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Základní a mateřská škola Medlov, příspěvková organizace
Číslo 1 - Školní rok 2015/2016
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Termíny prázdnin pro školní rok 2015/2016
Podzimní:
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015
středa 23. prosince 2015 – pátek 1. ledna 2016
pátek 29. ledna 2016
pondělí 15. února – pátek 19. února 2016
čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016
pátek 1. července – středa 31. srpna 2016

Mgr. Jitka Zíková

Začíná nový školní rok
V letošním školním roce 2015/2016 bude naši školu navštěvovat 121 žáků, z nich pět nových.
Nesmíme zapomenout ani na důležitou změnu ve školní družině – přišla k nám nová paní vychovatelka
Bc. Lenka Hӧnigová, které přejeme spoustu sil, elánu a úspěchů.
Přeji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a žákům vydařený nový školní rok plný aktivity
a radosti z nově dosažených výsledků.
Mgr. Jitka Zíková

Mléko do škol a Ovoce do škol
Nadále pokračujeme s nabídkami mléčných svačinek, které zajišťujeme s firmou Laktea, stejně jako
s programem Ovoce do škol – firma MK Fruit Šumperk dováží školákům 1. stupně čerstvé a někdy
i neobvyklé ovoce a zeleninu. Závozy se uskuteční dvakrát do měsíce.
Mgr. Barbora Vanková

Zadarmo do Anglie?
Naše škola podala projektovou
žádost v rámci Výzvy 56, kterou
vyhlásilo
MŠMT
prostřednictvím
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve druhém kole po navýšení finančních
prostředků byla tato žádost schválena.
V rámci projektu budou podpořeny tyto aktivity:
 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
V rámci této aktivity vytvoří škola dva různé tematické plány Čtenářských dílen pro dva vybrané ročníky
na celý školní rok 2015/2016. Zároveň zakoupí nejméně 100 kusů knih v papírové podobě, které budou
žáci při výuce využívat.
 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
Tato aktivita obsahuje krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů pro učitele
ZŠ, kteří projevili o tento kurz zájem.
 3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Uskuteční se jazykově vzdělávací pobyt 40 žáků v zahraničí, konkrétně v anglicky mluvící zemi, který
bude hrazen z prostředků Operačního programu. Pobyt žáků bude financován ze státního rozpočtu a z
prostředků Evropské unie. Výběr žáků proběhne na základě jejich zájmu, úrovně ovládání cizího jazyka,
motivovanosti, práce a chování v hodinách, prospěchu a účasti na soutěžích a akcích školy. Podmínkou je
také platný cestovní pas dítěte. V současné době probíhá výběrové řízení na tento vzdělávací pobyt.
Upozornění: Bohužel kapacita cestovních agentur a nabídek je omezená, v současné době je obrovský
převis poptávek nad nabídkou. Může se tedy k naší lítosti stát, že výběrové řízení bude zrušeno pro
neobdržení žádné nabídky. V tom případě by se pobyt nemohl uskutečnit. Tato nabídka je tedy zatím pouze
informativní. V průběhu září bude rozhodnuto o přesné realizaci zájezdu, kdy rodiče závazně potvrdí účast
svého dítěte. Pobyt by měl proběhnout v období od října do prosince 2015.
Ing. Pavel Mautner

Husovy stopy mezi námi
6. července uplynulo 600 let od upálení Mistra Jana
Husa. I my ve škole jsme si tuto osobnost připomenuli
a zapojili jsme se do projektu Husovy stopy. Získali
jsme nalepovací sadu, kterou tvoří 12 kusů
nalepovacích ploch na podlahu ve tvaru velkých husích
stop. Za dvanáctou stopou následuje letící husa
s nápisem „600 let žije mezi námi“. V jednotlivých
stopách jsou vepsané hodnoty, které Jan Hus vyznával
a pro které žil i zemřel, např.: víra, pravda, svoboda,
úcta, pokora, láska, důstojnost, odpuštění,... Husovy
stopy teď zdobí chodbu naší školy a hodnoty, které si
děti mohou číst, jsou nadčasové a mají co říci i dnes.
Vylepením stop jsme se také zapojili do soutěže,
tak věříme, že se na nás štěstí usměje!
Mgr. Jarmila Smyčková

Turnaj ve florbale pro 1. stupeň
v Libině – 18. června 2015

Turnaj ve florbale dívek – Libina
24. června 2015

Akce se zúčastnilo pět týmů ze základních škol
z Libiny, Hrabišína, Medlova, Oskavy a Pionýrů
Uničov. Systém každý s každým sliboval deset
zápasů. Ty byly až na dvě výjimky velice
vyrovnané a do posledních chvil nebylo jisté
pořadí v tabulce. Naši chlapci ze čtvrté a druhé
třídy a čtyři dívky se poprvé zúčastnili většího
turnaje. Bojovali, snažili se, přesto chyběly
zkušenosti a štěstíčko. V příštím roce budeme
o rok starší a v Libině jim to ukážeme.

Poslední florbalovou akcí minulého školního roku
byl tento turnaj, který se uskutečnil potřetí, když
poprvé jsme ho označili jako nultý. Obsazení bylo
stejné jako loni, to znamená školní družstva
z Libiny, Hrabišína, Oskavy a Medlova. První
turnaj jsme vyhráli, loni jsme byli třetí a letos
bohužel poslední. Počasí letos docela vyšlo, na
jednotlivé zápasy bylo dost času, takže turnaj
proběhl v příznivé atmosféře.

Tabulka:
1. ZŠ Pionýrů Uničov
2. ZŠ Hrabišín
3. ZŠ Libina
4. ZŠ Oskava
5. ZŠ Medlov

Tabulka:
1. ZŠ Libina
9 b.
2. ZŠ Oskava 6 b.
3. ZŠ Hrabišín 3 b.
4. ZŠ Medlov 0 b.

10 b.
7 b.
4 b.
3 b.
2 b.

12 : 4
9:9
8:6
5:6
4 : 13

10 : 3
13 : 6
11 : 11
5: 19

Mgr. Andrea Rusínová
Kroužek florbalu při ZŠ Medlov se bude konat každé pondělí pod vedením p.uč. Mgr. A. Rusínové.
Zájemci dostanou přihlášku ve třídách. Začínáme 14. září 2015.

