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Základní škola a Mateřská škola Medlov,
příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 p. Uničov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volná pracovní pozice
ZŠ a MŠ Medlov nabízí od měsíce října volné pracovní místo na pozici „Správce sportovní haly“.





dohoda o provedení práce;
100,-Kč/hodina;
práce většinou ve středu, čtvrtek a pátek v době od 16.00 do 21.00 hodin (dle rozpisu pronájmu) + podle potřeb školy;
náplň práce: dohled nad provozem haly u pronájmů, úklid šaten, toalet, sprch a chodeb ve sportovní hale, 2 x týdně úklid hrací
plochy čisticím strojem;
 vhodné především pro aktivní důchodce nebo jako přivýdělek.
Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy
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2018/2019

se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 12.30 do 16.00 hod. v 1. třídě mateřské školy. Zapsány by měly být děti, jejichž zákonní zástupci
žádají o jejich nástup do mateřské školy k 1. 9. 2018 nebo v průběhu školního roku (do 31. 8. 2019). K zápisu dítěte zákonný zástupce
vezme svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Vašíčková Helena, vedoucí uč. MŠ
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Protože se blíží termín zápisu dětí do prvních tříd, chtěli bychom touto cestou informovat rodiče o možnosti přihlášení dětí do školní
družiny. Přihlášky pro rodiče budoucích prvňáčků budou k dispozici u již zmiňovaného zápisu a případní zájemci z vyšších ročníků
si mohou přihlášku vyzvednout a následně odevzdat do konce května ve školní družině.
Školní družina v ZŠ Medlov má dvě oddělení o celkové kapacitě 40 dětí. Z tohoto důvodu budou přednostně do školní družiny pro
školní rok 2018/2019 přijati žáci z nejnižších ročníků. Dalším kritériem bude délka denního pobytu ve školní družině.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit na telefonním čísle 776 444 913, popř. osobně ve školní družině.
Na nové i stávající družináčky se těší paní vychovatelky V. Machačová, P. Cabáková, A. Urbášková.
Věra Machačová
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Ve čtvrtek 22. 2. 2018 navštívilo naši školu planetárium. Ve dvou hodinových programech se žáci 1. - 5. třídy seznámili se základními
informacemi a různými zajímavostmi z oblasti kosmonautiky a objevování vesmíru.
Děti se uvelebily pod hvězdným nebem a zhlédly ﬁlm s podrobným výkladem. Odcházely s nadšením a obohaceny o nové poznatky.
Mgr. Lenka Králová
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Často zde zveřejňuji vlastní tvorbu žáků. Teď je řada na sedmé
třídě. V hodině hudební výchovy vymyslely na danou melodii
Irena Kotlárová a Lucie Zemánková velmi pěkný text – básničku - pro maminku:

Moje milá maminko,
máš velmi milé srdíčko.
Když tisíc hvězd se rozsvítí,
tak tvůj úsměv je přesvítí.
Kdybychom tě neměli,
nevím, co bychom dělali.

Voníš jako letní vánek,
zpíváš jako skřivánek.
Jsi nejkrásnější maminka,
jak rozkvetlá konvalinka.
Přijmi ode mne přání malé,
ať víš, že na tebe myslím stále.
MÁM TĚ RÁDA.
Mgr. Jitka Zíková
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V pátek 2. března jsme pořádali 14. ročník Školního
maškarního plesu. K tanci nám hrála skupina Halogen. Ples jsme uspořádali ve stylu „Retro“ a snažili
jsme se vytvořit kulisy, které by atmosféru 70. let
zachytily. Myslím, že se nám to zdařilo. Vyhodnotili
jsme nejlepší masky plesu (zdravotní sestřičku, pionýrky, aj.). Ples nám oživila taneční skupina z Uničova Styl dance. Gurmáni mohli ochutnávat speciality v Daňulčině kuchyňce, drinky pro obveselení se
podávaly u soudružek družinářek. Zábava se vydařila a doufáme, že splnila představy všech tanečníků.
Velké díky patří rodičům, kteří darovali do tomboly dárečky nebo osobně zajistili dary od ﬁrem. Další poděkování patří soukromým osobám,
ﬁrmám a společnostem, které poskytly dary. Pomocí plesu jsme získali ﬁnance na zpestření sportovních a kulturních aktivit našich dětí.
Mgr. A. Rusínová
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Tak jako každý rok i letos, 16. března 2018, žáci ZŠ Medlov soutěžili v mezinárodní soutěži Matematický klokan, ve čtyřech kategoriích. Žáci prvního stupně řešili různě obtížné úlohy v kategoriích CVRČEK (2. a 3. třída) a KLOKÁNEK (4. a 5. třída). Kategorie
CVRČEK obsahovala 18 úloh a žáci mohli získat maximálně 90 bodů. V kategorii KLOKÁNEK pak žáci řešili 24 úloh s maximálním počtem 120 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii CVRČEK byli:

1. místo – Noemi SMYČKOVÁ (3. třída) – 71 bodů
2. místo – Anežka KOVÁŘOVÁ (3. třída) – 64 bodů
3. místo – Petr KOCOUREK (3. třída) – 61 bodů.

Nejlepšími řešiteli v kategorii KLOKÁNEK byly: 1. a 2. místo – Anna ANGETTEROVÁ (5. třída) – 83 bodů
– Tereza ANGETTEROVÁ (5. třída) – 83 bodů
3. místo – Tereza SMYČKOVÁ (5. třída) – 80 bodů.
Mgr. Klára Filipová
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„NAKRESLI TŘI KRÁLE“

Ve spolupráci s Centrem pro rodinný život v Olomouci vyhlásila Charita Olomouc začátkem ledna 2018 výtvarnou soutěž „Nakresli Tři
krále“. Do soutěže se kromě jednotlivců zapojilo celkem 70 základních a mateřských škol a dalších uskupení, jako jsou například farnosti, domovy dětí a mládeže i sportcentra. Výtvarného
klání se zúčastnilo přes tisíc dětí.
Soutěž byla připravena pro následující kategorie:
• kategorie MŠ – 3 až 6 let
• 1. kategorie – 1. až 3. třída
• 2. kategorie – 4. až 5. třída
• 3. kategorie – 6. až 9. třída
• 4. kategorie – střední školy.
Porota vybrala 28 výtvarných děl, která byla vystavena v křížové chodbě Dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc) do Velikonoc.
Do soutěže se zapojili i žáci naší školy.
Máme velkou radost, že v 3. kategorii se na
1. místě umístila děvčata Lucie Zemánková
(7. tř.), Lucie Škabrahová (8. tř.) a Markéta Navrátilová (9. tř.). Cenu publika také
obdržela Nikola Hamplová (9. tř.).
Všichni vítězové byli pozváni na Den pro malé i velké krále v sobotu 17. března. Předání cen proběhlo v kině Metropol v Olomouci.
Výherci obdrželi diplomy, sladkosti, drobné upomínkové předměty a poukázku v hodnotě 300 Kč do restaurace. Jednou z cen byl
také animovaný ﬁlm Ferdinand. Všem vítězům moc gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová
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Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili 44. ročníku školního kola v Olympiádě v českém jazyce. Soutěž má dvě části, mluvnickou a slohovou.
Letošním tématem bylo „Stalo se to minulý týden“. Nejlepší řešitelkou se stala Adéla Petrovská, na 2. místě se umístila Lucie Škabrahová a Michaela Kačalová.
Mgr. A. Rusínová

