ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2017/2018
Podzimní 26. října - 27. října 2017
Vánoční 23. prosince 2017 - 2. ledna 2018
Pololetní 2. února 2018
Jarní 5. - 11. března 2018
Velikonoční 29. - 30. března 2018
Hlavní 2. července - 31. srpna 2018
Mgr. Jitka Zíková

O
S
V týdnu 22. 5. - 26. 5. 2017 probíhala ve spolupráci s ﬁrmou EKO-UNIMED s.r.o. na naší základní
škole soutěž ve sběru starého papíru. Nejlepšími sběrači byli vyhodnoceni: V. Nerušil z 2. třídy, H. Smyčková ze 4. třídy a K. Kopečková z 1. třídy, kteří donesli úctyhodných 425 kg, 413 kg a 392 kg starého
papíru. Velkou pochvalu si zaslouží i další žáci, především z I. stupně, kteří se zapojili do soutěže.
Všichni aktivní sběrači, kteří donesli více než 50 kg starého papíru, získali DÁRKOVÝ POUKAZ
na odběr zboží dle vlastního výběru v prodejně HRAČKY-HRDLIČKA v Medlově. Rádi bychom poděkovali našemu školníkovi - panu Habustovi, obětavým rodičům a prarodičům, kteří pomáhali našim
dětem s přepravou papíru, a ﬁrmě EKO-UNIMED a HRAČKY-HRDLIČKA za dobrou spolupráci při
organizování akce.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

P
Dne 14. 6. 2017 proběhlo v 1. třídě již tradiční „Pasování na čtenáře“. Děti si slavnostní odpoledne moc užívaly. Předvedly svým rodičům, jak se za celý školní rok naučily nejen číst, ale třeba
i recitovat a zpívat nové písničky. Chtěla bych také poděkovat všem rodičům, kteří přispěli něčím
dobrým na závěrečnou hostinu. Děkuji paní Kristové a panu Kopečkovi za nádherný dort, který
dětem udělal radost a moc jim chutnal. Pochvalu si zaslouží i žáci bývalé 9. třídy (P. Bartošík, L.
Gazdíková, E. Pospíšilová a K. Staňková), jejichž zásluhou mohl na slavnost dorazit i král Ota I.
se svojí královskou družinou a pasovat děti na čtenáře.
Mgr. Barbora Vanková

V
V pátek 21. 6. se prvňáci společně se třeťáky vydali dobýt nedaleký moravský hrad Šternberk. Program našeho
školního výletu byl inspirovaný známou televizní soutěží Pevnost Boyard. Děti byly rozděleny do čtyř družstev.
Zdolávaly připravené aktivity a nástrahy pevnosti, které se
odehrávaly v prostorách hradu a hradního parku. Cílem hry
bylo plnění jednotlivých úkolů, rozvoj komunikace a spolupráce ve skupině. Nejúspěšnější dva týmy se dostaly až
do věže s pokladem. Součástí celého programu byla také
poutavá prohlídka hradu, při které se děti dozvěděly mnoho
zajímavostí o šternberském hradu z konce 13. století, který původně střežil důležitou křižovatku obchodních cest.
Celým hradem děti provázeli kostýmovaní průvodci. Samozřejmě jsme si nezapomněli koupit i nějaký suvenýr na
památku. A protože dominantou Šternberka je nejen hrad,
ale i nedaleký kostel Zvěstování Páně, nahlédli jsme i do
něj. Poté jsme se stavili na náměstí v cukrárně a náš výlet
zakončili sladkou tečkou.

Ještě i předposlední školní den 29. 6. jsme vyrazili na exkurzi. K dětem z 1. a 3. třídy se přidali páťáci a společně jsme navštívili
statek Šárky a Václava Osičkových Doubravský dvůr u Červenky. Celým statkem nás provedla paní Osičková. Ukázala dětem, jak
to na takové farmě funguje. Podívali jsme se do kraví porodnice i dojírny mléka. Asi nejvíc se nám všem líbila malá telátka. Také
jsme měli domluveno opékání špekáčků a snad všichni jsme se těšili na vyhlášenou domácí zmrzlinu. Exkurze se vydařila a úspěšně
završila končící školní rok.
Mgr. Barbora Vanková

P
Naše škola se zapojila do akce Českého červeného kříže v Prostějově. Od září do konce listopadu 2017
sbíráme použité plyšové hračky v pěkném stavu, vybrané hračky budou za symbolickou cenu 10 Kč
prodávány na Vánočních trzích v Prostějově sociálně slabším občanům pro jejich děti pod stromeček.
Výtěžek využije ČČK na aktivity pro seniory (úklid v domácnostech, doprovody k lékaři, pomoc při
osobní hygieně). Pokud tedy máte nepotřebné plyšové hračky a chcete udělat dobrý skutek a do této
akce se zapojit, hračky postupně vybírají třídní učitelé, nebo já sama. Děkujeme.
Mgr. Jitka Zíková
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Počty žáků ve třídách ve školním roce 2017/2018
1. tř.

15

6. tř.

7

2. tř.

18

7. tř.

20

3. tř.

14

8. tř.

15

4. tř.

14

9. tř.

11

5. tř.

21

Celkem I. stupeň: 82 žáků.
Celkem II. stupeň: 53 žáků.
Celkem celá škola: 135 žáků.
Mgr. Jitka Zíková

P
1. STUPEŇ
Mgr. Ivana Lachnitová, vedoucí učitelka 1. stupně, TU 1. třída
Mgr. Barbora Vanková, TU 2. třída
Hana Labonková/Mgr. et Mgr. Lenka Králová, TU 3. třída
Mgr. Jarmila Smyčková, TU 4. třída
Mgr. Klára Filipová, TU 5. třída
Věra Machačová, vychovatelka školní družiny
Petra Cabáková, vychovatelka školní družiny

2. STUPEŇ
Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy
Ing. Pavel Mautner, zástupce ředitele, vedoucí učitel 2. stupně, TU 6. třída, ICT správce
Mgr. Andrea Rusínová, TU 7. třída
Mgr. Bc. Kateřina Antesová, TU 8. třída, specializace EVVO
Mgr. Bc. Ilona Novotná, TU 9. třída, metodik prevence
Mgr. Hana Heinzová, učitelka II.stupně, výchovný poradce
Mgr. Jitka Zíková, učitelka VVP II. stupně
Anna Urbášková DiS., asistent pedagoga
Dana Kristová, asistent pedagoga

N
Jaromír Habusta, domovník
Pavla Pekrová, uklízečka
Pavla Tomanová, uklízečka
V novém školním roce na naší škole zároveň přibyla speciální pedagožka Mgr. Jarmila Dudásová,
kterou bych tímto chtěla jménem všech na naší škole přivítat a popřát mnoho sil a zdaru.
Mgr. Jitka Zíková

