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Základní a mateřská škola Medlov, příspěvková organizace
Číslo 2 - Školní rok 2013/2014

příloha Obecního zpravodaje

říjen 2013
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Přehled prázdnin ve školním roce 2013/2014
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

-

od 29. do 30. 10. 2013
od 23. 12. 2013 od 03. 01. 2014
31. 01. 2014
od 03. 02. do 07. 02. 2014
od 17. 04. do 18. 04. 2014
od 30. 06. do 29. 08. 2014
Mgr. Ondřej Schulz

Výlet do Úsova
V úterý nám ve škole nešla elektřina, proto jsme jeli
autobusem na zámek Úsov. Na nádvoří zámku jsme šli do
místnosti „hádanky a rébusy“. Skládali jsme puzzle a pexeso.
Dále jsme šli do strašidelného bludiště, ve kterém se nacházela
strašidla a pavouci.
Paní učitelky nám daly přestávku na svačinu. Po svačině jsme šli
na zámek, kde jsme navštívili myslivecko-vlastivědné muzeum.
Viděli jsme sbírku zbraní, vycpaných lesních zvířat, např.
jezevce, lišku nebo sysla, dále africká zvířata jako antilopy,
žirafu, hrocha a nosorožce. Sbírku motýlů, rohů i paroží. Více už
jsme nestihli, protože již přijížděl autobus, který nás odvezl zpátky do Medlova. Výlet se mi líbil, protože
byl zajímavý i poučný.
Autor: Zuzana Jonášová (4.tř)
Ilustrace: Miroslav Zemánek (4.tř)

Atletické závody v Olomouci
V pondělí 23. 09. 2013 se v Olomouci na stadiónu AK Olomouc uskutečnil tradiční okresní přebor
základních škol v atletickém čtyřboji. Do těchto závodů čtyřčlenných družstev vyslala svoje reprezentanty
(4 družstva) i naše škola. Všichni závodníci vložili do závodění všechny své síly, ukázalo se však, že se
máme pořád v čem zlepšovat.
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo starších děvčat pod vedením Mgr. Andrei Rusínové, které
soutěžilo ve složení – Hana Budařová, Jana Jonášová, Eliška Kruková, Denisa Prokopová a Iveta
Tempírová. Děvčata obsadila 10. místo z 18 přihlášených družstev.
Děkujeme všem závodníkům za dobrou reprezentaci naší školy i obce Medlov.
Mgr. Ondřej Schulz

Používání služebního vchodu do budovy základní školy
Prosím rodiče mladších žáků naší školy (především těch, co navštěvují školní družinu), aby při
odchodu ze školy používali jejich děti vchod pro žáky, který je umístěn směrem k Obecnímu domu.
Žákovská šatna je podle hygienických předpisů rozdělena na tzv. „čistou“ a „špinavou“ zónu, která musí
být dodržována. Dodržování tohoto předpisu pravidelně kontroluje Krajská hygienická stanice Olomouc.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Ondřej Schulz

10.ročník přeboru základních škol
mikroregionu „Uničovsko“ v přespolním
běhu

„Medlovský cross“
Adresa kanceláře závodu :

Pořadatel

:

Termín
Místo konání
Kategorie

:
:
:

Organizační výbor :

Přihlášky

:

Účastníci

:

Prezence
Délky tratí

:
:

Základní škola a Mateřská škola Medlov,
příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov,
mob.: 739 657 982, tel.: 585 031 059
ondra.medlov@seznam.cz, zsmsmedlov@seznam.cz
Základní škola a Mateřská škola Medlov,
příspěvková organizace
čtvrtek - 24. října 2013, 9,00 hodin
Medlov, lesopark „Skalky“
A: chlapci mladší (roč. nar. 2002, 2001, 2000 a zároveň žákem
maximálně 7. třídy)
B: chlapci starší (roč. nar. 1998, 1999)
C: dívky mladší (roč. nar. 2002, 2001, 2000 a zároveň žákyní
maximálně 7. třídy)
D: dívky starší (roč. nar. 1998, 1999)
ředitel závodu –
Mgr. Ondřej Schulz
vedoucí trati –
František Konrád
hlavní rozhodčí –
Mgr. Andrea Rusínová
zdravotník
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
prezence
Ing. Pavel Mautner
do 16. 10. 2013 na adresu ZŠ a MŠ Medlov, Medlov 79
nebo na ondra.medlov@seznam.cz na přiloženém formuláři
žáci přihlášených základních škol v doprovodu vedoucího školního
družstva (max. 3 v kategorii)
v místě startu od 8,30 do 9,00 hodin
A - 2000 m, B - 3500 m, C – 1500 m, D – 2000 m

(přibližná)

Stravné + cestovné :
Časový pořad

:

Výsledky

:

15,- Kč/závodník
doprava do místa závodu a zpět zajištěna
8,30 – 9,00
prezentace
9,00 – 9,30
prohlídka trati
9,45
porada vedoucích
10,00
slavnostní zahájení
10,15
kategorie „C“
10,45
kategorie „A“
11,15
kategorie „D“
11,45
kategorie „B“
12,30
vyhlášení výsledků
12,45
ukončení závodů
1. jednotlivci ve svých kategoriích
3 nejlepší diplom + drobná cena
2. školní družstva
(2 nejlepší v každé kategorii, součet pořadí - celkem 8 závodníků)
3 nejlepší diplom + vítěz putovní pohár věnovaný ředitelem
závodu
Mgr. Ondřej Schulz

