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Slovo úvodem
Po mém nástupu do funkce ředitele školy jsme se zaměřili na zlepšování podmínek žáků a učitelů. To
s sebou přináší řadu investic. Věřím, že to jsou investice, které se nám rychle vrátí. Domnívám se, že
materiální vybavení školy se za poslední 2 roky významně zlepšilo a posouváme se správným směrem
rychleji, než jsem si dovolil odhadovat.
Příčinou toho je dobrá spolupráce s obcí, ale také využívání grantů a dotací. Využíváme je nejen
k nákupu vybavení, ale snažíme se našim žákům zprostředkovat nové a nevšední zážitky, které pak
přetavují ve zkušenosti – a ty jim zůstanou na celý život. Příklady takovýchto projektů jsou naše
spolupráce s polskými i slovenskými sousedy a další aktivity, které si ani netroufám označit jako
projekty, protože ani nic nestály (krom nadšení, píle, času a někdy i nervů vyučujících).
Některé části zprávy vznikly z článků, které škola v rámci prezentace svých činností uveřejňuje na
svém webu. Čtenář si může celé zprávy na webu školy najít a sledovat zde i aktuální dění a
videoukázky ze školního života.

Mgr. Ondřej Hubáček
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název:

Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková
organizace

Sídlo:

Školní 90, 747 92, Háj ve Slezsku

Charakteristika školy:

identifikátor zařízení
škola je plně organizovaná
její součástí jsou:

Zřizovatel:

Obec Háj ve Slezsku

Údaje o vedení školy
Ředitel školy, statutární orgán:

Mgr. Ondřej Hubáček

Zástupce ředitele:

Mgr. Hana Volná

Výchovný poradce:

Mgr. Sylva Ludvíková

Metodik prevence:

Mgr. Petr Suchánek

Vedoucí vychovatelka ŠD:

Marta Formánková

Adresa pro dálkový přístup:

www.skolahaj.cz
skolahaj@volny.cz

Školská rada:

Mgr. Jaroslava Fischerová
Kamil Vaněk
Rostislav Klimeš
František Hlubek
Mgr. Sylva Ludvíková
Mgr. Jana Divilová
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IZO: 600 143 023
IČO: 70994463
základní škola IZO: 102 432 252
školní družina IZO: 120 004 607
IČO: 300021

předseda, za zřizovatele
za zřizovatele
za rodiče
za rodiče
za pedagogické pracovníky
za pedagogické pracovníky

3 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Jméno

Předměty vyučované ve školním roce 2013/2014

Věra Bielková

vychovatelka školní družiny, učitelka výtvarné výchovy

Mgr. Peter Bik

učitel 1. stupně, dějepisu

Petra Buhlová

vychovatelka školní družiny – do 4. 10. 2013

Mgr. Jana Divilová

učitelka anglického a německého jazyka, zeměpisu

Marta Formánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Andrea Hamplová

učitelka 1. stupně, anglického jazyka

Mgr. Ĺudmila Hlubková

dyslektický asistent, učitelka 1. stupně, hudební výchovy, výtvarné
výchovy

Mgr. Ondřej Hubáček

ředitel, učitel tělesné výchovy a semináře z matematiky

Mgr. Alice Kořenková

učitelka 1. stupně

Mgr. Zuzana Krzestanová

učitelka českého jazyka a tělesné výchovy

Mgr. Květoslava Latoňová

učitelka matematiky, fyziky, ruského jazyka

Mgr. Sylva Ludvíková

výchovný poradce, kariérový poradce, koordinátor ŠVP, dyslektický
asistent, učitelka českého jazyka, hudební výchovy

Mgr. Jakub Machel

učitel tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy, technických
činností, informatiky, občanské výchovy

Mgr. Marcela Marešová

koordinátor ŠVP, učitelka anglického jazyka, ruského jazyka

Jana Mlčochová

vychovatelka školní družiny – od 7. 10. 2013

Mgr. Šárka Prokšová

koordinátor ŠVP, učitelka 1. stupně, hudební výchovy

Mgr. Petr Suchánek

Metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel přírodopisu,
chemie, pracovních činností, výchovy ke zdraví, občanské výchovy,
tělesné výchovy

Mgr. Hana Volná

zástupce ředitele, koordinátor ICT, učitelka matematiky, fyziky,
informatiky

Mgr. Táňa Zavacká

učitelka 1. stupně

Mgr. Nikola Žolnová

koordinátor EVVO, učitelka zeměpisu, přírodopisu, dějepisu,
výtvarné výchovy, občanské výchovy, informatiky

4

4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Do školského rejstříku byla škola zapsána jako:
Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace;
79-01-c/001; Základní škola; studium denní; délka studia: 9 roků, 0 měsíců
Předmětem činnosti organizace pak dle čl. V. odst. 2 její zřizovací listiny ve znění dodatku č. 1 je i
doplňková činnost, a to pronájem nemovitostí, jež jsou svěřeným majetkem, nebytových prostor
v těchto nemovitostech. Dále pak výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.

5 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
5.1 Přehled pracovníků školy
Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na škole 15 učitelů, 3 vychovatelky a 5 správních
zaměstnanců. Náboženství zajišťovala vyučující z Centra pro katechezi.
K 30. 9. 2013 měla škola celkem 220 žáků.
Nejvýraznější podíl na neustále klesajícím počtu žáků školy má hlavně odchod početně silnějších
ročníků po absolvování 9. ročníku a změny bydliště rodičů.
Jedna pedagogická pracovnice čerpala mateřskou dovolenou.
Všichni učitelé ve stálém pracovním poměru měli vysokoškolské vzdělání a splňovali všechny
kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon přímé vzdělávací činnosti na základní škole. Ve
školní družině pracovaly 3 vychovatelky s potřebnou kvalifikací, od 7. 10. 2013 byla přijata jedna
vychovatelka, která neměla všechny kvalifikační předpoklady splněny. Pro oboustrannou spokojenost
v zaměstnání zahájí kvalifikační studium ve šk. r. 2014/2015.
Ve výše uvedeném školním roce zaměstnávala základní škola 3 uklízečky, 1 školníka (v topné sezóně
plní také povinnosti topiče) a 1 administrativní pracovnici.
5.1.1

Absolventi, kteří nastoupili na školu (na dobu určitou a neurčitou)
2012/2013
2013/2014
Počet pedagog.
aprobace
Počet pedagog.
aprobace
pracovníků
pracovníků
0
0

Tabulka 1. Počet absolventů přijatých na školu
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5.1.2

Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli
2012/2013
2013/2014
Nastoupili
0
1
Odešli
Na jinou školu
Mimo školství
Na jinou školu
Mimo školství
0
0
0
1

Tabulka 2. Počet odcházejících pracovníků

Přepočtený počet zaměstnanců na naší škole činil dle projednání normativního rozpisu rozpočtu ze
SR na rok 2014 pro ZŠ Háj ve Slezsku, okres Opava, p.o. mezi OŠMS KÚ MSK a obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Opava k 31.3.2014 – 22,61 zaměstnance.

6 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM
PŘIJETÍ DO ŠKOLY
6.1 Údaje o dětech přijímaných ke vzdělávání na ZŠ Háj ve Slezsku ve
školním roce 2012/2013:
1) na seznamu z MŠ Háj ve Slezsku: 30 dětí

(včetně 5 dětí po odkladu z roku 2013)

2) mimo seznam předložený MŠ Háj ve Sl. se dostavily: 2 děti

Celkem u zápisu: 30 dětí
Z toho:
Přijato:
Odklady z roku 2013:
Odklad z důvodu školní nezralosti:
Zápis na jinou školu:

30 dětí
5 dětí
3 děti
2 děti

Obrázek 1. Zápis do první třídy
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Žákům, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky prostřednictvím svých zákonných
zástupců, bylo vyhověno po splnění všech potřebných náležitostí.
Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny dvě první třídy o celkovém počtu 27 žáků.

6.2 Přijímací řízení na střední školy a SOU – školní rok 2013/2014
Devátý ročník navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 22 žáků. Vzhledem k organizaci
přijímacích pohovorů a neexistující povinnosti žáků hlásit škole výsledky řízení a konečnou volbu
konkrétní střední školy, předkládám pouze orientační přehled středních škol a počtu přijatých žáků
naší školy k 28. 6. 2014.
Název školy
Gymnázia (Opava, Ostrava)

Počet přijatých
žáků
6

Obchodní akademie

2

Masarykova střední zemědělská škola Opava

2

SPŠ – umělecký obor

1

SPŠ stavební

2

SŠ strojní

3

SŠ gastronomie a hotelnictví

1

Střední odborné školy (MT)

3

SOU (učební obory s MT)

2

celkem

22

8-letá gymnázia

0

Tabulka 3. Střední školy, kam odcházejí žáci

6.3 Správní řízení
Přehledný výčet rozhodnutí ředitele:
Rozhodnutí ředitele
Odklad školní docházky
Přijetí k základnímu vzdělávání
Přestupy žáků na naši školu

Počet
3
30
5

Tabulka 4. Správní rozhodnutí ředitele
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Počet odvolání
0
0
0

7 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
7.1 1. stupeň

třída
třídní učitel
I.
Mgr. Alice Kořenková

21

8

13

19

1

0

II.A

Mgr. Šárka Prokšová

15

4

11

15

0

II.B

Mgr. Ľudmila Hlubková

18

11 7

16

III.

Mgr. Andrea Hamplová 30

11 19

IV.

Mgr. Táňa Zavacká

20

6

V.

Mgr. Peter Bik

27

1. stupeň celkem

131 54

Chování

Průměrná
známka

prospěli

neprospěli

celkový prospěch
prospěli s
vyznamenáním

dívky

chlapci

celkem

počet záků

1,04

1
20

2
0

0

0

1,03

15

0

0

1

0

1,06

17

0

0

28

1

0

1,11

29

0

0

14

17

2

0

1,21

19

0

0

14 13

21

5

0

1,25

26

0

0

10

0

1,12

126

0

0

77 116

3

Tabulka 5. Výsledky vzdělávání - 1. stupeň

7.2 2. stupeň

20

7

VII.

Mgr. Jakub Machel

18

VIII.

Mgr. Petr Suchánek

IX.

Chování

Průměrná
známka

prospěli

neprospěli

celkový prospěch
prospěli s
vyznamenáním

třída
třídní učitel
VI.
Mgr. Marcela Marešová

dívky

chlapci

celkem

počet záků

12

8

0

1,41

1
20

2
0

0

10 8

5

13

0

1,75

18

0

0

28

19 9

11

17

0

1,65

28

0

0

Mgr. Nikola Žolnová

22

11 11

11

11

0

1,56

22

0

0

2. stupeň celkem

88

47 41

39

49

0

1,59

88

0

0

13

3

Tabulka 6. Výsledky vzdělávání - 2. stupeň

7.3 Integrace žáků se specifickými poruchami učení
Ve školním roce 2013/2014 jsme nárokovali zvýšený normativ na 13 žáků. Evidence žáků naší školy
zahrnuje také 29 žáků se zohledněním. Každý ze 13 žáků se specifickou poruchou učení měl
zpracován individuální vzdělávací plán (IVP), na kterém se podíleli třídní učitelé, učitelé pro reedukaci
a výchovný poradce ve spolupráci s odborníky pedagogicko-psychologické poradny. Žáci byli
rozděleni do skupin podle věku a postupného ročníku do dvou reedukačních skupin tak, aby byla
možnost reagovat na změny v počtu žáků s SPU. Reedukace probíhala podle pevně stanovených
8

rozvrhů a o průběhu cvičení směřujících k nápravě, byli pravidelně informováni zákonní zástupci žáků.
Reedukaci 13 žáků s SPU zajišťovala Mgr. Ľudmila Hlubková a Mgr. Sylva Ludvíková. Všechny děti pod
vedením své asistentky a vyučujících dodržovaly stanovené IVP (individuální vzdělávací plán). Během
výuky střídaly různé metody a formy práce. V rámci zajištění kariérového poradenství se na škole
konal Týden kariérového poradenství. Spočíval v prezentaci opavských a ostravských gymnázií,
středních odborných škol a středních odborných učilišť. Na pozvání kariérového poradce Mgr. Sylvy
Ludvíkové navštívili naši školu ředitelé, zástupci nebo delegáti konkrétních středních škol.
Prezentovali svou školu a současně nabídli studium, či podali nové informace. Další akce týkající se
volby povolání, organizace přijímacího řízení na střední školy a individuální konzultace s rodiči i
společné schůzky v rámci konzultačních dnů probíhaly způsobem, který je na naší škole již řadu let
zaveden.

8 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
V oblasti sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2013/2014 pracovali na základě
Minimálního preventivního programu a Preventivní strategie na období 2013-2018.
Funkci metodika prevence vykonával Mgr. Petr Suchánek, absolvent specializačního studia,
koordinátor prevence sociálně patologických jevů.
Naše škola působí především v následujících oblastech prevence: šikana a jiné formy násilného
chování, kouření, alkoholismus, a ostatní drogové závislosti, záškoláctví, závislost na počítačích,
vandalismus.
Na naplňování Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci ve
vyučovacích hodinách i aktivitách mimo vyučování. V nutných případech spolupracuje škola
s externisty, kteří pracují s žáky na řešení konkrétních situací. Dle aktuální nabídky jsme využívali
možnosti účasti na odborných přednáškách.
V průběhu školního roku mohli žáci navštěvovat kroužky, vedené učiteli základní školy.
Badmintonový kroužek
Sportovní kroužek
Zdravotnický kroužek
Dopravní kroužek
Kroužek aerobiku
Chovatelský kroužek
Přírodopisný kroužek
Notička
Školní časopis
Kroužky ŠD

Pravidelnou činností v těchto kroužcích získali žáci možnost aktivního využití volného času. V průběhu
školního roku jsme řešili problémy vandalismu žáků, vzájemnou agresivitu mezi žáky, vulgární
9

chování. O jednotlivých situacích byli vždy informování rodiče žáků, při osobních jednáních byli
přítomni ze strany školy ředitel, výchovná poradkyně, metodik prevence, třídní učitel.
Mgr. Petr Suchánek – metodik prevence sociálně patologických jevů

9 ÚDAJE O ENVIROMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci enviromentální výchovy, která je nedílnou součástí průřezových témat ŠVP naší školy,
pořádáme jednu z tradičních forem projektového vyučování – Den Země. Ten se letos uskutečnil 2. 5.
2014. Naši žáci navštívili různé lokality poblíž jejich bydliště. Žáci 1. stupně navštívili Mlýn U vodníka
Slámy ve Lhotě. Starší žáci se vydali o kousek dál. 6., 7. a 9. třída vyrazila na trasu Háj ve Slezsku –
Zábřežské louky a zpět. Žáci 8. ročníku si naplánovali trasu Háj ve Slezsku – Dobroslavice – Děhylov.
V průběhu celého školního roku probíhala řada malých projektů ve formě vytvoření plakátů, jako
např. významné budovy světa, památky Evropy, příroda ve čtyřech ročních obdobích. Některé tyto
projekty (výtvory) jsou vystaveny na chodbách 2. stupně. Žáci 1. stupně v průběhu celého školního
roku pořádali vycházky do přírody, kde se seznamovali s živou a neživou přírodou v blízkosti naší
školy.
Problematika enviromentální výchovy zahrnuje i hospodaření a nakládání s odpady. Jako každý rok i
letos se na naší škole uskutečnil již tradiční „Sběr starého papíru“, který proběhl na podzim. Je to
akce podporující zdravou soutěživost tříd i jednotlivců.
Již podruhé jsme uspořádali sběr hliníku, žáci 1. stupně sbírají také staré a použité baterie, které jsou
posléze odevzdány k ekologické likvidaci. I v letošním školním roce proběhl sběr kaštanů a žaludů,
které žáci vyššího stupně odnášeli v zimním období do krmelce na Padařově, část byla odevzdána
Mysliveckému sdružení Hrabyně.
Před Vánocemi proběhla na škole výroba adventních věnců z přírodních materiálů.
Škola vede žáky k šetrnému hospodaření s energií, vodou a potravinami, a to nejen ve škole, ale i
mimo ni. Seznamujeme žáky s nutností třídění běžného i nebezpečného odpadu. V současné době
žáci třídí plasty a papír. V budově školy jsou umístěny tři kontejnery určeny pro sběr plastu.
V neposlední řadě škola vede žáky k péči (nejen) o prostředí a okolí školy a k práci na školních
pozemcích.
Mgr. Nikola Žolnová – koordinátor EVVO
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10 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
(DVPP)
Počet zúčastněných
2012/2013
Cizí jazyk (celoročně)
0
Školský vzdělávací program
3
Komunikace a jednání
17
Obsluha ICT
4
Exkurze
0
Vývojové poruchy
14
Sport + zdravotnictví (1. pomoc)
0
Řízení ZŠ, legislativa
11
Oblast společenských věd (prevence 1
neg.j.)
Oblast přírodních věd (EVVO)
0
BOZP a PO
0
výchovné poradenství
2
Ostatní
0

Počet zúčastněných
2013/2014
0
0
1
3
0
1
15
3
1
1
0
2
0

Tabulka 7. Počet zúčastněných ped. pracovníků na DVPP

Na DVPP ve školním roce 2013/2014 vynaložila škola celkem 11 300 Kč. Vzhledem k tomu, že stále
jsou k dispozici možnosti získání kurzů, které jsou financovány v rámci dotací EU, snažili jsme se
těchto možností využít. Ze stejného důvodu jsme také organizovali školení pro všechny učitele přímo
ve škole. Dalšího vzdělávání se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy.

11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2013/2014 provedla ČŠI na naší škole inspekci (leden 2014). Inspekční zpráva je
k dispozici na webu školy.

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Celkové výnosy v hlavní činnosti v roce 2013 měly hodnotu

14 083 490,36 Kč.

Celkové náklady pro hlavní činnost za rok 2013 činily

13 790 448,66 Kč.

12.1 Stanovení hospodářského výsledku
Z toho plyne pro hlavní činnost: 14 083 490,36 – 13 790 448,66
Pro doplňkovou činnost platí: 73 540,00 – 71 474,14 =

=

293 041,70 Kč
2 065,86 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek za příspěvkovou organizaci je celkem 295 107,56 Kč.
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13 INVENTARIZACE MAJETKU
Veškerý movitý a nemovitý majetek školy podléhá každoroční inventarizaci. Péče o tento majetek je
dobře patrná z přiložené tabulky postihující všechny kategorie inventarizace. Učební pomůcky jsou
uloženy v uzamykatelných skříních nebo je máme umístěny v uzamčených kabinetech pro každý
vyučovaný předmět zvlášť. Doplňování novými pomůckami, knihami a učebnicemi je zajištěno přesně
podle požadavků správců kabinetů nebo vedoucích předmětových komisí s ohledem na vývoj čerpání
finančních prostředků z rozpočtu školy.

13.1 Inventarizace majetku k 31. 12. 2013
Zařízení majetku

Číslo Počáteční stav
účtu

Přírůstek

Úbytek

Stav k 31.12.2013

DDNM

018

111 418,70

16 829,89

0,00

128 248,59

Stavby

021

78 950 825,75

0,00

0,00

78 950 825,75

Movitý majetek

022

1 466 844,00

338 051,56

0,00

1 804 896,36

Pozemky

031

149 419,00

0,00

0,00

149 419,00

ODNM

901

125 618,00

0,00

18 436

107 389,00

Mater. zásoby

112

5 272,00

38 003,00

14 263,00

29 012,00

Učebnice I.st.

117 061,71

5 383,00

0,00

122 444,71

Učebnice II.st.

691 645,65

33 057,65

38 855,41

685 847,89

Ostatní majetek

902

120,00

0,00

0,00

120,00

Majetek FKSP

902

5 053,00

0,00

0,00

5 053,00

DDHM

902

27 659,20

17 696,00

0,00

45 355,20

UPA

902

1 041 029,29

15 746,50

244 005,56

812 770,23

!DHM, UPB

028

4 855 431,70

585 337,70

313 014,15

5 279 248,58

Tabulka 8. Inventarizace majetku

DDNM
ODNM
DHM
DDHM
FKSP
UP A
UP B

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Fond kulturních a sociálních potřeb
Učební pomůcky
Učební pomůcky
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V průběhu jara byly vymalovány prostory školního sálu, během prázdnin došlo k opravě maleb na
chodbách školy.
O prázdninách byly vybaveny učebny druhého stupně projektory tak, aby všichni učitelé mohli při
výuce využívat zobrazovací techniku. Dále došlo k obnově vybavení menší počítačové učebny, která
slouží jako multimediální učebna.

14 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Základní škola Háj ve Slezsku není zapojena do systému celoživotního učení.

15 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
15.1 Partnerství škol Comenius
V rámci Programu celoživotního učení EU získala škola dotaci na projekt „Between the neighbours“
(Mezi sousedy), jehož náplní je poznat život žáků a pedagogů naší partnerské školy v sousedním
Polsku. Touto školou je Szkola Podstawowa im. Unii Europejskiej w Karsiborze. Na realizaci tohoto
projektu bylo pro naši školu uvolněno 20 000 EUR.
Projekt trval od srpna 2012, nicméně hlavní aktivity byly organizovány ve šk. roce 2013/14. Vrcholem
projektu byly vzájemné desetidenní návštěvy. Polské děti přijely na přelomu února a března 2014,
naše děti navštívily Karsibór v červnu 2014.
Návštěvu partnera z Polska v ČR obohatily prezentace okolí školy, regionu a ČR. Proběhla návštěva
školy a výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí. Na těchto výletech žáci a učitelé z ČR prezentovali
zajímavá místa, která jsme navštívili. Mezi ně patřilo okolí Háje, Opava, Ostrava, Praha, Karlov.
Během této mobility jsme uspořádali i kulinářský mítink, na kterém měli žáci možnost vidět i
vyzkoušet si přípravu tradičních českých i polských pokrmů (hl. jídlo a dezert) pod dohledem
profesionálního kuchaře pana Mučky. V průběhu návštěvy Prahy žáci a učitelé ukázali hostům
nejzajímavější památky hl. města ČR. Během návštěvy Karlova žáci formou her a diskuzí poznali své
zájmy, koníčky a oblíbené zimní sporty, došlo i na výuku lyžování. Při této mobilitě žáci také
spolupracovali na tvorbě česko polského slovníku, který je jedním z výstupů projektu.
V průběhu mobility v Polsku nám žáci a pedagogové z partnerské školy prezentovali zajímavosti
z jejich okolí a země. Navštívili jsme školy v okolí, během nichž proběhla prezentace výuky,
volnočasových zájmů, koníčků, každodenních aktivit apod. Přínosné byly hry, při kterých žáci obou
škol museli spolu komunikovat a tak nenásilnou formou poznávali sebe, své zájmy, koníčky, využití
svého volného času i odlišnosti jazyků.
Navštívili jsme také další zajímavá místa, která naši žáci nikdy neviděli. Např. zubří farma, workshopy
ručních prací, středisko enviromentální výuky, dům vzhůru nohama, památník polských obětí.
Během těchto návštěv žáci nebyli jen pasivními účastníky, ale aktivně zapojovali do programu a stali
se jeho součástí. V průběhu akcí jsme dbali na to, aby žáci aktivně spolupracovali s přáteli z
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partnerské školy a zlepšovaly se tak komunikační a sociální dovednosti žáků obou škol.
Nespecializovali jsme se jen na volný čas a zábavu, zajímala nás také historie okolí partnerské školy,
navštívených oblastí a celého Polska. Přestože je Polsko blízkým sousedem našeho regionu, žáci měli
chabé znalosti o našem severním sousedovi. Během celého projektu však jevili zájem dovědět se o
této zemi co nejvíce.

Obrázek 2. Comenius-Mobilita v Polsku

Během návštěvy Łeby žáci i učitelé navštívili pohyblivé duny, muzeum druhé světové války, mořský
svět. Formou her a diskuzí proběhla prezentace zájmů, koníčků, především pak letních aktivit a
sportů. Přímořské prostředí k tomu přímo vybízelo.
Došlo také na jednodenní výlet za poznáním historie a geografie severu Polska návštěvou Gdaňsku,
Gdyně a Sopot.
V průběhu celé této mobility žáci využívali iPady, na které natáčeli a později sestříhávali krátké filmy,
které jsme každý večer prohlíželi, a staly se tak jakousi rekapitulací každého dne.

15.2 Mikroprojekt Škola škole – Pokračování a rozšiřování možností
přeshraniční spolupráce
V průběhu školního roku 2012/13 se nám podařilo získat dotaci z Fondu mikroprojektů, jehož správce
je Region Bílé Karpaty. Celkový rozpočet projektu činil 13 860,70 EUR (informace dle žádosti o
dotaci), počítá přibližně s 15% spoluúčastí, kterou jsme byli schopni pokrýt díky dotaci zřizovatele.
Mikroprojekt byl ukončen v lednu 2014.
Tento mikroprojekt navazuje na předcházející spolupráci se ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích a
dal si za úkol rozvíjet vztahy a zkušenosti žáků a učitelů našich škol.
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Při pokračování spolupráce ve šk. roce 2013/2014 došlo na víkendové návštěvy obou škol. Těchto
návštěv se účastnilo vždy 40 žáků a 5 učitelů spolupracujících institucí.
Žáci a učitelé Základní školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích navštívili 4 – 5. 10. 2013 Základní
školu v Háji ve Slezsku. Žáci během pátečního dopoledne navštívili výuku některých předmětů a
prohlédli si školu. Odpoledne bylo přichystáno sportovní soutěžení v kopané a softbalu. Večer se
uskutečnila diskotéka. V rámci tohoto programu probíhalo hodnocení aktivity samotnými účastníky.
V sobotu se účastníci jak českého, tak slovenského partnera prošli okolím Háje ve Slezsku a celý
program byl zakončen návštěvou města Opavy.

Obrázek 3. Návštěva slovenské školy a florbalový turnaj.

Během listopadu 2013 pak navštívili Základní školu Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačích žáci a učitelé
naší školy. Obdobně jsme během pátečního dopoledne navštívili výuku některých předmětů a
prohlédli si školu. Odpoledne bylo přichystáno sportovní soutěžení ve florbalu, vybíjené a volejbalu.
Večer se uskutečnila společná taneční zábava. V sobotu 23. 11. 2013 se všichni účastníci setkání
prošli okolím Liptovských Sliačů a celý program byl zakončen prohlídkou Liptovského Mikuláše.

15.3 EU peníze základním školám
Tento projekt byl již v minulých letech předfinancován (805 503 Kč v r. 2012, 537 002 Kč v r. 2013) a
ve školním roce 2013/2014 zbývalo pouze dokončit výstupy projektu. Projekt byl ukončen k datu 30.
6. 2014 a byl zaměřen na sledované oblasti inovace výuky čtenářské gramotnosti, ICT a na další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Většina prostředků byla použita na nákup vybavení školy pro
zkvalitnění výuky.
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15.4 Věda pro život
V rámci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Cílem projektu je zlepšení podmínek a zkvalitnění výuky
předmětů přírodopisu a zeměpisu ZŠ Háj ve Slezsku, a to prostřednictvím modernizace odborné
učebny pořízením nábytku a učebních pomůcek. V učebně budou také probíhat kroužky pro žáky
školy. V rámci projektu budou vyučující školeni pro práci s novým vybavením a pro tvorbu výukových
materiálů.
V rámci projektu se počítá s rozpočtem 1 617 049 Kč s tím, že 15% spoluúčast jsme schopni uhradit
díky finanční výpomoci obce. Největší část prostředků bude použita na nákup vybavení učebny. Ve
školním roce 2013/2014 proběhlo výběrové řízení na nákup nábytku, vybavení a školení pedagogů,
ve šk. roce 2014/2015 bude realizován zbytek projektu.

15.5 Další projekty školy
1. Ovoce do škol je další projekt dotovaný z fondů EU a vlády ČR. Děti 1. stupně pravidelně
dostávají balíčky ovoce.
2. Znovu nabízíme žákům mléčné svačinky dotované z fondů EU. Ve škole je instalován automat na
čipové karty, který využívají žáci školy a rodiče mají možnost kontrolovat jejich objednávky
prostřednictvím internetu.

16 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Kroužky, které jsou zřizovány školou, vyplňují volný čas dětí, a jsou tedy součástí prevence sociálně
patologických jevů. Škola i školní družina nabízí žákům bohatý a rozmanitý výčet kroužků. Právě
činnost našich kroužků, která je často formou vystoupení, prezentací a besídek ukázkou pro rodiče i
veřejnost toho, jaké dovednosti a schopnosti si žáci osvojili, co je zaujalo a čím je baví vyplňovat své
volné chvíle. V neposlední řadě je činnost těchto kroužků důležitá pro rozvoj klíčových kompetencí
školního vzdělávacího programu.
Ze sportovních kroužků, které pracují a svou náplní rozvíjejí klíčové kompetence žáků na naší škole už
řadu let, jmenujme Akademii bojových umění (ABU). Naše děti se učí rozvíjet morálně volní
vlastnosti. Jsou to např. disciplína, vůle dosáhnout cíle, cit pro spravedlnost, fair play a v dnešní
přetechnizované době i fyzickou kondici a odolnost.
Na akcích obce a společenských organizací se aktivně podílejí žáci i učitelé. (Program na plesech,
rozsvícení vánočního stromu a jeho výzdoba, akademie, apod.) Za všechny organizace bych vyzdvihl
spolupráci s TJ Sokol, SDH, ČČK, ale také s obecním úřadem.
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Obrázek 4. Výzdoba obecního vánočního stromu.

V rámci enviromentální výchovy, která je nedílnou součástí průřezových témat ŠVP naší školy,
pořádáme tradiční formy projektového vyučování pod názvem - Den Země.
Nedílnou součástí enviromentální výchovy je i hospodaření a nakládání s odpady. Proto naše škola
pořádá už tradiční „Sběr starého papíru“. Tato akce podporuje soutěživost celých dětských kolektivů
i jednotlivců, seznamuje děti s nutností třídění odpadů a sběrem i tříděním nebezpečného odpadu.
Tradiční výcvik v plavání pro 2. až 4. ročník proběhl v Plavecké škole Lerchová v Opavě.
V protiúrazové oblasti se snažíme předcházet úrazům, děti jsou pravidelně na nebezpečí vzniku úrazu
upozorňovány. O hlavních přestávkách, v případě pěkného počasí, organizujeme pobyt na terase a na
hřišti.
I v r. 2013/14 jsme pro bezpečnost dětí ze ŠD zajistili při odchodu ze školy doprovod na zastávku
autobusu.
Součástí výuky žáků jsou také kulturní vystoupení, kterých se naši žáci účastní. V roce 2013/14 to byla
vystoupení, která se konala jak v naší škole, tak v Divadle loutek Ostrava, ve Slezském divadle
v Opavě.
Zdravý pobyt v přírodě má také nezastupitelnou úlohu ve výchově a vzdělávání na naší škole. Žáci se
účastnili aktivit v přírodě, včetně výletů a exkurzí. Pro příští školní rok nám byla schválena dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR na podporu žáků prvního stupně z oblastí se znečištěným
ovzduším.
Tradiční rozloučení se žáky devátého ročníku proběhlo v sále školy. Mimo jiné zde byli vyznamenáni
žáci devátého ročníku za sportovní, pracovní a studijní výsledky ředitelem školy. Také starosta obce
ocenil práci a výkony některých žáků školy.
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Zaměstnanci školy pravidelně přispívali svými články ze života školy do místního časopisu Háječan.
Škola má i vlastní webovou stránku, která nám umožňuje lepší komunikaci a předávání zpráv. Žáci
školy také vydávají vlastní časopis ROBO, ve kterém glosují aktuální dění.

16.1 Sportovní aktivity
Škola organizuje pro žáky nejen řadu sportovních kroužků, ale i soutěží, které vyplňují volný čas. Ve
školním roce 2013/2014 byla naše škola ve sportovním snažení opět velice aktivní a zúčastnila se celé
řady soutěží a dalších zajímavých akcí se sportovním zaměřením.
16.1.1 Atletika
Tradičním závodem štafet na 8x200 metrů byl zahájen nový sportovní rok vyššího stupně. Tato soutěž
je sice úvodním atletickým mítinkem nového školního roku, zároveň však uzavírá soutěžní ročník
Velké ceny v atletice školního roku 2012/2013. Velmi pěkným výkonem obsadili naši žáci kvalitní 5.
místo.
Na atletické zápolení v Přespolním běhu vyslala naše škola celkem 28 závodníků. Běžecký závod na
Stříbrném jezeře v Opavě patří k těm náročnějším a žáci se zde musí vypořádat nejen s dlouhou tratí,
ale také s náročným terénem. Přestože naše účast na tomto závodě byla největší za poslední léta,
mezi velkou konkurencí jsme výrazný úspěch nezaznamenali. Velké gesto fair-play předvedla žákyně
Adriana Chytilová, která neváhala pomoci indisponované soupeřce, na úkor svého umístění..
Tradiční sportovní pětiboj, který pořádá naše škola, se konal již po pětadvacáté. Vzhledem k nižšímu
počtu sportovců v 6. a 7. třídě jsme do zápolení zapojili i talentované žáky 5. třídy. Žáci se postupně
utkali v běhu na 60 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, šplhu a běhu na 1500 metrů.
Deváté místo bylo daleko za bronzovým umístěním z předchozího roku, nicméně radost z pohybu a
snaha vybojovat co nejlepší výkony byla u našich žáků vidět. Mezi jednotlivci se nejlépe umístil Filip
Svoboda (16. místo mezi chlapci) a Petra Žídková (19. místo mezi děvčaty)
Obrovský úspěch zaznamenala 4. prosince všechna družstva vyslaná na letošní ročník Vánoční laťky
ve skoku vysokém. Závodu se zúčastnili starší žáci, starší žákyně a mladší žákyně. Skokani všech tří
týmů předvedli nádherné skokanské výkony a shodně v soutěži družstev vybojovali bronzové pozice.
V závěru školního roku se pak konala největší porce atletických závodů.
Družstva starších žáků a žákyň postoupila do okresního finále atletického čtyřboje, které se
uskutečnilo 7. května 2014 v Opavě. Obě družstva obsadila výborná pátá místa. Z jednotlivců si
nejlépe vedla Pavlína Ryncarzová, která obsadila bronzovou příčku.
Družstva mladších žáků a žákyň nepostoupila do dvanáctičlenného okresního finále a v celkovém
hodnocení obsadili 14. (chlapci) a 18. místo (dívky).
Ve čtvrtek 15. 5. 2014 se konala v tělocvičně naší školy Májová laťka ve skoku vysokém, které se
mohli zúčastnit všichni žáci naší školy, a zastoupení bylo opravdu široké. Pravidla byla nastavena
tradičně pro tento jarní závod. O vítězství nerozhodovala nejvyšší skočená výška, ale rozdíl mezi
výškou postavy a skočenou výškou. Šance byly tedy srovnatelné i pro menší skokany. Možnosti
zasoutěžit si o medaile využilo hned 37 sportovců, od nejmladších druháčků po nejstarší deváťáky.
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Obrázek 5. Pohár rozhlasu.

13. a 14. května proběhlo na Tyršově stadionu v Opavě okresní finále Poháru rozhlasu, do kterého
v letošním roce postoupila všechna čtyři družstva. Zastoupena byla družstva mladších chlapců i dívek
a stejně tak i starších chlapců a dívek. Mladší žáci postoupili mezi 12 nejlepších z 11. místa a to
obhájili i v okresním finále. Týmu mladších děvčat se vedlo podstatně lépe a z postupového 11. místa
se děvčata v okresním finále, především díky skvělé štafetě, propracovala na 7. místo. Starší
kategorie soupeřila ve svém závodě nejen proti silné konkurenci, ale také proti nepřízni počasí. Tým
starších chlapců obsadil velmi slušné 6. místo. Starší dívky se usadily jen o příčku níže, tedy na místě
sedmém.
O tom, že hájecká škola má mladé nadané sportovce, se mohli přesvědčit všichni, kteří zavítali na
atletický čtyřboj ŠD na ZŠ Englišova v Opavě v úterý 27. 5. 2014. V silné konkurenci 150 dětí
opavského okresu vybojoval Patrik Berousek zlatou medaili, stejně tak jako Lucie Kaštovská. Tereza
Fialová si domů přivezla bronz.
V pondělí 16. 6. 2014 proběhl na vítkovickém stadionu další ročník soutěže Hurá na tretru. Závodu se
zúčastnili vybraní žáci 5. ročníku. Mezi 16 školami z Opavy, Ostravy a okolí, ale také z Polska jsme se
umístili na 13. místě a netradiční atletický závod i s autogramiádou sportovců účastnících se Zlaté
tretry si žáci velice užili.
Návštěva Mika Powella a Zlaté tretry
Naše škola měla 16. června vzácnou návštěvu. V rámci programu Zlaté tretry jsme byli jednou ze
dvou „mimoostravských“ škol, kterou poctil svou návštěvou jeden ze slavných atletů. Už v minulém
roce nastavil svou přítomností pomyslnou vysokou laťku bývalý mistr světa na 100 m Kim Collins.
Přesto si troufnu napsat, že letošní návštěva překonala naše očekávání.
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Obrázek 6. Návštěva Mika Powella.

S dětmi přijel pohovořit světový rekordman ve skoku dalekém, bývalý dvojnásobný mistr světa a
dvojnásobný stříbrný medailista z OH Mike Powell (USA). Jeho světový rekord (895 cm), soupeření
s Carlem Lewisem, atletický trénink, životní styl, hraní počítačových her, to jsou jen některá témata,
která Mike s žáky naší školy probíral. Mike s sebou přivezl tlumočníka, ale ti odvážnější z žáků potom
s Američanem konverzovali přímo, díky nabytým znalostem angličtiny.
Po besedě se Mike Powell všem zájemcům trpělivě podepisoval, se všemi zájemci se fotil a došlo také
na prohlídku školního dálkařského sektoru a malou ukázku jeho basketbalových dovedností. Světový
rekordman se ukázal jako velmi příjemný člověk a byli jsme rádi, že z původně avizovaných dvaceti
minut se návštěva protáhla na dvě hodiny. Žáci školy mohli osobně poznat dalšího ze světových
atletů, kteří navštěvují náš kraj.
A protože se mnoho našich žáků účastní atletických soutěží, vypravila i naše škola autobus s žáky na
atletický mítink Zlatá tretra, kde mohli opět spatřit nejen Powella, ale řadu sportovců z české i
světové atletické špičky. Třeba i tyto zážitky přinesou novou chuť a motivaci do dalších závodů a
soutěží.

16.1.2 Kolektivní sporty
V úterý 26. 11. 2013 se žáci naší 8. třídy zúčastnili v rámci Školní futsalové ligy, pod záštitou Fotbalové
asociace ČR, základní části turnaje ve futsale. V letošním roce jsme měli nelehký los. Ve skupině jsme
se utkali s Ludgeřovicemi, které skončily v loňském roce na 2. místě v rámci moravských škol. Ve
druhém zápase nás čekal domácí Hlučín. Oba zápasy jsme bohužel prohráli, proto jsme do další fáze
turnaje nepostoupili. Naši žáci přesto podali bojovný výkon.
V pondělí 27. 1. 2014 se vybraní žáci 8. a 9. třídy zúčastnili florbalového turnaje, na který jsme byli
nalosováni do krásně zrekonstruované haly v Bolaticích. Naše sestava obsadila v pětičlenné skupině
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třetí místo, a protože do dalšího kola postupoval pouze vítěz, naše cesta v Orion Florbal Cupu
skončila.

Obrázek 7. McDonald´s Cup

Na začátku května 2014 se žáci prvního stupně zúčastnili ve dvou kategoriích tradičního fotbalového
turnaje McDonald´s Cup. Ani v jedné kategorii jsme nepostoupili ze skupiny, ale zaujetí hráčů a jejich
radost z pohybu byla jedinou odměnou účasti v tomto turnaji.
16.1.3 Další sportovní aktivity
V listopadu se vybraní žáci devátého ročníku zúčastnili plaveckého závodu v Opavě. Všichni
absolvovali 50 m volným způsobem, dalším závodem pak byla štafeta 6x50 m rovněž volným
způsobem. Ve štafetě jsme obsadili sedmé místo. Mezi jednotlivci byl nejlepším našim plavcem Filip
Hampl, který obsadil 17. místo.
Ve středu 20. 11. 2013 se žáci školy zúčastnili badmintonového turnaje v Opavě. Na medailových
stupních se umístili Anežka Suchánková (1. místo), Eliška Štamberová (2. místo), Michal Štěnička (2.
místo).
V týdnu od 17. 2. do 21. 2. 2014 proběhl v lyžařském areálu Karlov, Malá Morávka lyžařský kurz pro
žáky 7. ročníku. Vzhledem k nízkému počtu žáků 7. třídy jsme se rozhodli, že kurz doplníme napříč
ročníky a na lyže tak mohlo odjet 22 žáků od 6. do 9. třídy. K ubytování jsme využili prostory chaty
Kazmarka. Týden výcviku, lyžařských cvičení a her ve Ski areálu Karlov zpříjemnil středeční aquapark v
Bruntále a čtvrteční celodenní lyžování v areálu Čerťák, kde jsme se dopravili skibusem. Večerní
programy jsme vyplnili společenskými a kolektivními hrami. Nechybělo ani fandění českému
národnímu týmu při zápasech na olympijských hrách, Zumba, velmi oblíbený Belgický tanec nebo
pyžamová rozcvička na prosluněném svahu. O program a výcvik žáků se celý týden starali Mgr.
Machel, Mgr. Žolnová a Mgr. Divilová.
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V březnu se naši žáci 1. a 2. stupně utkali se svými vrstevníky z jiných škol v tradičním závodě ve
šplhu, jehož okresní finále se uskutečnilo v Opavě. Naše škola vyslala 5 družstev, která svými výkony
určitě nezklamala a v mnohých případech přinesla krásné umístění.
Družstvo mladších děvčat obsadilo 8. místo mezi 14 školami. Velmi krásným výkonem se blýskla Petra
Žídková, která se mezi jednotlivci umístila na 3. místě. Družstvo mladších chlapců se sestavit
nepodařilo. Starší chlapci se však ke šplhacím tyčím postavili a umístili se těsně pod bronzovým
stupínkem - 4. místo z 15 družstev. Skvělý výkon předvedl hlavně Filip Baránek, který se umístil na 2.
místě mezi jednotlivci. Starším děvčatům se už tak dobře nevedlo a jejich výkon stačil na 13. místo
z 15 družstev.
Obdobné umístění jsme zaznamenali i u závodu starších dětí 1. stupně. Děvčata ve svém závodě
statečně bojovala a medaile jim opět jen těsně utekla. 4. místo v konkurenci 14 škol ale určitě není
k zahození. Starším chlapcům 1. stupně se závod až tak nevydařil a součet jejich výkonů přinesl 12.
místo mezi 14 školami.
V pátek 28. 3. se konal na Mendelově gymnáziu v Opavě velmi úspěšný závod pro naše malé
milovníky kolečkových bruslí. Gymnázium připravilo celou akci společně se dnem otevřených dveří
k příležitosti 130. výročí svého založení. Do závodu se mohl přihlásit libovolný počet škol i žáků všech
věkových kategorií. Sportovní klání bylo nastaveno podle pravidel olympijské disciplíny Short track,
závodilo se na krátkém oválu vyřazovacím systémem. Do dalšího kola postupovali jen ti nejrychlejší,
kteří se pak „probruslili“ i do závěrečného finále. Mezi úspěšné reprezentanty patřili Patrik Bůžek,
Kateřina Gebauerová, Jan Kališ, Matyáš Šindlář, Veronika Pavlíková.

Obrázek 8. Závod na kolečkových bruslích.
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Děti z gymnastického kroužku reprezentovaly naši školu na přehlídkách pódiových skladeb v Opavě.
Dne 14. 4. a 28. 4. 2014 vystoupily se skladbami „ZIMNÍ RADOVÁNKY, NA BÁLE V PEKLE a
ČERNOKNĚŽNICKÉ ČAROVÁNÍ“.
23. 5. 2014 si členové gymnastického kroužku uspořádali závod v akrobacii. Závodili ve třech
kategoriích. Obtížnost sestavy si vybírali sami, podle vlastní výkonnosti a zkušeností, které získaly
návštěvou gymnastického kroužku.

17 ÚČAST ŠKOLY V CELOSTÁTNÍM TESTOVÁNÍ
V průběhu školního roku 2013/2014 jsme byli zapojeni do testování „Stonožka“ pro žáky 6. a 9. třídy.
Testování se týkalo českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. V testovaných
oblastech jsme dosáhli výsledků, které se dají označit jako průměrné. Toto testování mělo také
výstupy, které sloužily přímo žákům a jejich rodičům v lepší orientaci o schopnostech žáka.
Naše škola byla také vybrána Českou školní inspekcí do výběrového šetření 2014, které se týkalo žáků
4. třídy (oblast Člověk a jeho svět) a 8. třídy (jazyková a přírodovědná gramotnost).

18 ÚDAJE
O
SPOLUPRÁCI
S ODBOROVÝMI
ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací je uzavřena Kolektivní smlouva, jejíž plnění je
zúčastněnými stranami soustavně kontrolováno a upřesňováno v návaznosti na aktuální legislativu.
V současné době probíhají jednání o nové podobě této smlouvy. Organizace ČMOS i ostatní
zaměstnanci na škole se podílí na řízení a rozvoji školy v souladu se školskou legislativou. Všichni
zaměstnanci školy jsou pravidelně informováni na provozních poradách o stavu hospodaření,
personálních opatřeních, bezpečnostních opatřeních, kontrolách BOZP, apod.

18.1 Spolupráce s dalšími partnery
Tradičně nejvýznamnější je spolupráce s výborem a organizací SRPD HAJETO, která pořádá řadu dnes
již tradičních akcí. Mezi nejvýznamnější akce patří školní ples a dětský maškarní ples. Díky práci rodičů
se konal i Lampiónový průvod strašidel a také tradiční Den dětí. Opět jsme přistoupili k tomu, že tyto
akce jsou pořádány v prostorách školy a žáci tak mají možnost vidět místa i některé z vyučujících
z jiného pohledu. SRPD také financuje nákupy cen pro vítěze v soutěžích, dárky pro děti přicházející
do první třídy, absolventská trička pro IX. třídu a řadu dalších věcí a aktivit, které bychom bez jejich
přispění jen těžko mohli uskutečnit.
Spolupráce s MŠ Háj probíhá především na odborné a profesionální úrovni se zaměřením na snadný
přechod a začlenění do školní výuky. V tomto duchu proběhly např. ukázkové hodiny jazyka českého
a matematiky. Pořádáme také společně už tradiční návštěvy dětí (předškoláků) v prvním ročníku ZŠ,
aby naši noví žáci měli možnost ukázat svým následovníkům, co se už naučili. Na oplátku zase žáci
prvního ročníku navštívili MŠ. V péči o zdraví dětí spolupracovala MŠ se ZŠ při organizování
plaveckého výcviku. Škola vypomáhá MŠ Háj ve Slezsku i s údržbou travnatých ploch jejího areálu.
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Dále jsme uskutečnili besedy s rodiči budoucích žáků I. ročníku. Tato setkání mají rodičům
nastávajících žáků objasnit a usnadnit orientaci v problematice školní zralosti a požadavcích školy na
děti v začátcích školní docházky. Zasvěcují je do základních požadavků a podmínek, které jsou kladeny
na děti pro úspěšné zvládnutí 1. ročníku. Rodiče mají možnost se okamžitě dozvědět, na co všechno
musí dohlédnout a současně, kdy mají být připraveni pomoci svým dětem.
Společně s MŠ jsme uspořádali poslední říjnový den Lampiónový průvod strašidel, který pokračoval
rejem masek v sále školy, a také ukázkou činností školních kroužků. Žáci si pro děti ze školky připravili
krátká kulturní vystoupení.
Spolupráce probíhá i se ZUŠ Háj. Významnou aktivitou této spolupráce byla účast žáků ZUŠ na
výchovném koncertu pro žáky základní školy. Mnoho našich dětí navštěvuje obory vyučované ZUŠ a
tím si rozšiřují svůj kulturní obzor.
Spolupracujeme s místní organizací ČČK.
Spolupracujeme také s místními organizacemi SDH. Hasiči uspořádali pro žáky 2. a 6. ročníku
přednášky na téma „Požár a já“, navíc dětem přinesli celou řadu drobných dárků.
Spolupráce s TJ Sokol Háj ve Slezsku a FC Háj ve Slezsku je také vcelku na dobré úrovni a bude se
dále rozvíjet.
Vedení i učitelé školy velice aktivně spolupracují s pedagogy jiných škol a vzájemně si předávají
zkušenosti a nápady pro další rozšíření a zkvalitnění výuky např. sestavování ŠVP. V rámci postupů
při evaluaci školy testujeme úroveň dovedností a vědomostí našich žáků. Výsledky jsou a budou
podkladem pro hodnocení a úpravy ŠVP a vlastní hodnocení školy.
Důležitá je spolupráce s Úřadem práce v Opavě (ÚP). Naši žáci navštěvují ÚP a ten jim dává základní
informace spojené s orientací v problematice zaměstnanosti a další orientaci na trhu práce (letos se
ÚP orientoval na technické obory). V rámci přípravy a výběru svého příštího povolání navštívili naši
žáci také „INFORMU“.
ŠD spolupracuje už řadu let s TJ Lhota.
K tradičním vystoupením patří kulturní program při vítání občánků do svazku obce, slavnostním
rozsvícení vánočního stromu a na dalších akcích obce, který připravuje pěvecký sbor Notička. Vedoucí
sboru spolupracuje se ZUŠ Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku.
Svaz zahrádkářů pořádá pro naše žáky v průběhu roku výstavky.
Klientům Domova pro seniory ve Smolkově předvedla vystoupení školní družina a děvčata z kroužku
aerobicu, která si právě pro seniory připravila speciální vystoupení.
Jsme zapojeni do dlouhodobého projektu „Recyklohraní“,(třídění baterií plastů a dalšího drobného
elektrozboží).
Naším každoročním cílem už není jen spokojenost dětí a rodičů, ale usilujeme o to, aby naši
absolventi byli schopni využít nabyté vědomosti a dovednosti, spolu s nově si vytvářenými postoji
z pohledu evropského, demokraticky smýšlejícího občana. Aby dokázali chápat a vnímat dění
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globálního významu a dokázali se tak vyrovnat nejen s požadavky zaměstnanosti, ale i požadavky
celoživotního vzdělávání.
Mgr. Ondřej Hubáček
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19 PŘÍLOHA Č. 1 Školní soutěže, aktivity

Štafeta 8x200 metrů
Doprovod:

Mgr. Petr Suchánek

Okresní kolo
Datum konání:

18. 9. 2013

Místo
Opava, Tyršův stadion.
konání:
Účast: Petra Žídková, Filip Svoboda, Natálie Blažejová, Ondřej Sedláček, Pavlína
Ryncarzová, Daniel Pekárek, Veronika Hampelová a Jakub Temr (8 žáků 6. – 9. třídy).
Umístění: 5. místo.

Přespolní běh
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Petr Suchánek

Okresní kolo
Datum konání:

25. 9. 2013

Místo
Opava, Stříbrné jezero.
konání:
Účast: Katka Klimešová, Eliška Havlíčková, Lucie Kaštovská, Natálie Pavlíková, Jiří
Kaštovský, Jan Jelen, Václav Blažej, Tomáš Nistler, Dominika Lhotská, Alexandra Lhotská,
Nikol Moravcová, Karin Moravcová, Markéta Temrová, Filip Svoboda, Matěj Michalisko,
Lukáš Bezděk, Petr Kundla, Veronika Hampelová, Pavlína Ryncarzová, Natálie Blažejová,
Adriana Chytilová, Filip Baránek, Jakub Temr, Josef Toman, Jan Kališ, Lukáš Otýpka,
Martin Otýpka, Daniel Pekárek (28 žáků 3. – 9. třídy).
Umístění: Mladší dívky nižšího stupně – 11. místo z 11 škol.
Mladší hoši nižšího stupně – 12. místo z 12 škol.
Mladší hoši (kat. 6. – 7. tříd) – 17. místo z 19 škol.
Mladší dívky (kat. 6. – 7. tříd) – 16. místo z 18 škol.
Starší hoši (kat. 8. – 9. tříd) – 10. místo z 16 škol.
Starší dívky (kat. 8. – 9. tříd) – 18. místo z 18 škol.

Memoriál Mirko Fišera
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Petr Suchánek

Okresní kolo
Datum konání:

9. 10. 2013

Místo
ZŠ Háj ve Slezsku.
konání:
Účast: Filip Svoboda, Ondřej Sedláček, Martin Čemus, Matyáš Šindlář, Václav Hák, Matěj
Michalisko, Petra Žídková, Markéta Temrová, Karolína Kostková, Žaneta Robenková,
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Natálie Jarošová, Eva Urbaníková. (12 žáků 6. – 7. třídy).
Umístění: 9. místo z 11 škol.

Moravskoslezský matematický šampionát
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

Datum konání:

28. 10. 2013

Místo
Ostrava Poruba, Wichterlovo gymnázium
konání:
Účast: Filip Hampl, Klára Pachulová, Ondřej Švik, Jakub Temr
Umístění: Ondřej Švik 6. – 11. místo z 143 účastníků

Přírodovědný klokan
Zajišťoval:

Mgr. Petr Suchánek

Školní kolo
Datum konání:

říjen. 2013

Umístění:
1.
Ondřej Švik
2.
Marek Dumbrovský
3.
Jakub Temr
4.
Kristián Šigut
5.
Helena Dumbrovská
6.
Lukáš Bezděk
7.
Ondřej Zavacký
8.
Pavlína Ryncarzová
9.
Petr Kundla
10.
Eliška Dlouhá

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

9. tř.
8. tř.
9. tř.
9. tř.
9. tř.
8. tř.
8. tř.
9. tř.
8. tř.
8. tř.

79 bodů
71 bodů
68 bodů
65 bodů
55 bodů
54 bodů
50 bodů
47 bodů
46 bodů
45 bodů

Plavání
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel

Okresní kolo
Datum konání:

12. 11. 2013

Místo
Opava, plavecký bazén.
konání:
Účast: Matěj Hlubek, Filip Baránek, Jakub Temr, Filip Hampl, Kristian Šigut, Marek
Kovalčík. (6 žáků 9. třídy).
Umístění: Štafeta 6x50 metrů – 7. místo z 9 škol.
M. Hlubek – 29. místo
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F. Baránek – 39. místo
J. Temr – 27. místo
F. Hampl – 17. místo
K. Šigut – 40 místo
M. Kovalčík – 45. místo
Startovalo 45 závodníků.

Soutěž: Matematika denně kolem nás
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

korespondenční soutěž družstev
Datum konání:

listopad 2013 Místo
konání:
Účast: Ondřej Švik, Jakub Temr

Opava, MSŠZe a VOŠ

Umístění: 10. – 12. místo z 39 družstev

Dějepisná olympiáda
Doprovod:

Mgr. Nikola Žolnová, Mgr. Peter Bik

Školní kolo
Datum konání:

14. 11. 2013

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

Účast: 19 žáků (6. - 9. tř.)
Umístění: 1. místo Jan Blažej
2. místo Sylvie Sedláčková
3. místo Marek Dumbrovský
Postup: Jan Blažej

Týden kariérového poradenství
Doprovod:

Mgr. Sylva Ludvíková

Školní akce – prezentace středních škol, seznámení s kritérii přijímacího
řízení, osobní setkání s řediteli středních škol
Datum konání:

18.11Místo
ZŠ Háj ve Slezsku
29.11.2013
konání:
Účast: žáci 9. roč., rodiče žáků, výchovná poradkyně, ředitelé a zástupci středních škol. Vše
probíhá dle rozpisu schůzek s delegáty konkrétních škol.
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Badmintonový turnaj Opava
Doprovod:

Mgr. Petr Suchánek

Datum konání:

20. 11. 2013

Místo
konání:

Opava

Umístění:
1. místo Anežka Suchánková
2. místo Eliška Štamberová
2. místo Michal Štěnička

Přednáška Madagaskar
Doprovod:

Mgr. A. Hamplová, T. Zavacká, P. Bik

Datum konání:

22. 11. 2013

Místo
konání:

Loutkové divadlo Opava

Účast: Žáci 3., 4. a 5. třídy

Výchovný zimní koncert
Doprovod:

Mgr. A. Kořenková, Š. Prokšová, M. Hlubková, A. Hamplová

Datum konání:

26. 11. 2013

Místo
konání:

Sál ZUŠ

Účast: Žáci 1., 2., a 3. ročníku

Futsal
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel

Okrskové kolo
Datum konání:

26. 11. 2013

Místo
Hlučín, sportovní hala.
konání:
Účast: Martin Otýpka, Lukáš Otýpka, Jan Kališ, Lukáš Bezděk, Jakub Galdia, Petr Kundla,
Josef Toman,Martin Štroblík. (8 žáků 7. třídy).
Umístění: 3. místo ve 4 členné skupině.
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Doprovod:

Mgr. Sylva Ludvíková

Obecní akce
Datum konání:

30. 11. 2013

Místo
Háj ve Slezsku
konání:
Účast: Dětský pěvecký sbor Notička, Mgr. Sylva Ludvíková
spolupráce se ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku – p. uč. H. Malá

Vánoční laťka ve skoku vysokém
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Ondřej Hubáček

Okresní kolo
Datum konání:

4. 12. 2013

Místo
Opava, Tyršův stadion.
konání:
Účast: Markéta Temrová, Eliška Havlíčková, Tereza Pluskalová, Andrea Havlíčková,
Alexandra Lhotská, Kateřina Marcinčinová, Adriana Chytilová, Pavlína Ryncarzová, Martin
Štroblík, Kristian Šigut, Matěj Hlubek, Jakub Temr. (12 žáků 6. – 9. třídy).
Umístění:
Mladší dívky (6. – 7. třída) – 3. místo z 12 škol.
Starší dívky (8. – 9. třída) – 3. místo z 13 škol.
Starší chlapci (8. – 9. třída) – 3. místo z 14 škol.
Pavlína Ryncarzová – 3. místo mezi jednotlivci.

Zpívání pro seniory
Doprovod:

Mgr. Sylva Ludvíková

Kulturní akce – zpívání v Klubu důchodců - Mikulášská nadílka
Datum konání:

5.12.2013

Místo
Obecní úřad Háj ve Slezsku
konání:
Účast: Dětský pěvecký sbor Notička, korepetice p.uč. H. Malá – ZUŠ Háj ve Sl.,

Výchovný koncert MARBO
Doprovod:

Učitelé 1. stupně

Datum konání:

6. 12. 2013

Místo
konání:

Sál ZŠ Háj ve Sl.

Účast: 1. – 5. ročník
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Soutěž: Vánoční matematická soutěž
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

Datum konání:

16. 12. 2013

Místo
konání:
Účast: David Kundla, Ondřej Švik, Jakub Temr

Slezské gymnázium Opava

Ze starých pověstí českých – divadelní představení
Doprovod:

Mgr. A. Hamplová, T. Zavacká, P. Bik

Datum konání:

7. 1. 2014

Místo
konání:

Divadlo loutek Ostrava

Soutěž: Matematická olympiáda Z9
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

okresní kolo
Datum konání:

22. 1. 2014

Místo
konání:
Účast: Ondřej Švik – 5. – 10. místo z 47
Jakub Temr – 18. – 21. místo z 47

Opava, ZŠ Otická

Postup: krajské kolo – Ondřej Švik

Orion Florbal Cup
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Ondřej Hubáček

Okrskové kolo
Datum konání:

27. 1. 2014

Místo
Bolatice, sportovní hala.
konání:
Účast: Martin Otýpka, Lukáš Otýpka, Martin štroblík, Petr Kundla, Jakub Galdia, Jan Kališ,
Josef Toman, Matěj Hlubek, Filip Hampl. (9 žáků 8. – 9. třídy).
Umístění:
3 místo v 5 členné skupině.
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Zeměpisná olympiáda
Doprovod:

Mgr. Nikola Žolnová, Mgr. Jana Divilová

Školní kolo
Datum konání:

27. 1. 2014

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

Účast: 25 žáků
Kategorie A - 6. třída
Kategorie B - 7. třída
Kategorie C - 8. a 9. třída
Umístění: kategorie A - 1. místo Tereza Kozelská
2. místo Petra Žídková
3. místo Robin Lhotský
kategorie B - 1. místo Adam Šmehýl
2. místo Matěj Michalisko
3. místo Dominika Polomíková
kategorie C - 1. místo Pavlína Ryncarzová
2. místo Jakub Temr
3. - 4. místo Filip Hampl, Ondřej Švik
Postup: Tereza Kozelská, Adam Šmehýl, Pavlína Ryncarzová

Soutěž: Pythagoriáda
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

školní kolo
Datum konání:

11. 2. 2014

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

Účast: žáci 6. – 8. roč.
Postup: Vojtěch Rubeš

Olympiáda v českém jazyce
Doprovod:

Mgr. Sylva Ludvíková

Okresní kolo
Datum konání:

12. 2. 2014

Místo
ZŠ Englišova, Opava
konání:
Účast: Kateřina Marcinčinová, Marie Blažejová – 9. ročník
Mgr. Sylva Ludvíková
Umístění: Marie Blažejová – 13. místo, Kateřina Marcinčinová – 40. místo
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Vybíjená
Doprovod:

Mgr.Alice Kořenková

Okrskové kolo
Datum konání:

13.2.2014

Místo
Opava
konání:
Účast: Bobovský Vojtěch, Šindlář Max, Kadulová Kristýna, Osinová Štěpánka-4.tř.
Baránek Michal, Baránek David, Kaštovský Jiří, Blažej Jaromír,Mazánek Patrik,
Jan Jelen, Eliška Havlíčková, Václav Blažej
Umístění: 1.místo
Postup: do okresního kola

Olympiáda v anglickém jazyce
Doprovod:

Mgr. Jana Divilová, Mgr. Marcela Marešová

Školní kolo
Datum konání:

únor 2014

Místo
Háj ve Slezsku
konání:
Postup: Helena Dumbrovská postoupila do okresního kola

Olympiáda z anglického jazyka
Doprovod:

Mgr. Marcela Marešová

okresní kolo
Datum konání:

14.2. 2014

Místo
konání:

Opava

Účast: Helena Dumbrovská
Umístění: 8. místo

Šplh
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Ondřej Hubáček

Okresní kolo
Datum konání:

19. 2. 2014

Místo
Opava, ZŠ Šrámkova.
konání:
Účast: Petra Žídková, Markéta Temrová, Žaneta Robenková, Natálie Jarošová, Jakub Temr,
Filip Hampl, Filip Baránek, Jan Kališ, Kateřina Marcinčinová, Adriana Chytilová, Pavlína
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Ryncarzová, Eliška Havlíčková, Kateřina Klimešová, Tereza Hřivňacká, Kristýna Kadulová.
Jaroslav Blažej, Václav Blažej, Michal Baránek, Vojtěch Bobovský. (19 žáků 4. – 9. třídy).
Umístění: Mladší dívky nižšího stupně (4. – 5. třída) – 4. místo z 14 škol.
Mladší chlapci nižšího stupně (4. – 5. třída) – 12. místo z 14 škol.
Mladší dívky (6. – 7. třída) – 8. místo z 14 škol.
Starší dívky (8. – 9. třída) – 13. místo z 15 škol.
Starší chlapci (8. – 9. třída) – 4. místo z 15 škol.
Filip Baránek – 2. místo mezi jednotlivci.

Vybíjená
Mgr.Alice Kořenková

Doprovod:

Okresní kolo
Datum konání:

26.2.2014

Místo
Opava
konání:
Účast: Bobovský Vojtěch, Šindlář Max, Kadulová Kristýna, Osinová Štěpánka-4.tř.
Baránek Michal, Baránek David, Kaštovský Jiří, Blažej Jaromír,Mazánek Patrik,
Jan Jelen, Eliška Havlíčková, Václav Blažej-5.třída
Umístění: 6.místo

Soutěž: Matematická olympiáda Z9
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

krajské kolo
Datum konání:

19. 3. 2014

Místo
konání:

Opava, ZŠ Otická

Účast: Ondřej Švik
Umístění: neuvedeno

Soutěž: Matematický klokan
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

Datum konání:

21. 3. 2014

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku
34

Účast: žáci 6. – 9. roč.
Umístění: Benjamín: Adam Šmehýl 79 b.
Matěj Michlisko 65 b.
Eva Urbaníková 60 b.
Postup: -

Kadet: Jakub Temr 72 b.
Ondřej Švik 67 b.
Lukáš Bezděk 61 b.

Soutěž: Biologická olympiáda kategorie C
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

okresní kolo
Datum konání:

26. 3. 2014

Místo
konání:
Účast: Klára Pachulová – 18. místo z 38
David Hahn – 29. místo z 38

Stanice mladých přírodovědců Opava

Prezentace 2014
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel

Okresní kolo
Datum konání:

26. 3. 2014

Opava, Střední škola průmyslová a
umělecká.

Místo
konání:

Účast: Andrea Bartoníková, Jakub Temr, Jakub Jurašek, Filip Hampl, Ondřej Švik.

In Line závod
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel

Okresní kolo
Datum konání:

28. 3. 2014

Místo
Opava, Mendelovo gymnázium
konání:
Účast: Patrik Bůžek, Kateřina Gebauerová, Kristýna Kadulová, Štěpánka Osinová, Viktorie
Novotná, Kateřina Danišová, Patrície Hopová, Vojtěch Rubeš, Matyáš Šindlář, Kateřina
Krejčí, Martin Otýpka, Lukáš Otýpka, Jan Kališ, Veronika Pavlíková. (14 žáků 1. – 8. třídy).
Umístění:
Patrik Bůžek – 1. místo
Kateřina Gebauerová – 2. místo
Matyáš Šindlář – 3. místo
Jan Kališ – 1. místo
Smíšená štafeta – 2. místo
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Funny English Day
Doprovod:

Mgr. Jana Divilová

Okresní soutěž
Datum konání:

28. 3. 2014

Místo
konání:

Opava

Účast:
Adam Rychtář, Anežka Lyková, Libor Štrohalm, Štěpánka Osinová
Umístění:
2. místo
Postup: Soutěž bez postupu

Soutěž: Biologická olympiáda kategorie D
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

okresní kolo
Datum konání:

8. 4. 2014

Místo
konání:
Účast: Sylvie Sedláčková 36. – 37. místo z 38

Stanice mladých přírodovědců, Opava

Soutěž: Matematická olympiáda Z 6
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

okresní kolo
Datum konání:

9. 4. 2014

Místo
Opava, ZŠ Otická
konání:
Účast: Tereza Kozelská 8. - 9. místo z 50 – úspěšný řešitel

Soutěž: Matematická olympiáda Z 6
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

okresní kolo
Datum konání:

9. 4. 2014

Místo
Opava, ZŠ Otická
konání:
Účast: Adam Šmehýl 19. – 23. místo z 43 – úspěšný řešitel
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Soutěž: Matematická olympiáda Z 6
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

okresní kolo
Datum konání:

9. 4. 2014

Místo
Opava, ZŠ Otická
konání:
Účast: Marek Dumbrovský – 13. – 16. místo z 42
Jiří Josefus – 32. – 34. místo z 42

Vítání občánků
Doprovod:

Mgr. Sylva Ludvíková

Obecní akce
Datum konání:

26.4.2014

Místo
Obecní úřad Háj ve Slezsku
konání:
Účast: Dětský pěvecký sbor Notička, Mgr. Sylva Ludvíková
spolupráce se ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku – p.uč. H. Malá
Umístění: kulturní a obecní akce
Postup: --------------------

Atletický čtyřboj
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Ondřej Hubáček

Okrskové kolo
Opava, ZŠ Šrámkova.
Místo
konání:
Účast: Petra Žídková, Markéta Temrová, Dominika Lhotská, Tereza Pluskalová, Andrea
Havlíčková, Lukáš Bezděk, Matěj Habina, Ondřej Sedláček, Filip Svoboda, Jakub Galdia,
Adriana Chytilová, Veronika Hampelová, Natálie Blažejová, Dominika Lhotská, Pavlína
Ryncarzová, Matěj Hlubek, Jan Kališ, Martin Štroblík, Filip Baránek, Jakub Temr
(20 žáků 6. – 9. třídy).
Umístění: Mladší dívky (6. – 7. třída) – 18. místo z 23 škol.
Mladší chlapci (6. – 7. třída) – 14. místo z 24 škol.
Starší dívky (8. – 9. třída) – 8. místo z 20 škol.
Starší chlapci (8. – 9. třída) – 8. místo z 21 škol.
Pavlína Ryncarzová – 2. místo mezi jednotlivci.
Filip Baránek – 3. místo mezi jednotlivci.
Jakub Temr – 1. místo mezi jednotlivci.
Datum konání:

29. 4. 2014

Postup: Starší dívky a starší chlapci postoupili do okresního finále.
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Mc Donald´s Cup
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel

Okrskové kolo
Kravaře, fotbalové hřiště.
Místo
konání:
Účast: Tobiáš Gratke, Adam Bernát, Tomáš Niestler, Alex Čermák, Adam Stuchlík, Matěj
Pochyla, Adam Pavlík, Patrik Berousek, Patrik Michalisko, Petr Smolka. (10 žáků 1. – 3.
třídy).
Datum konání:

6. 5. 2014

Umístění: 4. místo ve 4 členné skupině.

Mc Donald´s Cup
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel

Okrskové kolo
Opava – Kylešovice, umělá tráva.
Místo
konání:
Účast: Vojtěch Bobovský, Maxmilián Šindlář, Jonáš Fischer, David a Michal Baránkovi, Jan
Jelen, Jiří Kaštovský, Patrik Mazánek, Dominik Blažej a Václav Blažej. (10 žáků 4. – 5.
třídy) .
Datum konání:

7. 5. 2014

Umístění: 4. místo ve 4 členné skupině.
Postup:

Atletický čtyřboj
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel

Okresní kolo
Opava, Tyršův stadion.
Místo
konání:
Účast: Adriana Chytilová, Veronika Hampelová, Natálie Blažejová, Pavlína Ryncarzová,
Matěj Hlubek, Jan Kališ, Filip Hampl, Filip Baránek, Jakub Temr. (9 žáků z 8. – 9. třídy).
Datum konání:

7. 5. 2014

Umístění: Starší dívky (kat. 8. – 9. třída) – 5. místo z 12 škol.
Starší chlapci (kat. 8. – 9. třída) – 5. místo z 12 škol.
Pavlína Ryncarzová – 3. místo mezi jednotlivci.
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Pohár rozhlasu
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Ondřej Hubáček

Okresní kolo
Opava, Tyršův stadion.
13. 5. 2014
Místo
konání:
14. 5. 2014
Účast: Ondřej Sedláček, Jakub Galdia, Jiří Šafran, Matyáš Šindlář, Filip Svoboda, Martin
Čemus, Matěj Habina, Andrea Havlíčková, Tereza Pluskalová, Dominika Lhotská, Alexandra
Lhotská, Petra Žídková, Markéta Temrová, Karolína Kostková, Eva Urbaníková, Pavlína
Ryncarzová, Adriana Chytilová, Natálie Blažejová, Veronika Hampelová, Kateřina
Marcinčinová, a Aneta Heráková Jakub Temr, Filip Baránek, Jan Kališ, Josef Toman, Matěj
Hlubek, Martin Štroblík, Filip Hampl, Kristian Šigut.
Datum konání:

Umístění: Mladší dívky (6. – 7. třída) – 7. místo z 12 škol.
Mladší chlapci (6. – 7. třída) – 11. místo z 12 škol.
Starší dívky (8. – 9. třída) – 7. místo z 12 škol.
Starší chlapci (8. – 9. třída) – 6. místo z 12 škol.

Zdravotnická soutěž
Doprovod:

Mgr.Alice Kořenková

Okresní kolo
Datum konání:
16.5..2014
Místo konání:
Opava
Účast: Kadulová Kristýna,Výtisková Veronika, Černínová Kristýna, Marcinčinová Anna4.třída
Pavlíková Natálie-3.třída
Umístění: 3.místo

Soutěž: Pythagoriáda
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

okresní kolo
Datum konání:

23. 5. 2014

Místo
Slezská univerzita Opava
konání:
Účast: Vojtěch Rubeš 32. – 41. místo z 63 – úspěšný řešitel
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Pythagoriáda
Doprovod:

Mgr. Peter Bik

okresní kolo
Datum konání:

23. 5. 2014

Místo
konání:
Anežka Lyková
30. až 41. místo
Anna Černá
11. až 21. místo
-

Účast:
Umístění:
Postup:
Účast:
Umístění:
Postup:

Slezská univerzita, Na Rybníčku 1, Opava

Výchovný koncert ZUŠ
Doprovod:

Mgr. A. Kořenková, Š. Prokšová, M. Hlubková, A. Hamplová

Datum konání:

26. 5. 2014

Místo
konání:

Sál ZUŠ

Účast: Žáci 1., 2. a 3. ročníku

Den řemesel
Doprovod:

Mgr. Andrea Hamplová

Vystoupení kroužku aerobicu
Datum konání:

14.6. 2014

Místo
Dohnálkův park Háj ve Slezsku
konání:
Účast: Bodziuch, Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Danišová, Třečáková, Vidláková,
Výtisková, Štamberová, Lhotská

Hurá na tretru
Doprovod:

Mgr. Jakub Machel

Ostrava, stadion Vítkovice.
Místo
konání:
Účast: David Baránek, Václav Blažej, Jaromír Blažej, Jan Jelen, Jiří Kaštovský, Patrik
Mazánek, Eliška Havlíčková, Tereza Hřivňacká, Kateřina Klimešová, Aneta Ryncarzová,
Eliška Beránková.
Datum konání:

16. 6. 2014

Umístění: 13. místo z 16 škol.
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Den dětí
Doprovod:

Mgr. Andrea Hamplová

Vystoupení kroužku aerobicu
Datum konání:

21.6. 2014

Místo
Hřiště ZŠ Háj ve Slezsku
konání:
Účast: Bodziuch, Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Danišová, Třečáková, Výtisková,
Štamberová, Lhotská, Pavlíková

Sokolská slavnost
Doprovod:

Mgr. Andrea Hamplová

Vystoupení kroužku aerobicu
Datum konání:

28.6. 2014

Místo
Sokolovna Háj ve Slezsku
konání:
Účast: Bodziuch, Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Danišová, Třečáková, Vidláková,
Výtisková, Štamberová, Lhotská
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12 PŘÍLOHA Č. 2 Činnost školní družiny
Ve šk. r. 2013 – 2014 zahájilo docházku do ŠD 90 dětí z 1. – 5. tř. Od 16. 9. 2013 začaly
v ŠD pracovat tyto zájmové útvary: sportovní činnosti pro chlapce, výtvarný kroužek,
angličtina hrou, 2 kroužky keramické, kroužky hry na zobcovou flétnu, dramatický kroužek a
2 kroužky gymnastické. Zájmovou činnost v kroužcích navštěvuje celkem 164 dětí. Byla již
tradičně vyhlášena celoroční soutěž „ŠIKOVNÉ DĚTI“.
2. 9. 2013 zahájili v sále školy počátek nového školního roku členové kroužku hry na
zobcovou flétnu, žáci 5.tř. Patricie Hopová, Klára Svobodová a Adam Rychtář.
5. 10. pro nadaci Na Okraji předvedlo 5 členů gymnastického kroužku v sále Sokolovny
v Háji ve Slezsku pódiovou skladbu HRA NA AFRIKU.
19. 10. proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže: O NEJKRÁSNĚJŠÍ BANKOVKU.
Hlavní vítězkou se stala Petra Čemusová 3. tř., dále byli vyhodnoceni Patrik Berousek,
Markéta Sauerová, Valérie Smolková z 1. tř., Rozálie Brablecová a Tomáš Šmíd - žáci 2. tř.
20. 10. děti z gymnastického kroužku Kateřina Klimešová a Libor Štrohalm vystoupili na
Akademii Sokola Háj ve Slezsku s pódiovou skladbou ČERNOKNĚŽNICKÉ ČAROVÁNÍ.
31. 10. si dramatický kroužek připravil veselé vystoupení k oslavě podzimních svátků a spolu
s ostatními dětmi naší a mateřské školy se zúčastnil lampionového průvod v Dohnálkově
parku.
1. 11. navštívil děti ve školní družině cyklista, vodák a cestovatel pan Eduard Volák.
Vyprávěl jim o své cestě na kole po obou ostrovech Nového Zélandu.
2. 11. se 7 dívek s paní vychovatelkou Bielkovou zúčastnilo Halloweenu v Domově pro
seniory ve Smolkově, kde předvedly velmi pěkné vystoupení se svítícími poi míčky.
8. 11. byly děti ze školní družiny pozvány jako diváci na soutěž MISS AEROBIC. Pořádal ji
kroužek aerobicu paní učitelky Hamplové v sále školy.
15. 11. proběhla v sále školy pěvecká soutěž dětí ze školní družiny SUPERSTAR. Zúčastnilo
se jí 31 zpěváků.
Umístění v kategorii 1.- 2.tř.
1.místo N. Mučková a V. Smolková
2.místo O.Polák, Long Duong Duc, P.Berousek, J. Galvas
3.místo A. Stuchlíková
Umístění v kategorii 3. – 5.tř.
1.místo A. Bernát, A. Čermák
2.místo A. Ryncarzová
3.místo A. Lyková
26. 11. vyvrcholilo dlouhodobé snažení žáků školní družiny. V měsíci listopadu vyráběly děti
ve školní družině vánoční ozdoby na velký obecní vánoční strom. Ten jimi byl 26.11.
slavnostně vyzdoben.
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30. 11. byl slavnostně rozsvícen obecní vánoční strom v Háji ve Slezsku, kterému předcházel
kulturní program, jehož část připravila i školní družina. Děti z 1. tř. zpívaly vánoční koledu
ZVONY, A. Ryncarzová zpívala píseň JSOU SVÁTKY s doprovodem klavíru A. Lykové
a E. Beránkové, duo na flétny zahrály K. Danišová a K. Svobodová. Dramatický kroužek
zahrál MIKULÁŠSKOU POHÁDKU. Děti z gymnastického kroužku „lyžovaly“ v pódiové
skladbě ZIMA, ZIMA…
13. 12. tak jako každý rok se v ŠD uskutečnilo vánoční setkání dětí - DĚTI DĚTEM O
VÁNOCÍCH. Děti při setkání v sále školy zhlédly program, který byl předveden 30.11.
u obecního vánočního stromu, ale také 2 vystoupení kroužku Angličtina hrou, zpěv vítězů
pěvecké soutěže A. Čermáka a A. Bernáta. K. Klimešová zacvičila se stuhou choreografii
ČERNOKNĚŽNICKÉ ČAROVÁNÍ. Po programu následovalo vybalování vánočních dárků
ve školní družině. Na vánoční výzdobě školy se významně podílel i výtvarný kroužek paní
vychovatelky J. Mlčochové. Pod jejím vedením tvoří děti výtvarně hodnotné práce, kterými
zdobí chodby u obou vchodů budovy školy.
24. 1. vystoupili členové gymnastické kroužku s pódiovou skladbou HRA NA AFRIKU na
školním plese v Hotelu Pod Hůrkou.
25.1. vystoupili nejmladší členové gymnastického kroužku na školním Dětském maškarním
bále v Hotelu Pod Hůrkou s pódiovou skladbou ZIMNÍ RADOVÁNKY.
28. 1. navštívil děti ve školní družině pan Vladan Mučka, kuchař televizního pořadu Dobré
ráno. Chlapci i děvčata se těšili, že zahájí své první kuchařské pokusy pod vedením
opravdového odborníka a vyzkoušeli si, jak se tvoří pamlsky z listového těsta.
21. 2. se ve školní družině sešla odborná porota tvořená ředitelem školy Mgr. Ondřejem
Hubáčkem, Mgr. Alicí Kořenkovou a Mgr. Andreou Hamplovou. Všichni zhlédli 20
soutěžních čísel, které předvedlo celkem 35 dětí v soutěži O nejlepší talent v jakékoli
umělecké nebo sportovní činnosti.
Do finále vybrala odborná porota tyto soutěžící: Adam Bernát, Anežka Lyková, Adéla
Stuchlíková, Klára Svobodová, Jana Jelenová a Tereza Žídková.
28. 2. byli členové gymnastického kroužku školní družiny pozváni na ples Klubu důchodců
v Háji ve Slezsku. Děti z 1. - 3. tř. předvedly vystoupení se sáňkami a sněhovými koulemi,
které nám připomnělo zimní radovánky. Žákyně 5. tř. Kateřina Klimešová a Klárka
Svobodová v kostýmech čarodějnic čarovaly s gymnastickým náčiním – stuhou.
2. 3. vystoupily na Dětském maškarním bále ve Smolkově opět malé děti z gymnastického
kroužku. Znovu i zde předvedly ukázku, jak má vypadat správná zima.
7. 3. se uskutečnila vernisáž výstavy výtvarného kroužku školní družiny, na které byly
vystaveny práce na téma SPORT A UMĚNÍ. Výstava trvala do 21. 3. Po jejím ukončení pak
byla vyhlášena vítězka školního hlasování, Anežka Lyková. Odborná porota vybrala pět prací,
které byly zaslány na výtvarnou soutěž ŠD do Opavy.
7. 4. v Obecním domě v Opavě na vernisáži VÝTVARNÉ SOUTĚŽE OPAVSKÝCH A
MIMOOPAVSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN NA TÉMA „SPORT A UMĚNÍ“ v rámci 8.
ročníku festivalu DALŠÍ BŘEHY převzaly ocenění naše děti:
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Kategorie 1. – 2. tř. 1. místo - Jana Jelenová
3. místo - Jakub Trnčák
Kategorie 3. – 5. tř. 1. místo – Tobiáš Gratke
2. místo – Kateřina Opravilová
Kategorie prostorových prací 2. místo - Veronika Černá, Kristýna Černínová, Veronika
Vytisková, Andrea Žídková
V měsíci lednu jsme v ŠD vyhlásili přípravu na soutěž v hoopingu. Do finále, které se konalo
20. 5. 2014, postoupili kluci a holky, kteří vydrželi točit obručí bez přestání 10 min. Mistryní
školní družiny se stala Tereza Hampelová z 1. třídy, za ní skončila Kristýna Kadulová ze 4.
třídy.
Mistryněmi v točení se 2 kruhy se společně staly Adélka Lhotská a Aneta Výtisková ze 3.
třídy. Za nimi skončila žákyně 1. třídy Míša Kimplová.
23. 5. 2014 si členové gymnastického kroužku uspořádali závod v akrobacii. Závodili ve třech
kategoriích. Obtížnost sestavy si vybírali sami.
I. kategorie
1.místo Patrik Berousek 1. tř.
2.místo Tereza Osmančíková 3.tř.
3.místo Nela Mučková 1.tř.
II. kategorie
1.místo Kateřina Klimešová 5.tř.
2.místo Ellen Kozlovská 3.tř.
3.místo Klárka Surovíková 4.tř.
sestava s hudebním doprovodem
1.místo Jana Jelenová 2.tř.
2.místo Klára Svobodová 5. tř.
3.místo Tereza Žídková 2. tř.
27. 5. 2014 odjelo 9 dětí z naší družiny na atletický čtyřboj ŠD na ZŠ Englišova v Opavě.
Umístění získali ‒ Patrik Berousek 1. místo za 1. třídy, Lucie Kaštovská 1. místo a Tereza
Fialová 3. místo za 3. třídy.
Dne 30. 5. 2014 si děti ve školní družině užily odpoledne plné balonků. Každý mohl za
drobný úkol získat balonků kolik chtěl. Soutěžili jsme o nejzajímavější ozdobu hlavy. Kdo
byl vítěz? Úplně všichni. Všichni jsme si užili krásné barvy a nekonečné tvary.
14. 6. 2014 se děti ŠD účastnily DNE ŘEMESEL v Dohnálkově parku. Se svým pečlivě
připraveným programem zahájily zábavné odpoledne pro občany naší obce. Vystoupily
kroužky - dramatický, gymnastický, výtvarný a skupina příznivců drobného náčiní.
21. 6. 2014 ve spolupráci se SRPD připravila ŠD v rámci oslav Dne dětí program, který
předvedla na školním hřišti. Předvedly se kroužky - hra na zobcovou flétnu, gymnastika a
příznivci drobného náčiní.
25. 6. 2014 předvedly ukázku ze své práce kroužek hry na zobcovou flétnu a příznivci
drobného náčiní na Zahradní slavnosti ZUŠ Háj ve Slezsku.
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28. 6. 2014 po ukončení školního roku vystoupily děti ŠD na akademii Sokola Háj ve
Slezsku.

Za ŠD M. Formánková
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