ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2018/2019
Podzimní: 29. a 30. října 2018
Vánoční: 22. prosince - 2. ledna 2019, vyučování od 3. ledna 2019
Pololetní: 1. února 2019
Jarní: 11. - 17. března 2019
Velikonoční: 18. dubna 2019
Hlavní: 29. června - 1. září 2019
Mgr. Jitka Zíková
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Nový školní rok do našich řad přivál Bc. Janu Krátkou, které přejeme plné zdraví a spoustu (nejen) pedagogických úspěchů.
Následující text ukazuje pedagogický sbor a orientační počty žáků ve třídách.

Školní rok 2018/2019
Pedagogové základní školy
1. stupeň
Mgr. et Mgr. Lenka Králová, TU 1. třída (19 žáků)
Mgr. Ivana Lachnitová, vedoucí učitelka 1. stupně, TU 2. třída (14 žáků)
Mgr. Barbora Vanková, TU 3. třída (16 žáků)
Mgr. Klára Filipová, TU 4. třída (14 žáků)
Mgr. Jarmila Smyčková, TU 5. třída (14 žáků)
Věra Machačová, vychovatelka školní družiny
Celkový počet žáků na I. stupni: 77.
2. stupeň
Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy
Mgr. Bc. Ilona Novotná, metodik prevence, TU 6. třída (20 žáků)
Ing. Pavel Mautner, zástupce ředitele, vedoucí učitel 2. stupně, ICT správce, TU 7. třída (7 žáků)
Mgr. Andrea Rusínová, TU 8. třída (19 žáků)
Mgr. Bc. Kateřina Antesová, specializace EVVO, TU 9. třída (13 žáků)
Mgr. Hana Heinzová, učitelka II.stupně, výchovný poradce
Mgr. Jitka Zíková, učitelka VVP II. stupně
Bc. Jana Krátká, asistentka pedagoga a učitelka VVP II.stupně
Mgr. Jarmila Dudásová, speciální pedagog
Anna Urbášková DiS., asistentka pedagoga
Dana Kristová, asistentka pedagoga
Celkový počet žáků na II. stupni: 59.
Celkem žáků v naší škole: 136.
Nepedagogové základní školy
Jaromír Habusta, domovník
Pavla Pekrová, uklízečka
Pavla Tomanová, uklízečka
Mgr. Jitka Zíková

V
Dne 3. září 2018 nastala pro 19 dětí z Medlova a okolí nová etapa v jejich životě – nastoupily do školy.
V 7.40 hodin se dostavily do šatny školy. Po uvítání paní učitelky a předání symbolických klíčů se i se svými rodiči přemístily do
krásně vyzdobené třídy, která se nejméně na jeden rok stane jejich druhým domovem.
Po příchodu do třídy následovala slavnostní řeč pana starosty a pana ředitele. Oba popřáli dětem hodně úspěchů a rodičům hlavně
velkou dávku trpělivosti a pevné nervy.
V 8.45 hodin první velký den ve škole pro děti skončil.
Mgr. L. Králová
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V měsíci červnu získala naše škola ﬁnanční příspěvek z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje
pro rok 2018. Cílem našeho projektu je pokračovat v dalším rozvoji odpadových aktivit nejen na základní škole, ale i v naší mateřské škole a školní
družině a společnými aktivitami v této oblasti také rozvíjet spolupráci školy s veřejností. První aktivitou našeho projektu byl celoškolní projektový
den – DEN O ODPADECH. Proběhl v pátek 11. května. Žáci si zopakovali
a prohloubili
své vědomosti o odpadech.
Plnili úkoly
na 14 stanovištích, které byly zaměřeny na různá témata z odpadové
problematiky. Ve svých kmenových třídách si poté vytvořili třídní plakáty: Předcházej odpadům - Co a jak třídíme - Kam putuje náš odpad –
Recyklujeme. V průběhu celého dne se všichni žáci zapojili do vytváření
společného díla z PET víček - znaku (erbu) obce.
V průběhu měsíce října a listopadu budou probíhat další aktivity. O jejich
průběhu budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

