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Testy SCIO na naší škole
Testování žáků společností SCIO se na naší škole již stává tradicí. Letos jsme se rozhodli
otestovat žáky naší 6. třídy. Možná se někteří z Vás ptají, k čemu je dobré takové testování. Takže
trošku vysvětlování na úvod.
Společnost SCIO nabízí všem základním školám v ČR, aby si nechali své žáky otestovat
z obecných studijních předpokladů, ze znalostí v českém jazyce a ze znalostí v matematice. Do testování
se hlásí školy dobrovolně. Řada škol toto testování odmítá z nejrůznějších důvodů, ale je jisté, že jedním
z důvodu může být jejich obava z případného neúspěchu. Toto riziko je naše škola ochotna opakovaně
podstoupit. Výsledky testu jsou jednoznačným zrcadlem k práci školy, ukazují, zda-li je škola v plnění
svých cílů (v tomto případě vzdělávání žáků) více či méně úspěšná.
A jak to tedy letos dopadlo?
Do testování se zapojilo celkem 350 škol, což představovalo 10 217 žáků. Nevíme, které školy
z našeho okolí se do testování zapojily, známým údajem je pouze to, že v Olomouckém kraji to bylo
14% základních škol.
V části obecných studijních předpokladů dosáhla naše škola
lepšího výsledku než 70% přihlášených škol,
v oblasti znalostí z českého jazyka lepšího výsledku než 80% přihlášených škol
a v oblasti znalostí z matematiky lepšího výsledku než 80% přihlášených škol.
Je to velice dobrý výsledek, který ukazuje, že i v podmínkách naší menší vesnické školy lze
dosahovat velice dobrých výsledků. Potvrzuje se, že v žádném případě neplatí přímá úměra čím menší
škola, tím horší výsledky či čím menší obec, tím horší výsledky ve vzdělávání žáků.
Tento výsledek je pro nás důvodem k radosti, ale zároveň nás velice zavazuje. Vždyť za rok se
bude testovat znovu!?!
P.S. Podrobné výsledky testu za školu jsou k nahlédnutí ve škole.
Mgr.Ondřej Schulz

Zápis do Mateřské školy Medlov
na školní rok 2011/ 2012
bude 1.3. a 2.3.2011 od 12.30 do 15.30 hod. v 1. třídě
mateřské školy.
Zapsány by měly být děti, jejichž zákonní zástupci žádají o
jejich nástup do mateřské školy k 1.9. 2011 nebo v průběhu
školního roku do 31.8. 2012.

K zápisu dítěte zákonní zástupci vezmou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Vojtková Alena, vedoucí uč. MŠ

6.ročník Medlovského Crossu
V úterý 26. 10. 2010 Základní škola Medlov uspořádala již 6.ročník přespolního běhu – crossu
přes Skalky. Do soutěže se zapojilo celkem 8 škol z blízkého okolí. Podle zájmu se tento běh již stal
tradicí a soutěžící i učitelé z ostatních škol se k nám do Medlova rádi vrací. Každým rokem se snažíme
zázemí s občerstvením, poskytováním informací stále zlepšovat. Letos se nám podařilo některé
nedostatky dořešit především finančním zabezpečením. Chtěli bychom poděkovat především našemu
generálnímu sponzorovi firmě KAM-TRANS Medlov p. P.Havlíčkovi, dále firmám EKO-UNIMED
Medlov, Pekárně Uničov, Masokombinátu M.Ulrich Mladějovice, MK Fruit Šumperk, Agriplant
Králová, dřevo – P. Šenk, SDH Medlov, OÚ Medlov i kolegům, paním kuchařkám a žákům ZŠ Medlov
za pomoc při organizaci.
Soutěžilo se ve 4 kategoriích po třech
soutěžících. Nejlepší školou jako i loni bylo
Gymnázium Uničov, které si odneslo i putovní pohár.
2. ZŠ Pionýrů, 3. ZŠ Dl. Loučka, 4. ZŠ Troubelice, 5.
ZŠ Šumvald, 6.ZŠ U Stadionu, 7. ZŠ Haškova, 8. ZŠ
Medlov. ZŠ Medlov reprezentovali tito žáci, kterým
bychom chtěli poděkovat za reprezentaci školy:
Tereza Oulehlová – 7. místo v ml.dívkách, Vojtěch
Hlaváč – 10.místo st.hoši, Luboš Štefek – 13.místo
ml.hoši, další závodníci K.Lachnitová, D.Machačová,
P.Šišmová, A.Tomanová, V.Hájová, J.Milko,
M.Meister.
Mgr.Andrea Rusínová

Soutěž o Evropské unii
Ve středu 12. listopadu se žáci 6. třídy Jiří Škabraha, Michaela Dryjáková a Aneta Hamplová
zúčastnili literárně-zeměpisné soutěže „Evropská unie“ v Městské knihovně Uničov. Odpovídali formou
kvízů na nejrůznější otázky týkající se vlajek, hlavních měst, symbolických předmětů, osobností kultury,
sportu a literatury EU, známých literárních děl a jejich hlavních hrdinů.
Žáci se pečlivě připravovali a odměnou jim bylo krásné 2.místo mezi dalšími týmy z
uničovských škol, pouze ZŠ Haškova byla lepší. Každý soutěžící odcházel z knihovny s novými zážitky
a poznatky o EU a hodnotnými cenami - odbornou encyklopedií a tričkem s logem EU.
Mgr.Andrea Rusínová
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