si své jazykové 
znalosti. I v letošním školním roce tomu nebude jinak.  
Koncem května 2018 se vypravíme na vzdělávací zájezd „Královský 
Londýn s velkou interaktivní hrou“.  
Navštívíme nejenom nejznámější památky v Londýně (Houses of 
Parliament, Westminster Abbey, Big Ben, Buckhingam Palace, 
Trafalgar Sguare, Hyde Park aj), ale budeme se plavit i po řece Temži 
na Greenwich.  
Děti budou mít možnost prohlédnout si 70 miliónů předmětů z různých 
oblastí v Natural History  Musem  a Science Museum.  
Následující den zamíříme i do přímořského letoviska Hastings a 
zúčastníme se poutavých prohlídek pašeráckých jeskyní. Zastavíme se i 
na samotné pláži. 
Věříme, že se všem účastníkům bude zájezd líbit. 

      Mgr. Halina Chlebková 
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Berlín – moderní metropole 

Po dvou letech znovu nabízíme žákům, kteří se učí německý jazyk, 
výjezd do německy mluvící země, tentokrát do města Berlína. Během 
dvoudenního autobusového zájezdu bychom navštívili významné 
památky bývalého východního i západního Berlína, např. dřívější 
přechod Checkpoint Charlie, náměstí Alexanderplatz s televizní věží 
Fernsehturm, katedrálu Berliner Dom, známou třídu Unter den 
Linden, ostrov muzeí Museuminsel, při projížďce lodí na řece Sprévě 
další historické části města. Neopomeneme také symbol města – 
slavnou bránu Brandenburger Tor i neméně významnou budovu 
bývalého Říšského sněmu – Reichstag, s výstupem do moderní 
prosklené kopule, odkud se nabízí krásný výhled na město. Přehlídku 
nejmodernější architektury nabídne náměstí Potsdamer Platz. Na 
programu je i prohlídka jedné z nejrozsáhlejších zoologických zahrad 
na světě ZOO Berlin, procházka nejznámější ulicí bývalého západního 
Berlína Kurfürstendamm se symbolickými ruinami kostela 
Gedächtniskirche i věhlasným obchodním domem KaDeWe a mnoho 
dalšího. Zájezd je plánován na měsíc květen, ubytování v hotelu se 
snídaní.  
Žáci budou mít možnost poznat historii i současnost moderního 
evropského velkoměsta, vyzkoušet si své jazykové znalosti v praxi a 
zároveň získat potřebnou motivaci k dalšímu učení. 

 
Mgr. Anna Surmová 
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO 
 
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody 
má každý rok nové nádherné vydání.“ 
                                   Hans Christian Andersen 
 
Cílem ekologické výchovy na naší škole je vzbudit v dětech lásku a 
úctu k přírodě, naučit se nebýt lhostejný k problematice životního 
prostředí a nezištně pomáhat všem potřebným. 
Kladný vztah k přírodě a zájem o životní prostředí vyjadřují žáci svými 
výtvarnými a literárními pracemi a různými projekty, kterými se 
prezentují na výstavě pořádané ke Dni Země v aule naší školy. 
 
 
POZVÁNKA 
Srdečně zveme na výstavu ke Dni Země 2018, která bude zahájena 10. 
4. 2018 a ukončena 20. 4. 2018 oblíbeným projektem „Velcí malým“. 

 
Pro školní rok 2017/2018 jsme vybrali téma 

STROMY – ZELENÉ KATEDRÁLY 
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PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ 
NA ADOPTOVANÉHO KOČKODANA DIANINA 

ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se podíleli na sbírce pro psí 
útulek a za finanční příspěvky na podporu chovu našeho adoptivního 
zvířátka - vzácné opičky kočkodana Dianina, kterou již několik let 
sponzorujeme. 
 
1. A 22 žáků, p. uč. Šindelová  400 Kč 
1. B 20 žáků, p. uč. Travinská  300 Kč 
1. C 20 žáků, p. uč. Sedláčková  354 Kč 
2. A 24 žáků, p. uč. Klodová  400 Kč 
2. B 24 žáků, p. uč. Harenčíková  720 Kč 
3. A 22 žáků, p. uč. Zaorálková  700 Kč 
3. B  22 žáků, p. uč. Prokopová  511 Kč 
3. C 22 žáků, p. uč. Vařeková  200 Kč 
4. A 16 žáků, p. uč. Sýkorová  750 Kč 
4. B 19 žáků, p. uč. Bogyi   553 Kč                       
5. A 27 žáků, p. uč. Nytrová  250 Kč 
6. A 22 žáků, p. uč. Rusnoková  700 Kč 
6. B 20 žáků, p. uč. Surmová  510 Kč 
7. A 30 žáků, p. uč. Kubalová  400 Kč 
8. A 16 žáků, p. uč. Vavrečková  800 Kč 
8. B 20 žáků, p. uč. Pavlicová  380 Kč 
9. A 23 žáků, p. uč. Chlebková  260 Kč 
9. B 22 žáků, p. uč. Podrygalová  120 Kč 
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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 i 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 2017/2018 
 
 Naše škola bude v letošním roce pořádat lyžařský výcvikový 
kurz pro žáky II. stupně ve Vrbně pod Pradědem. Kurz bude probíhat ve 
dvou termínech –  8.-12.1. a 19.-23.2. 2018. 
 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 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
- 30 -

Vaňkův kopec 
Dne 1. 3. 2017 pořádala ZŠ Mitušova ve spolupráci se SRPŠ lyžařský výjezd 
dětí a rodičů na Vaňkův kopec. Odjížděli jsme ve tři hodiny odpoledne od 
školy. Předpovědi deštivého počasí se naštěstí nenaplnily a sněhu bylo také 
dostatek. Na místě na nás vykukovalo sluníčko zpoza mraků a s přibývajícími 
hodinami byl povrch pevnější a rychlejší. Vzhledem k malému počtu lyžařů 
byl provoz na vleku plynulý a bez čekání.  
Dostatek času zbyl i na občerstvení. Ke škole jsme dorazili autobusem 
v plánovanou hodinu, tedy v osm večer. Všichni zúčastnění si užili pěkné 
odpoledne a podvečer. 
Mezinárodní sportovní den 
Dne 24. 5. 2017 proběhl na naší škole již 10. ročník sportovního klání mezi 
spřátelenými školami z Katowic, Žiliny, Štěpánkovic a Ostravy Srbská. 
Soutěžilo se v atletických disciplínách – 60 m, 800 m, skok daleký a hod 1 kg 
medicinbalem. Závody končily štafetami  4x150 m.  Žáci naší školy si vedli 
dobře jako jednotlivci (celkem soutěžilo 120 chlapců a dívek) a také jako tým. 
V soutěži škol získali 3. místo. 
Recyklohraní 
Také ve školním roce 2016/2017 byli naši žáci zapojeni do celostátního 
projektu Recyklohraní, který se věnuje ochraně životního prostředí. V rámci 
této aktivity sbíráme na škole drobné i velké elektrospotřebiče a staré baterie. 
K tomuto účelu jsou na budovách rozmístěny sběrné nádoby. Kromě toho 
sbíráme starý papír a plastová víčka. Malým dílem tak přispíváme k ochraně 
životního prostředí a šetříme primární suroviny.  
Sportujeme 
 V loňském školním roce se žáci naší školy účastnili několika sportovních 
soutěží v rámci obvodu města i v rámci města samotného. Žáci se zapojili do 
atletického klání na přeborech Úmob Jih, dále na Štafetovém poháru a Poháru 
rozhlasu, skákali do výšky na Vánoční laťce a na přátelském zápolení na ZŠ 
Srbská. Dále děti soutěžily ve vybíjené a florbalu, kde dosáhli výborných 
výsledků. Pravidelně se zúčastňujeme orientačního běhu, který taktéž 
pomáháme organizovat.  
Žákovská rada 
Ve školním roce 2016/2017 uspořádala ŽR pro naše děti tyto akce: drakiádu, 
které se zúčastnily i naše nejmenší děti ze školky, sportovní soutěže ve 
stolním tenise, vybíjené a přehazované, karneval pro děti národní školy, Den 
Země pro žáky II. stupně, recitační soutěž a literární kvíz. Organizovala taktéž 
podzimní a jarní sběr starého papíru.  

 


