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

zeptej se.“ 
 

Váţení rodiče a přátelé školy, 

 

také v letošním školním roce navazujeme na dobrou tradici a vydáváme 

pro Vás školní Zpravodaj. Poslouţí 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 ţáci ve 

škole úspěšní. Věřím, ţe jste naši školu pro své dítě vybrali po zralé 

úvaze s cílem poskytnout mu pevné základy jeho budoucího ţivotního 

úspěchu. A úspěch nepřichází sám od sebe. My dospělí víme, kolik 

úsilí to někdy stojí. Pomozte tedy prosím svojí ţivotní 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 ţáky školy. Za velmi důleţité 

povaţuji, abyste si vy, ţáci, uvědomili, ţe z vašich dobrých výsledků 

mají radost vaši rodiče, vaši vyučující a samozřejmě vedení školy. To 

ale není a nemůţe být hlavní motivací vašeho snaţení. 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 ţivot dobré 

vstupní podmínky. Proto je třeba studovat nejen rodný jazyk, ale také 

dnes jiţ 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 pouţívat 

moderní komunikační a informační techniku. 

Přeji Vám i Vašim dětem krásný, úspěšný a pohodový školní rok 

2019/2020. 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 
 
 
 



 

- 4 - 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 

 
PRVNÍ POLOLETÍ 

 

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

 

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019 
 

Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 aţ pátek 3. ledna 

2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020   
 

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020  

 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020 
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DRUHÉ POLOLETÍ 
 

Jarní prázdniny: pondělí 10. února aţ pátek 14. února 2020 

 

Den otevřených dveří: úterý 24. 3. 2020   

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020, 

vyučování začne v úterý 14. dubna 2020 
 

Ukončení druhého pololetí: úterý 30. června 2020 
 

Hlavní prázdniny: středa 1. července do pondělí 31. srpna 2020 

 

Zahájení školního 2020/2021: úterý 1. září 2020 
 

 

 

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 
 

Termíny třídních schůzek M16: úterý 5. 11. 2019 

                                                   úterý 31. 3. 2020 

Termíny konzultací M16:   úterý 14. 1. 2020 

                                         úterý 26. 5. 2020 

Termíny třídních schůzek M8: čtvrtek 7. 11. 2019 

                                                     čtvrtek 2. 4. 2020  

Termíny konzultací M8:  čtvrtek 16. 1. 2020  

      čtvrtek 28. 5. 2020 

Třídní schůzky pro 1. ročník: pondělí 2. 9. 2019 
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SEZNAM PRACOVNÍKŮ ZŠ 
 

Ředitel školy:  Mgr. Martin Pail  

Zástupce ředitele: Mgr. Robert Novotný 

Zástupce ředitele:  Mgr. Pavlína Pustková 

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 Mgr. Petra Prokopová  5.C Mgr. Pavlína Pustková 

  1.B Mgr. Markéta Uhrová  5.D Mgr. Lenka Duroňová 

  1.C Mgr. Lenka Travinská 7.B Mgr. Yvona Pešlová 

  2.A Mgr. Martina Slavíková 8.B PaedDr. Monika Kohutová 

  2.B Mgr. Renáta Hlisnikowská 8.C Mgr. Simona Basovníková 

  2.C Lenka Opočenská  9.C Mgr. Eva Kalníková 

  3.A Ing. Lenka Zaorálková   

  3.B Mgr. Drahomíra Nováková   

  3.C Mgr. Anna Vařeková     

  3.D Mgr. Yveta Klodová 

  4.A Mgr.  Jana Šindelová    

  4.B Mgr. Vladimíra Hýlová 

  4.C Mgr. Martin Bogyi    

  5.A Mgr. Leona Chybová 

  5.B Mgr. Jana Harenčíková   

  6.A Mgr.  Andrea Podrygalová 

  6.B Mgr. Taťána Pavlicová 

  6.C Mgr. Eva Machačová 

  7.A Mgr. Renáta Sýkorová    

  8.A Mgr. Hana Folvarčná 

  9.A Mgr. Martina Richterová  

  9.B Mgr. Anna Surmová      

    

Bez třídnictví: Mgr. Celtová Dagmar 

  Ing. Fialová Eva 

  Mgr. Glogerová Ludmila     

  Mgr. Hermanová Gabriela     

  Mgr. Krstovská Květa 

  Mgr. Musiol Radek  

  Mgr. Straka Jan 

  Mgr. Kubalová Klára 

  Mgr. Sikorová Marie 

  

Speciální pedagog:  Mgr. Zdráhalová Zuzana 

 

Školní psycholog: Mgr. Alţběta Al Seify  
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Asistent pedagoga: Nataša Chocholatá  

   Barbora Matějů 

   Mgr. Ludmila Němčíková 

   Renata Hlaváčková 

   Helena Mitášová 

   Mariana Sikorová 

   Ludmila Přečková 

   Klára Halamková 

 

Vychovatelky ŠD: Jana Sikorová, vedoucí vychovatelka  

   Ţaneta Gryţbonová    

   Šárka Hellali    

   Hana Chlustová 

   Andrea Svobodová 

   Vlasta Vnoučková 

   Mariana Sikorová 

 

Mzdová účetní:  Věra Naďová    

Referent školy:  Zdeňka Sysalová    

Provozní účetní:  Jana Holmanová   

 

Školník:  Karel Malurek 

Správní zaměstnanci: Pavlína Pustková 

   Lenka Šerá 

   Jana Konvičková 

   Alena Kreuzová 

   Eva Hájková 

   Helena Pastorová 

   Lenka Šerá 

   Anna Šimeková 

 

Vedoucí školní jídelny: Marcela Vozničková    

   Ivana Kotulášová  

   Jana Glumbíková     

         

Kuchařky:  Lenka Švrčková     

   Eva Davidová      

                                       Jana Kolářová 

   Helena Bednarzová 

   Šárka Krůţelová 

   Hana Kubíčková 

   Ilona Nároţná 

   Irena Pavlíková 

   Karin Rendeková 

   Magdalena Šimkovičová 

Pavlína Vykopalová 
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PŘEHLED OPRAV A ZMĚN 
 

Opravy a změny, které byly provedeny ve školním roce 2018/2019: 

-výměna podlahové krytiny: učebna a kuchyňky v MŠ90, učebna 

v MŠ6 a tři kabinety v ZŠ16 

-malování: tři kabinety v ZŠ16, prostory v MŠ90, MŠ6 a ZŠ8 v celkové 

částce 120 000 Kč 

-nový nábytek do tří kabinetů v ZŠ16 

-realizace zabezpečeného vstupu do MŠ90 a MŠ6 

-nákup tří interaktivních tabulí do třídy 6.B v ZŠ16, MŠ90 a MŠ6 

-přesun dvou tabulí s projektorem z budovy M8 do budovy M16 

-montáţ nové myčky ve školní kuchyni ZŠ16 

  

 

    Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

     

 

 

CO CHYSTÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 
2019/2020 

 

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

nadále pokračovat ve školním roce 2019/2020. 

- připravit „Den otevřených dveří“ 

- připravit „Den Země“ 

- připravit od listopadu přípravku pro děti předškolního věku 

- pokračovat s obměnou nábytku v kabinetech pro pedagogy 

- zrealizovat studijní pobytové zájezdy do Velké Británie a Německa 

pro ţáky školy 

- zrealizovat dva lyţařské výcvikové kurzy pro ţáky z I. a II. stupně 

- od nového roku rozšířit školní poradenské pracoviště o sociálního 

pedagoga 

- zrealizovat 14 – ti denní ozdravný pobyt pro ţáky 4. Ročníku 

- od října 2019 zajistit pro ţáky 8. a 9. ročníku výuku anglického jazyka 

s rodilým mluvčím 

 

Mgr. Martin Pail, ředitel školy 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V úterý 24. 3. 2020 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 

ţákům nabízí. 

Během vyučování (9.00 – 13.30) budou mít zájemci moţnost 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 ţáky, dílny. 

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

jazyk si mohou ţáci zvolit v šestém ročníku francouzštinu, ruštinu nebo 

němčinu. Pořádáme zahraniční studijní jazykové pobyty. 

Rádi vám ukáţeme, s jakými didaktickými pomůckami učitelé pracují, 

budete si moci prohlédnout, kde a za jakých podmínek se ţáci stravují. 

V odpoledních hodinách (13:30 – 17:00) uvidíte, jak pracuje školní 

druţina, která také nabízí krouţky 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 

krouţků, jejichţ seznam a další informace o naší škole najdete na 

www.zsmitusova16.cz. 

 Mgr. Martin Pail, ředitel školy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 10 - 

JAK OMLOUVAT NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE 
 

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí ţáci v době vyučování 

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

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

dnů předloţit omluvenku třídnímu učiteli. K omlouvání nepřítomnosti 

slouţí výhradně omluvný list v ţákovské kníţce. Rodiče jsou povinni 

sdělit škole důvod nepřítomnosti svého dítěte nejpozději do 72 

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

školy předloţí důvod své absence – písemnou omluvenku 

nejpozději do dvou dnů. V opačném případě budou zameškané hodiny 

posuzovány jako neomluvené. Mimořádná omluvení ţáků z rodinných 

důvodů povoluje na jeden aţ dva dny třídní učitel. Ţádost o uvolnění 

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

školy. Hlavním důvodem pro uvolnění ţáka je zdravotní doporučení 

dětského lékaře. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve škole 

neomlouvá. Ţák je povinen si učivo doplnit. Při nedodrţení 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 ţáka 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 
 

Ţáci jsou připojištěni proti krádeţím v pojišťovně Kooperativa. Ztrátu 

ţák hlásí ihned po zjištění (tentýţ den, nejpozději den následující) 

vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli zaměstnanci školy. 

Postiţený 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 
 

Ţáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu kaţdý úraz, který se 

stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí organizovaných 

školou. Způsobí-li si ţák v době výše uvedené úraz, po němţ následuje 

absence více neţ jednodenní, je třeba sepsat "Protokol o úrazu", který 

by měl postiţený dle moţnosti 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 2019/2020 bude ve školním poradenském pracovišti 

fungovat speciální pedagog. Součásti školního poradenského pracoviště 

bude v tomto školním roce i školní psycholog.  

Hlavní náplní práce školního speciálního pedagoga je péče o ţáky se 

specifickou poruchou učení a chování, integrace ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, individuální konzultace pro ţáky, rodiče a 

pedagogy v oblasti speciálně pedagogické péče. 

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská 

činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se 

o komplexní sluţbu ţákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází 

ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. 

Od 1. 1. 2020 plánujeme rozšířit školní poradenské pracoviště i o 

funkci sociálního pedagoga. Náklady na plat budou hrazeny 

z dotačního programu ministerstva práce a sociálních věcí. Sociální 

pedagog bude pomáhat s prevencí šikany a dalších negativních jevů 

jako je především záškoláctví. 

Rodič se můţe ke konzultaci u speciálního pedagoga a školního 

psychologa objednat bez jakéhokoliv doporučení. 

Speciální pedagog: Mgr. Zuzana Zdráhalová 

 specialni.pedagog@zsmitusova16.cz 

Školní psycholog: Mgr. Alţběta Al Seify 

 psycholog@zsmitusova16.cz 

 

Mgr. Martin Pail 

 

 

 

 

 

 



 

- 13 - 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

 

 

Výchovný poradce: Mgr. Celtová Dagmar 

Konzultační hodiny: pondělí 10.00 – 10.40 hodin 

Jindy po předchozí telefonické domluvě. 

Telefon: 601 090 509 

Email: celtova@zsmitusova16.cz 
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PŘEHLED OBORŮ, POČTY ŢÁKŮ PŘIJATÝCH  

KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 
Obory zakončené maturitní zkouškou. 
Obor Celkem Chlapci Dívky Soukr. 

šk. 

Mimo OV 

Gymnázium 8leté 7 5 2 x 1 

Gymnázium 4leté 5 x 5 2 x 

Gymnázium se sport. 

přípravou 

1 x 1 x x 

Ekonomika a 

podnikání 

4 2 2 1 1 

Autotronik 1 1 x x x 

Obchodní akademie 2 x 2 2 x 

Hotelnictví 2 x 2 x x 

Mechanik 

elektrotechnik 

1 1 x x x 

Nutriční asistent 2 x 2 x x 

Grafický design 1 1 x 1 x 

Strojírenství 2 2 x x x 

Technické lyceum 1 1 x x x 

Kosmetické sluţby 1 x 1 x 1 

Elektrotechnika 1 1 x x x 

Technik CNC strojů 1 1 x x x 

Informační 

technologie 

3 3 x x x 

Multimediální tvorba 1 1 x x x 

Mechanik seřizovač 

strojů 

1 1 x 1 x 

Veterinářství 1 x 1 x 1 

Cestovní ruch 1 x 2 x 1 

Praktická sestra 1 x 1 x x 

Provoz a ekonomika 

dopravy 

1 x 1 x x 

Ekonomické lyceum 1 x 1 x x 

Celkem 43 20 23 7 5 
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Obory zakončené výučním listem. 
Obor Celkem Chlapci Dívky Soukr. 

šk. 

Mimo 

OV 

Kuchař  - číšník 2 2 x 2 x 

Prodavač 2 1 1 x x 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 

 

7 

 

7 

 

x 

 

6 

 

x 

Elektrikář 2 2 x 2 x 

Instalatér 1 1 x x x 

Kadeřnice 1 x 1 x x 

Cukrář 1 1 x x x 

Zahradník 1 1 x x x 

Obráběč kovů 3 3 x 3 x 

Kominík 1 1 x x 1 

Truhlář 1 1 x x x 

Tesař 1 1 x x x 

Ošetřovatel 3 x 3 x x 

Řezník - uzenář 1 x 1 x 1 

Strojní mechanik 1 1 x 1 x 

Strojírenské práce 1 1 x x x 

Celkem 29 23 6 14 2 

 
Celkem bylo ve školním roce 2018/2019 podáno 78 přihlášek na 

střední školy.  

Ke střednímu vzdělávání bylo přijato celkem 72 ţáků, 43 chlapců a 29 

dívek.  

Z tohoto počtu zvolilo 43 ţáků obor ukončený maturitní zkouškou, 

z toho 20 chlapců a 23 dívek.  

Tříletý obor ukončený získáním výučního listu zvolilo celkem 29 ţáků, 

z toho 23 chlapců a 6 dívek.   

Na soukromých školách bude studovat celkem 21 ţáků.   

Mimo Ostravu celkem 7 ţáků.  

Nepřijato ke střednímu vzdělávání bylo celkem 6 ţáků, a to na 8leté 

gymnázium, z toho 4 chlapci a 2 dívky.                                                                                                      

 
Mgr. Celtová Dagmar 
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŢINY 

 
V letošním roce bylo do ŠD zapsáno 202 dětí a rozděleno do sedmi 

oddělení.                    

Šest oddělení je v budově školní druţiny, jedno oddělení je umístěno na 

hlavní budově. 

Pro děti připravujeme během školního roku celou řadu zábavných akcí 

např. malování na chodníku, sportovní olympiády, výstavy ţákovských 

prací, dramatizace pohádek, soutěţ ve zpěvu a v neposlední řadě také 

představení Divadélka Ententýky s výchovnou tématikou. 

Naše školní druţina nabízí pro všechny přihlášené ţáky 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, vedoucí vychovatelka 
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Zpráva o činnosti a plánech Spolku rodičů a přátel školy 

Váţení rodiče, 

na začátku kaţdého školního roku Vás SRPŠ prostřednictvím třídních učitelů 

ţádá o finanční příspěvek. Oprávněně se můţete ptát, na co vlastně ze své 

peněţenky přispíváte. Jen v budově ZŠ Mitušova 16 spolek finančně podpořil 

v průběhu uplynulého školního roku 43 různých akcí. Celková výše vyplacených 

příspěvků tak dosáhla 24 407 Kč.  

Většinou se jednalo o příspěvky na ceny v soutěţích pro děti (Drakiáda, 

Pythagoriáda, Matematický klokan, Kdo s koho, sportovní dny, dále anglické 

certifikáty, karneval, sběrové akce). Spolek také přispěl na ceny ţákům 

na zimním ozdravném pobytu, lyţařském výcviku nebo škole v přírodě. Další 

velkou poloţkou byly příspěvky na materiál při pořádání tvůrčích dílen 

(mikulášských, vánočních) a Dne otevřených dveří. Opravdu zde nelze 

vyjmenovat všechny akce.  

Musím zmínit, ţe se spolek věnoval také charitě a prostřednictvím příspěvku 

na Koncert pro Verunku jsme pomohli nemocné dívce, ale hlavně dobré věci. 

Spolek dále finančně podpořil naše ţáky, kteří hráli divadlo pro seniory v domově 

důchodců. 

SRPŠ sám uspořádal oslavu Dětského dne, lyţařský zájezd rodičů s dětmi 

na Vaňkův kopec, ples a organizačně se podílel na Vánočním jarmarku. Kaţdým 

rokem je podáván grant na ÚMOb-Jih a peníze získané z grantu a výdělek z akcí 

jsou opět pouţity pro Vaše děti.     

A jaké jsou plány spolku pro letošní školní rok 2019/2020? Podílet se na 

Vánočním dni, uspořádat tradiční ples a hlavně spolupracovat při pořádání oslav 

40. výročí školy. Na tuto akci bude také zaměřen grant, který spolek podá na 

ÚMOb-Jih.  

Děkuji Vám všem, váţení rodiče, za finanční příspěvky a podporu. Děkuji také 

maminkám, paní Haně Juřeníkové, paní Evě Jirků a vedoucí učitelce 

MŠ Mitušova 6 paní Petře Sedláčkové. Bez jejich ochoty a nasazení by spolek 

nefungoval. Přispívejte prosím dál. Má to smysl. 

                                                                                         Za SRPŠ Robert Novotný 

zástupce ředitele 
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VÝUKA ANGLIČTINY U NÁS NA ŠKOLE 

Kdo jsme? 

ZŠ Mitušova 16 je základní školou s rozšířenou výukou anglického jazyka a 

partnerská škola British Council (British Council Partner Institution). 

 

Angličtina s Cambridge 

ZŠ Mitušova 16 se stala držitelem prestižního mezinárodního ocenění Cambridge 

English Language Assessment Exam Preparation Centre (Oficiální přípravné 

centrum pro pořádání Cambridge zkoušek).  

 

Co to v praxi znamená?  

Rozšiřujeme výuku anglického jazyka na škole, učíme v malých skupinách, 

klademe důraz na komunikativní styl výuky, používáme zajímavé a přehledné 

učebnice.  Naše žáky připravujeme na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge, 

které mohou skládat přímo na naší škole.  

 
Jazykové zkoušky Cambridge 
Patří k nejprestižnějším mezinárodním zkouškám z angličtiny a každoročně je 
skládá více než 4,5 milionů lidí, a to ve více než 130 zemích světa. Jsou vhodné 
pro všechny, kteří se angličtině věnují a chtějí ve studiu i nadále pokračovat. 
Mezinárodní jazykové certifikáty Cambridge žáky přirozeně motivují k dalšímu 
zlepšování jejich angličtiny. 
 
Jak se na zkoušky připravujeme? 
V hodinách angličtiny dbáme na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností – 

poslech, mluvený projev, čtení a psaní. Pro žáky naší školy pravidelně pořádáme 

odpolední kurzy angličtiny, které jsou zakončeny mezinárodní jazykovou 

zkouškou.  

Rodilý mluvčí 

Od letošního školního roku mají žáci 8. a 9. tříd v rámci vyučování pravidelné 

konverzační hodiny s rodilým mluvčím pocházejícím z Velké Británie, který 

zároveň působí jako zkoušející u jazykových zkoušek. 
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Zahraniční zájezdy 

Opět po dvou letech se v letošním školním roce chystáme našim žákům 

nabídnout poznávací zájezd do Londýna a blízkého okolí. Zájezd plánujeme na 

měsíc červen. Během týdenního zájezdu bychom navštívili nejenom světoznámé 

památky v Londýně, jako jsou Houses of Parliament, Westminster Abbey, Big 

Ben, Buckhingam Palace, Trafalgar Sguare, Hyde Park, ale také si můžeme 

prohlédnout Natural History Museum a Science Museum nebo se plavit po řece 

Temži na Greenwich nebo navštívit přímořské letovisko Hastings. Přesný 

program zájezdu bude upřesněn na přihlášce k zájezdu, kterou žáci a jejich 

rodiče obdrží nejpozději ke konci roku 2019. 

Mgr. Radek Musiol 

 

 

 
 



 

- 22 - 

ZÁJEZD DO BERLÍNA  

MODERNÍ METROPOLE 
 

Po dvou letech znovu nabízíme všem ţákům 2. stupně, nejen těm, kteří 

se učí německý jazyk, výjezd do německy mluvící země, tentokrát do 

města Berlína.  

Během dvoudenního autobusového zájezdu bychom si prohlédli 

významné památky bývalého východního i západního Berlína, např. 

náměstí Alexanderplatz s televizní věţí Fernsehturm, katedrálu Berliner 

Dom, známou třídu Unter den Linden, ostrov muzeí Museuminsel, při 

projíţďce lodí na řece Sprévě další historické části města. 

Neopomeneme také symbol města – 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 

například náměstí Potsdamer Platz. Zájezd je plánován na měsíc 

květen, ubytování v hotelu se snídaní, přesný program podle nabídek 

cestovních kanceláří.  

Ţáci budou mít moţnost 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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VÁNOČNÍ DRÁŢĎANY 5. 12. 2019 
 
V období adventu jsme pro naše ţáky připravili Školní poznávací 

zájezd do Dráţďan. 

Zde nás nejprve čeká pěší prohlídka  - Brühlské terasy s krásným 

výhledem na Labe, kolem zámku Residenzschloss se známou 101 m 

dlouhou freskou zobrazující průvod saských kurfiřtů a králů, 

Frauenkirche, katedrála Hofkirche, náměstí Theaterplatz, 

Semperova opera a galerie Zwinger - navštívíme některou  

z uměleckých sbírek (Galerie starých mistrů, zbrojnice, muzeum 

porcelánu, sbírka vědeckých přístrojů matematiky a fyziky, atd.). 

Ţáci si rovněţ budou moci na jedněch z nejkrásnějších vánočních 

trzích na Altmarktu nakoupit dárečky, tradiční cukrovinky apod.  

V odpoledních hodinách se přesuneme k nedalekému zámku 

Moritzburg, kde se projdeme po okolí zámku s několika rybníky. 

Pohádkovou atmosféru a vánoční náladu dotvoří jedinečná autentická 

výstava „Tři oříšky pro Popelku“- inspirovaná stejnojmennou 

pohádkou. 

Ing. Eva Fialová 
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HISTORICKÁ EXKURZE 

OSVĚTIM, KRAKOV 
 

V tomto školním roce je pro ţáky připravena historická exkurze do 

Osvětimi a Krakova. Náplní exkurze je prohlídka koncentračního 

tábora Osvětim I a Osvětim II – Březinka. Naším dalším cílem pak 

bude Krakov, jedno z nejkrásnějších polských měst, kde navštívíme 

Wawel a Staré Město. Wawel je nízké návrší nad řekou Vislou, na 

němţ stojí královský hrad, zámek a katedrála. Wawelská katedrála je 

pro Poláky tím, čím je pro Čechy Chrám svatého Víta. Byli zde 

korunováni polští králové a mnozí z nich jsou tu i pohřbeni a s nimi 

další velikáni polského národa. Na Starém Městě se projdeme po tzv. 

Královské cestě, která prochází kolem nejvýznamnějších a 

nejmajestátnějších památek Krakova. Začíná u Floriánské brány a vede 

přes Hlavní náměstí k jiţ zmíněnému Wawelu. 

Exkurze se uskuteční na přelomu dubna a května. Přihlásit se mohou 

ţáci osmého a devátého ročníku. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o výjezd do zahraničí, musí mít kaţdý 

účastník platný cestovní doklad. 

Věříme, ţe tato exkurze bude pro ţáky velmi zajímavá a odnesou si z ní 

mnoho nezapomenutelných záţitků. Těšíme se na vás. 

 

                                                             Mgr. Renáta Sýkorová 
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POZNÁVÁME PROŢITKEM 

 

Populárně naučné centrum Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích se 

otevřelo v září 2014. Hravou formou představuje zajímavosti z oblasti 

vědy a techniky. Návštěvníkům nabízí čtyři světy: Dětský svět, Svět vědy, 

Svět civilizace a Svět přírody. Malý svět techniky, tzv. U6 umoţňuje 

odhalovat tajemství technických vynálezů od parního stroje aţ po 

nejmodernější robotizovaná pracoviště.  

Společným jmenovatelem všech světů je poznávání formou zábavy, hry a 

vlastního proţitku. Můţeme přijít například na kloub fungování lidského 

těla, proniknout do pravěku k mamutům, sami vyrobit elektřinu šlapáním 

na kole, otestovat řízení letadla na trenaţeru apod. Mnohé exponáty si 

můţeme prakticky vyzkoušet a zjistit, jak fungují. Máme moţnost osahat 

si zde technologie a postupy, které nemáme šanci nikde jinde naţivo vidět.  

Malý i Velký svět techniky disponuje kvalitně vybavenými učebnami, 

které slouţí také k pořádání seminářů pro ţáky mateřských, základních a 

středních škol. Ostravští ţáci mají tyto semináře v současné době hrazeny 

z dotací města Ostravy, čehoţ budeme chtít s našimi ţáky vyuţít.  

Pro první stupeň nabízí např. programy: Kouzlo zrcadlení – kde ţáci 

pochopí princip osové souměrnosti formou hry s vyuţitím zrcátek, 

obrázků i vlastního těla; program Zelená fabrika – formou různorodých 

aktivit ţáky seznamuje s jedinečným a fascinujícím principem fotosyntézy. 

Pro druhý stupeň jsou připraveny např. Tajemná substance – ţáci se 

ocitnou v roli mladých alchymistů jako na dvoře Rudlofa II., ale za pouţití 

moderních metod analytické chemie. Roli mladých biologů si vyzkouší 

v programu Ţijí tady s námi. Mohou pozorovat jednobuněčné organismy, 

jejich projevy a seznámit se se základními mikrobiologickými postupy a 

technikami. 

Mgr. Vladimíra Hýlová 
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LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 

 
Místo:  Velké Karlovice, Hotel pod Javorem 

Termín: 2. – 6. 3. 2020 

Cena:   2300 Kč - doprava, ubytování, strava 

1200 Kč - skipas 

 

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU VYBÍRÁ JAN STRAKA  

DO KONCE ŘÍJNA. 

 

PLATBA 2300 KČ NA ÚČET ŠKOLY 

OD 1. 11. DO 15. 12. 2019. 

 

ÚDAJE PRO PLATBU DOSTANETE  

PO UZAVŘENÍ PŘIHLÁŠEK 1. 11. 2019. 

 

PENÍZE NA SKIPAS  

AŢ V BŘEZNU S SEBOU NA LYŢAŘSKÝ KURZ. 

 
 


