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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 svojí životní zkušeností 

překonat svým dětem 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, vaši 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 2018/2019. 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Seznam pracovníků základní školy 2018/2019 
 

Ředitel školy:  Mgr. Martin Pail  

Zástupce ředitele: Mgr. Robert Novotný 

Zástupce ředitele:  Mgr. Marie Sikorová 

Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Celtová  

Metodik prevence: Mgr. Yvona Pešlová  

 

Třídy a třídní: Třídy v budově Mitušova 16: Třídy v budově Mitušova 8:

  1. A Martina Slavíková  4. C Pavlína Pustková 

  1. B Renáta Hlisnikowská  4. D Lenka Duroňová 

  1. C Lenka Opočenská  6. B Yvona Pešlová 

  2. A Lenka Zaorálková  7. B Monika Kohutová 

  2. B Monika Šindelářová  7. C Simona Basovníková 

  2. C Anna Vařeková  8. C Eva Kalníková 

  2. D Yveta Klodová  9. B Šárka Bestová 

  3. A Jana Šindelová  9. C Eva Machačová 

  3. B Lenka Travinská     

  3. C Markéta Uhrová    

  4. A Leona Chybová    

  4. B Jana Harenčíková    

  5. A Andrea Podrygalová 

  5. B Petra Prokopová   

  5. C Martin Bogyi    

  6. A Renáta Sýkorová 

  7. A Hana Folvarčná    

  8. A Martina Richterová 

  8. B Anna Surmová  

  9. A Klára Kubalová      

    

Bez třídnictví: Celtová Dagmar 

  Fialová Eva 

  Glogerová Ludmila     

  Hermanová Gabriela     

  Krstovská Květa 

  Musiol Radek  

  Straka Jan 

  Pavlicová Taťána 

  

Speciální pedagog:  Zdráhalová Zuzana 

 

Asistent pedagoga: Nataša Chocholatá Mariana Sikorová  

   Lenka Slucká  Ludmila Přečková 

   Ludmila Němčíková Helena Mitášová 

   Renata Hlaváčková 
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Vychovatelky ŠD: Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka  

   Žaneta Gryžbonová    

   Šárka Hellali    

   Hana Chlustová 

   Andrea Svobodová 

   Vlasta Vnoučková 

   Mariana Sikorová 

   Šárka Záleská 

 

Mzdová účetní:  Věra Naďová  

 

Referent školy:  Zdeňka Sysalová  

 

Školník:  Karel Malurek  

     

Provozní účetní:  Jana Holmanová 

   

Správní zaměstnanci: Lenka Kamenická 

Lenka Šerá 

   Jana Konvičková 

   Alena Kreuzová 

   Hájková Eva 

   Helena Pastorová 

   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 

   Magdalena Šimkovičová 

Pavlína Vykopalová 
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Organizace školního roku 2018/2019 
 

Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018  

 

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018  
 

Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 

2019, vyučování od čtvrtku 3. ledna 2019 
 

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019   

 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019 
 

Jarní prázdniny: od pondělí 4. února do neděle 10. února 2019 
 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 
 

Ukončení druhého pololetí: pátek 28. června 2019 
 

Hlavní prázdniny: od soboty 29. června do neděle 1. září 2019 

 

Zahájení školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019 
 

 

Termíny třídních schůzek M16: úterý 6. 11. 2018 

úterý 9. 4. 2019 

 

Termíny konzultací M16:  úterý 8. 1. 2019 

úterý 28. 5. 2019 

 

Termíny třídních schůzek M8: čtvrtek 8. 11. 2018 

čtvrtek 11. 4. 2019  

 

Termíny konzultací M8:  čtvrtek 10. 1. 2019   

     čtvrtek 30. 5. 2019 

Třídní schůzky pro 1. Ročník: pondělí 3. 9. 2018, 9.00 hodin 
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Den otevřených dveří 

V úterý 20. 3. 2019 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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Přehled oprav a změn 
 

 Opravy a změny, které byly provedeny ve školním roce 

2017/2018:  

- výměna podlahové krytiny: jazyková učebna, třída 1. A, chodba na 

 vedlejší budově, balkon na vedlejší budově, schodiště na vedlejší 

budově 

- malování: školní kuchyň, školní jídelna, chodba před jídelnou 

a učebna pro žáky se SVP 

- čištění venkovních žaluzií 

- nová interaktivní tabule v učebně pro žáky se SVP 

- do třídy 9. B, 7. A, 7. B, 5. B a jazykové učebny byl namontován 

dataprojektor s tabulí 

- byl zprovozněn zabezpečený vstup do školy na čipy 

- škola přešla na nový školní systém s názvem Edookit (elektronická 

žákovská knížka)  

- dva učitelské kabinety byly vybaveny nový nábytkem 

 

    Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Co chystáme ve školním roce 2018/2019 
 

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

chceme i nadále pokračovat ve školním roce 2018/2019. 

- připravit „Den otevřených dveří“ 

- připravit „Den Země“ 

- připravit „Vánoční jarmark“ 

- připravit od listopadu přípravku pro děti předškolního věku 

pod vedením speciálního pedagoga 

- pokračovat s obměnou nábytku v kabinetech pro pedagogy 

- zrealizovat studijní pobytové zájezdy do Velké Británie pro žáky 

školy 

- zrealizovat dva lyžařské výcvikové kurzy pro žáky z I. a II. stupně 

- usilovat o získání mimorozpočtových finančních prostředků na nákup 

učebních pomůcek 

- rozšířit školní poradenské pracoviště o školního psychologa 

- ozdravný pobyt pro žáky školy, který bude financovaný statutárním 

městem Ostrava 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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Co je nového v anglickém jazyce na naší 
škole? 

 
Dne 5.  září se naši angličtináři zúčastnili recepce u britského 

velvyslance v Praze pana Nicka Archera, který každoročně hostí 

zástupce partnerských škol British Council. Jako partnerská škola 

můžeme pořádat cambridgeské zkoušky přímo na naší škole 

a v loňském školním roce takovou zkoušku úspěšně složilo 15 žáků 

z letošní 5. A a 5. B. 

Kvalitní jazykové vzdělání je dnes velmi ceněné a je s ním 

potřeba začít co nejdříve. Právě proto je důležité si při studiu angličtiny 

nastavit jasný cíl v podobě jazykové zkoušky určité úrovně, připravit se 

na ni a úspěšně ji složit. Cambridgeské zkoušky nejlépe ověří, zda 

anglicky opravdu umíte, protože testují všechny čtyři jazykové 

dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. A je přece dobré vědět, že 

se v cizině neztratíme. V neposlední řadě se jedná o mezinárodně 

uznávané zkoušky a často slouží jako vstupenky na střední a vysoké 

školy v zahraničí. Zároveň je také ocení nejeden prestižní 

zaměstnavatel. 

I proto jsme v letošním školním roce začali vyučovat podle 

moderních učebních materiálů od renomovaných nakladatelství Oxford 

University Press, National Geographic a Cambridge University Press 

a věříme, že nás všechny svým obsahem a formou budou bavit 

a v angličtině nás posunou opět o něco dále. 

Podrobnější informace o výuce angličtiny hledejte na webových 

stránkách školy nebo kontaktujte naše angličtináře. 

  
Mgr. Ludmila Glogerová 
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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 telefonicky nebo 

prostřednictvím Edookitu). Žák po nástupu do školy předloží 

důvod své absence – písemnou omluvenku v žákovské knížce nebo 

v Edookitu, a to 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 2018/2019 bude ve školním poradenském 

pracovišti fungovat speciální pedagog. 

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.  

Rodič se může ke konzultaci u speciálního pedagoga objednat 

bez jakéhokoliv doporučení. 

 

Mgr. Zuzana Zdráhalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovný poradce 

Mgr. Celtová Dagmar 

Konzultační hodiny: středa 11.00 – 11.40 hod. 

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 

2017/2018 
Obory ukončené maturitní zkouškou 
Obor Celkem Chlapci Dívky Soukr. šk. Mimo OV 

Gymnázium 8leté 10 7 3 - - 

Gymnázium 4leté 7 3 4 2 - 

Gymnázium se sport. přípr. 1 1 - - - 

Ekonomika a podnikání 3 - 3 1 - 

Autotronik 2 2 - - - 

Obchodní akademie 3 - 3 1 - 

Hotelnictví 1 - 1 1 - 

Mechanik elektrotechnik 2 1 1 - - 

Veřejnosprávní činnost 1 - 1 - 1 

Nutriční asistent 3 1 2 - - 

Kamenosochařství 1 - 1 1 - 

Grafický design 1 - 1 1 - 

Strojírenství 3 3 - - - 

Aplikovaná chemie 4 1 3 - - 

Zdravotnický asistent 1 - 1 - - 

Technické lyceum 1 - 1 - - 

Kosmetické služby 1 - 1 - - 

Telekomunikace 2 2 - - - 

Zahradnictví 2 1 1 - - 

Bezpečnostně právní činnost 1 1 - - - 

Informační technologie 2 2 - - - 

Stavebnictví 2 2 - - - 

      

Celkem 54 27 27 7 1 

 

Obory ukončené výučním listem 
Obor Celkem Chlapci Dívky Soukr. šk. Mimo OV 

Kuchař  - číšník 6 2 4 2 - 

Prodavač 1 - 1 - - 

Mechanik opravář mot. vozidel 7 7 - 4 - 

Elektrikář 3 3 - 1 - 

Autoelektrikář 1 1 - - - 

Kadeřník 2 - 2 - - 

Cukrář 2 - 2 - - 

Autolakýrník 1 1 - - - 

      

      

Celkem 23 14 9 7 0 

 

Celkem bylo ve školním roce 2017/2018 podáno 84 přihlášek na střední školy. Ke střednímu 

vzdělávání bylo přijato celkem 77 žáků, 41 chlapců a 36 dívek. Z tohoto počtu zvolilo 54 žáků obor 

ukončený maturitní zkouškou, z toho 27 chlapců a 27 dívek. Tříletý obor ukončený získáním výučního listu 

zvolilo celkem 23 žáků, z toho 14 chlapců a 9 dívek.  Na soukromých školách bude studovat celkem 14 

žáků.  Mimo Ostravu celkem 1 žák. Nepřijato ke střednímu vzdělávání bylo celkem 7 žáků. Z celkového 

počtu nebylo přijato 5 žáků na 8leté gymnázium, 1 chlapec a 4 dívky. Z 8. a 9. ročníku nebyli přijati ke 

střednímu vzdělávání 2 žáci, z toho 1 chlapec a 1 dívka. 

                                                                                                     Mgr. Celtová Dagmar 



 

- 16 - 

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. Robert Novotný 
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Základní a mateřská škola Mitušova 16, 

Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

 

 

Přípravka pro děti předškolního věku 
 

bude probíhat od března 2019 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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Nová počítačová učebna 
 

Počátkem letošního roku proběhla rekonstrukce jedné z našich 

učeben, která byla přetvořena na učebnu počítačovou.  

Na vybavení PC učebny byly uvolněny finanční prostředky 

z rozpočtu školy. 

Je zde umístěn dataprojektor, interaktivní tabule, výukové 

plakáty, ale hlavně 24 nových žákovských počítačů s LCD monitory, 

které jsou umístěny na stolech v moderním designu typu „strom“.  

Každý žák tak může pracovat samostatně na svém počítači 

s operačním systémem Windows 10.  

V různých vyučovacích hodinách je tak možno využívat nejen 

internet, ale i výukové programy. 
Mgr. Pavlína Pustková 
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Učebna pro žáky se speciálně vzdělávacími 

potřebami ……… a školní knihovna 
 

Učebna pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami je novou 

učebnou využívanou během vyučování žáky, asistenty i vyučujícími. 

Učitelé zde chodí v rámci svých čtenářských dílen v hodinách čtení 

nebo společně s žáky pracují na projektech. Zde jsou jim k dispozici 

počítače s internetem, nejrůznější odborná literatura a pohodlné sedací 

vaky. Učitelé také mohou podpořit výuku nejmodernějším dotykovým 

Activpanelem. 

O velké přestávce a před vyučováním bude fungovat tato učebna 

jako Školní knihovna, jejíž provoz bude zahájen v průběhu října. 

Na jejím provozu se budou podílet také žáci z vyšších ročníků. 

Knihovnu mohou navštěvovat všichni žáci i zaměstnanci školy, již 

od těch nejnižších ročníků. Jako zázemí bude sloužit také pro kroužek 

školního časopisu - Mitušoviny, jehož první letošní číslo se chystá 

na konec podzimu. 

Mgr. Prokopová Petra 
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Zprávičky ze školní družiny 
 

V letošním roce bylo do ŠD zapsáno 210 dětí a rozděleno do 8 

oddělení. 6 oddělení je v budově školní družiny, 1 oddělení je umístěno 

na hlavní budově.  

Pro žáky, kteří se učí na odloučeném pracovišti Mitušova 8, je 

zřízeno 1 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. 

 
Jana Sikorová 
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ROZVRH HODIN ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

školní rok   2018/2019 

PONDĚLÍ KERAMIKA 1. TŘÍDY 15,15 -16,15 HELLALI Š. 

 
HERNA 15,15 - 16,15 CHLUSTOVÁ 

 
AEROBIC 15,15 - 16,00 SVOBODOVÁ 

ÚTERÝ 
SPORTOVNÍ HRY - CHLAPCI 

1. TŘÍDA 
15,15 - 16,00 SIKOROVÁ 

 
KERAMIKA POKROČILÍ 15,15 - 16,15 VNOUČKOVÁ 

 
ZPÍVÁNKY 15,15 - 16,00 CHLUSTOVÁ 

 
SPORTOVNÍ HRY - DÍVKY 15,15 - 16,00 GRYŽBONOVÁ 

STŘEDA KERAMIKA  - POKROČILÍ 15,15 - 16,15 SVOBODOVÁ 

 
RELAXAČNÍ HRY 15,15 - 16,15 HELLALI Š. 

 
KARAMIKA - POKROČILÍ 15,15 - 16,15 GRYŽBONOVÁ 

ČTVRTEK 
SPORTOVNÍ HRY  - CHL. 2 - 

5. TŘ. 
15,15 - 16,00 SIKOROVÁ 

 
KARAMIKA - 1. TŘÍDY 15,15 - 16,15 GRYŽBONOVÁ 

 
KERAMIKA POKROČILÍ 15,15 - 16,15 HELLALI 

 

MALÍ KUCHAŘÍCI - sudý 

a lichý týden 
15,15 - 16,30 VNOUČKOVÁ 

 
PRO DĚTI OD 3. TŘÍDY MŮŽE SE PROTÁHNOUT. 

od 15,00 do 15,15 mají děti přestávku na svačinku 
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