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Slovo úvodem 

Domnívám se, že školní rok 2014/2015 byl nejbohatší co do počtu aktivit od doby, kdy na ZŠ Háj ve 
Slezsku působím. V rámci výuky jsme zařadili množství exkurzí, projektů, přednášek a dalších činností, 
kterými jsme obohacovali vyučování. Podívali jsme se na mistrovství Evropy i mistrovství světa. 
Zorganizovali jsme pro žáky třetích a čtvrtých tříd školu v přírodě. Podíleli jsme se na organizaci oslav 
70. výročí osvobození obce. Podařilo se nám vybavit novou učebnu pro výuku přírodopisu a 
zeměpisu. Nakoupili jsme mnoho nového vybavení zlepšující podmínky pro výuku. Zúčastnili jsme se 
mnoha školení, abychom efektivně využili získané moderní vybavení. A v neposlední řadě jsme také 
měli velké úspěchy ve sportovních i vědomostních soutěžích. 

Došlo také ke zlepšení prezentace činnosti školy, a to jak v objemu (více článků o činnosti na webu, 
v Háječanu, apod.), tak kvalitou (v průběhu roku se na webu objevovalo stále více zajímavých videí a 
fotografií z akcí školy, které dříve nebyly v našich možnostech). Je až škoda, že videa, která jsou na 
webu, se nedají připojit k této zprávě, ale čtenář má možnost najít je na webu školy. 

Touto cestou tedy děkuji všem kolegům, kteří ve škole pracují, podílejí se na zmíněných aktivitách, 
realizují je a dotahují k dokonalosti. 

Věřím, že zmíněné činnosti a zlepšení posouvají školu a kvalitu výuky dále dopředu a pro nás jsou o to 
více zavazující, aby se potenciál, který tímto vzniká, nerozplynul, ale abychom ho využili při dalších 
snahách o posun vpřed. 

Některé části této 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 IZO: 600 143 023 
  IČO: 70994463 
 škola je plně organizovaná  
 její součástí jsou: základní škola IZO: 102 432 252 
  školní družina IZO: 120 004 607 
   
Zřizovatel: Obec Háj ve Slezsku IČO: 300021 
   
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 předseda, za zřizovatele 
 Kamil Vaněk za zřizovatele  

 Rostislav Klimeš za zákonné zástupce 
od 28. 8. 2015 
od 28. 8. 2015 

Ing. Petra Bernátová 
Ing. Martin Pochyla 

za zákonné zástupce 
za zákonné zástupce 

 Mgr. Sylva Ludvíková za pedagogické pracovníky 
do 30. 6. 2015 

od 1. 7. 2015 
Mgr. Jana Divilová 
Mgr. Petr Suchánek 

za pedagogické pracovníky  
za pedagogické pracovníky  
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3 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Jméno Předměty vyučované ve školním roce 2014/2015 

Věra Bielková vychovatelka školní družiny 

Mgr. Peter Bik  učitel 1. stupně 

Mgr. Jana Divilová učitelka anglického a německého jazyka, občanské výchovy a 
matematiky – do 30. 6. 2015 

Marta Formánková vedoucí vychovatelka školní družiny 

Mgr. Andrea Hamplová učitelka 1. stupně, anglického jazyka 

Mgr. Ľudmila Hlubková dyslektický asistent, učitelka 1. stupně, výtvarné výchovy 

Mgr. Ondřej Hubáček ředitel, učitel tělesné výchovy a semináře z matematiky   

Mgr. Alice Kořenková učitelka 1. stupně 

Mgr. Zuzana Krzestanová  učitelka 1. stupně, anglického jazyka, hudební výchovy, semináře 
z českého jazyka 

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, pracovní výchovy, technických činností, 
informatiky, informační a komunikační technologie, občanské 
výchovy – do 31. 7. 2015 

Mgr. Nikola Machelová koordinátor EVVO, učitelka zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy, 
od 07/2015 nástup na mateřskou dovolenou 

Mgr. Marcela Marešová koordinátor ŠVP, učitelka anglického jazyka, ruského jazyka, 
občanské výchovy 

Jana Mlčochová vychovatelka školní družiny 

Mgr. Šárka Prokšová koordinátor ŠVP, učitelka 1. stupně, hudební výchovy 

Mgr. Petr Suchánek Metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel přírodopisu, 
přírodovědy, chemie, pracovních činností, výchovy ke zdraví, 
občanské výchovy 

Mgr. Hana Volná zástupce ředitele, koordinátor ICT, učitelka matematiky, fyziky, 
informatiky 

Mgr. Táňa Zavacká učitelka 1. stupně 
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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 2014/2015 pracovalo na škole 16 učitelů, 3 vychovatelky a 5 správních 
zaměstnanců. Náboženství zajišťovala vyučující z Centra pro katechezi. 
K 30. 9. 2014 měla škola celkem 224 žáků.  

V červenci 2015 nastoupila jedna pedagogická pracovnice na 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, z nichž jedna si doplňuje potřebnou kvalifikaci. 

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) 
2013/2014 2014/2015 

Počet pedagog. 
pracovníků 

aprobace Počet pedagog. 
pracovníků 

aprobace 

0  0  
Tabulka 1. Počet absolventů přijatých na školu 

 

5.1.2 Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli  
 2013/2014 2014/2015 

Nastoupili 1 0 
Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství 

0 1 2 1 
Tabulka 2. Počet odcházejících pracovníků 

Přepočtený počet zaměstnanců na naší škole činil k 31.3.2015 – 21,57 zaměstnance. 
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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 2014/2015: 

 

Přijato celkem:  29 dětí 
Odklad z důvodu školní nezralosti: 8 dětí 
Odklady z roku 2014: 3 děti 
Zápis na jinou školu: 6 dětí 
 

 

Obrázek 1. Zápis do první třídy 

Žákům, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky prostřednictvím svých zákonných 
zástupců, bylo vyhověno po splnění všech potřebných náležitostí.  

Do první třídy nastoupí 1. 9. 2015 dle žádostí celkem 26 žáků, z toho 1 žák bude plnit povinnou 
školní docházku v zahraničí. 
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6.2 Přijímací řízení na střední školy a SOU – školní rok 2014/2015 
Devátý ročník navštěvovalo ve školním roce 2014/2015 celkem 28 žáků. 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. Vzhledem k organizaci přijímacích pohovorů a neexistující 
povinnosti žáků hlásit škole výsledky řízení a konečnou volbu konkrétní střední školy, předkládáme 
pouze orientační přehled středních škol a počtu přijatých žáků naší školy k 30. 6. 2015 

Název školy Počet přijatých 
žáků 

Gymnázia Opava 3 
SPŠ stavební Opava 3 
SŠ obchodní Opava a Ostrava 5 
SŠ zemědělská Opava 6 
SŠ hotelová Opava 1 
SPŠ chemická Ostrava 1 
SŠ technická a dopravní Ostrava 1 
SŠ automobilová Krnov 2 
SŠ Educa Nový Jičín 1 
SŠ zdravotnická Opava 2 
SŠ odborná Uherský Brod (zbrojař) 1 
SŠ elektrotechnická Ostrava 1 
SŠ průmyslová Ostrava 1 
Tabulka 3. Střední školy, kam odcházejí žáci 

Po uzavření přijímacího řízení bylo celkem přijato všech 28 žáků 9. ročníku. Na osmileté gymnázium 
byla přijata 1 žákyně 5. ročníku a na šestileté gymnázium 2 žáci 7. ročníku. 

6.3 Správní řízení 
Přehledný výčet rozhodnutí ředitele: 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
Odklad školní docházky 3 0 
Přijetí k základnímu vzdělávání 29 0 
Přestupy žáků na naši školu 1 0 
Tabulka 4. Správní rozhodnutí ředitele 
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7 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 

7.1 1. stupeň 

třída třídní učitel 

počet záků celkový prospěch Chování 
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1 2 3 
I.A Mgr. Táňa Zavacká 13 5 8 13 0 0 1,00 13 0 0 

I.B Mgr. Ľudmila Hlubková 14 8 6 13 0 0 1,00 13 0 0 

II. Mgr. Alice Kořenková 20 8 12 19 0 0 1,04 19 0 0 

III.A Mgr. Peter Bik 17 6 11 17 0 0 1,07 17 0 0 

III.B Mgr. Andrea Hamplová 18 11 7 15 2 0 1,16 16 1 0 

IV. Mgr. Šárka Prokšová 30 11 19 25 4 0 1,20 29 0 0 

V. Mgr. Zuzana Krzestanová 20 6 14 14 5 0 1,31 19 0 0 

1. stupeň celkem 132 55 77 116 11 0 1,11 126 1 0 
Tabulka 5. Výsledky vzdělávání - 1. stupeň 

7.2 2. stupeň 

třída třídní učitel 

počet záků celkový prospěch Chování 
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1 2 3 
VI. Mgr. Květoslava Latoňová 25 12 13 15 9 0 1,36 24 0 0 

VII. Mgr. Marcela Marešová 20 7 13 12 8 0 1,48 20 0 0 

VIII. Mgr. Jakub Machel 18 10 8 6 11 1 1,83 18 0 0 

IX. Mgr. Petr Suchánek 28 19 9 10 18 0 1,77 28 0 0 

2. stupeň celkem 91 48 43 43 46 1 1,61 90 0 0 
Tabulka 6. Výsledky vzdělávání - 2. stupeň 

7.3 Integrace žáků se specifickými poruchami učení 
Ve školním roce 2014/2015 jsme nárokovali zvýšený normativ na 9 žáků. Evidence žáků naší školy 
zahrnuje také 24 žáků se zohledněním. Každý ze 9 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 
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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 rozvrhů a o 
průběhu cvičení směřujících k nápravě, byli pravidelně informováni zákonní zástupci žáků. Reedukaci 
9 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. 

8 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

V oblasti sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2014/2015 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: šikanování a jiných forem násilného 
chování, kouření, alkoholismu a ostatních drogových závislosti, záškoláctví, závislosti na počítačích, 
vandalismu. 

Na naplňování Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci ve 
škole 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 následující kroužky, vedené učiteli základní školy. 

x Badmintonový kroužek 
x Sportovní kroužek 
x Zdravotnický kroužek 
x Kroužek aerobiku 
x Chovatelský kroužek 
x Školní časopis 
x Kroužky ŠD 
x Kroužek deskových her 
x Počítačový kroužek 
x Matematické rébusy 
x Taneční kroužek 

Pravidelnou činností v těchto kroužcích získali žáci možnost aktivního využití volného času.  

V průběhu školního roku jsme řešili problémy s vandalismem žáků, vzájemnou agresivitou mezi žáky, 
vulgárním chováním. O jednotlivých situacích byli vždy informování rodiče žáků, při osobních 
jednáních byli přítomni, ze strany školy, ředitel, výchovná poradkyně, metodik prevence, třídní učitel.  

V konkrétních případech jsme řešili krádeže osobních věcí, kouření v prostorách školy, komplikované 
vztahy mezi žáky, které vedly až k šikaně. Na pomoc s řešením situace v 7. třídě byla přizvána okresní 
metodička prevence. 
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Na základě vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2014/2015 bude vypracován 
Minimální preventivní program pro následující školní rok.  

Na počátku příštího školního roku přizveme k přednáškám externí organizaci a zaměříme se 
především na vztahy mezi žáky, šikanu a kyberšikanu. Nabídku doplníme o aktuální požadavky 
třídních učitelů. 

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, a to Den Země. Den Země se letos 
uskutečnil 25. 6. 2015 a v tento den naší žáci navštívili lokality poblíž jejich bydliště. Žáci 1. stupně 
navštívili Čerťák – poznávání živé a neživé přírody. Žáci 2. stupně jeli na exkurzi ZOO Ostrava, kde 
plnili různé aktivity v podobě pracovního listu. 

Naše škola získala dotaci na ozdravný pobyt žáků z obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tento 
ozdravný pobyt se uskutečnil od 23. 2. do 5. 3. 2015 v hotelu Neptun na Malé Morávce. Zde se žáci 
zúčastnili řady aktivit spojených s EVVO. Pravidelně jsme vyjížděli na Praděd, kde se žáci naučili či 
zdokonalili v lyžování. Skupina nelyžařů si velmi dobré sněhové podmínky užila na bobech nebo 
saních. Nechyběl ani výstup na nejvyšší vrchol Jeseníků – Praděd. 

Již po čtvrté, se žáci 1 stupně, letos II. a III. třída, zúčastnili Dne mláďat, který tradičně pořádá 
Masarykova střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola v Opavě na jejich statku. Zde se žáci 
setkali s nejrůznějšími mláďátky a mohli si i zasoutěžit. 

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 byly vystaveny ve třídách.  Pro žáky 1. Stupně jsme v průběhu celého školního roku pořádali 
vycházky do přírody, kde se seznamovali s živou a neživou přírodou v blízkosti naší školy.  

Problematika enviromentální výchovy naší školy zahrnuje i hospodaření a nakládání s odpady. Tak 
jako každý rok, tak i letos se na naší škole uskutečnil již tradiční sběr starého papíru, který proběhl na 
jaře a kterého se zúčastnili žáci celé školy. Je to akce podporující zdravou soutěživost tříd i 
jednotlivců. Žáci 1. stupně sbírají staré a použité baterie, které jsou posléze odevzdány k ekologické 
likvidaci. Proběhl, již tradičně, sběr kaštanů a žaludů, které poté žáci 2 stupně v zimním období 
odnášeli do krmelce na Padařově a část byla odevzdána Mysliveckému sdružení Hrabyně. Před 
Vánocemi na naší škole proběhla akce „Výroba adventních věnců z přírodních materiálů“.    

Naše 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 odpadu, a to 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 Machelová  – koordinátor EVVO 
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10 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
(DVPP) 

 Počet zúčastněných 
2013/2014 

Počet zúčastněných 
2014/2015 

Cizí jazyk 0 2 
Školní vzdělávací program 0 0 
Komunikace a jednání 1 1 
Obsluha ICT 3 155 
Exkurze 0 0 
Vývojové poruchy 1 0 
Sport + zdravotnictví (1. pomoc) 15 0 
Řízení ZŠ, legislativa 3 8 
Oblast společenských věd (prevence 
neg.j.) 

1 4 

Oblast přírodních věd (EVVO) 1 4 
BOZP a PO 0 0 
výchovné poradenství 2 1 
Ostatní 0 0 

Tabulka 7. Počet zúčastněných ped. pracovníků na DVPP 

Na DVPP ve školním roce 2014/2015 vynaložila škola celkem 35 218 Kč. Vzhledem k tomu, že stále 
byly k dispozici kurzy, 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. Vysoký počet zúčastněných v oblasti 
obsluhy ICT je dán velkým množstvím školení, které jsme prováděli v rámci projektů a hradili jsme je z 
dotací nebo nám byly poskytnuty bezplatně. 

11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2014/2015 ČŠI na naší škole inspekci neprovedla. V průběhu školního roku probíhala 
pouze dotazníková šetření, která nahrazovala šetření na místě.  

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Celkové výnosy v  hlavní činnosti v roce 2014 měly hodnotu   14 538 281,66 Kč. 

Celkové náklady pro hlavní činnost za rok 2013 činily    14 353 869,27 Kč. 

12.1 Stanovení hospodářského výsledku 
Z  toho plyne pro hlavní činnost: 14 538 281,66 – 14 353 869,27     =    184 412,39 Kč 

Pro doplňkovou činnost platí: 65 962,00 – 57 211,21    =    8 750,79 Kč 
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Zlepšený hospodářský výsledek za příspěvkovou organizaci je celkem 193 163,18 Kč. 

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. 2014 
Zařazení 
majetku 

Číslo 
účtu Počáteční stav Přírůstek  Úbytek Stav k 31.12.2014 

DDNM 018 128 248,59 0,00 0,00 128 248,59 
            

Stavby 021 78 950 825,75 301 666,00 0,00 79 252 491,75 
            

Movitý majetek 022 1 804 896,36 0,00 81 659,00 1 723 237,36 
            

Pozemky 031 149 419,00 0,00 0,00 149 419,00 
            

ODNM 901 107 182,00 0,00 0,00 107 182,00 
            

Mater. zásoby 112 29 012,00 35 160,00 38 017,00 26 155,00 
            

Učebnice I.st.   122 444,71 13 760,00 13 974,30 122 230,41 
            

Učebnice II.st.   685 847,89 103 914,00 76 386,50 713 375,39 
            

Ostatní 
majetek, 
majetek FKSP, 
DDHM, UPA  

902 896 351,95 44 888,96 80 912,58 860 328,33 

           

DHM, UPB 028 5 279 248,58 803 564,52 606 577,20 5 476 235,90 
            

Tabulka 8. Inventarizace majetku 

DDNM   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
ODNM   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
DHM Dlouhodobý hmotný majetek 
DDHM   Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb 
UP A Učební pomůcky 
UP B  Učební pomůcky 
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V průběhu zimních měsíců byla opravena sborovna a další prostory pro učitele, v průběhu letních 
prázdnin byla provedena pravidelná obnova výmalby školy. 

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 Věda pro život 
V rámci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek a zkvalitnění výuky 
předmětů přírodopisu a zeměpisu ZŠ Háj ve Slezsku, a to prostřednictvím modernizace odborné 
učebny pořízením nábytku a učebních pomůcek.  

 

Obrázek 2. Otevření učebny přírodopisu a zeměpisu. 

Cíl projektu byl splněn, 26. června 2015 jsme za přítomnosti zástupců obce slavnostně otevřeli novou 
učebnu za účasti veřejnosti. Stejný den dopoledne proběhl odborný program, kterého se zúčastnili 
také žáci škol z Velké Polomi a Štítiny. Od školního roku 2015/2016 budou žáci školy tuto učebnu 
využívat nejen při vyučování přírodopisu a zeměpisu, ale také v rámci zájmových útvarů, kroužků, 
které se těchto předmětů týkají, apod. Tablety iPad, které škola pro žáky v rámci tohoto projektu 
pořídila, budou sloužit i v dalších předmětech a zájmových útvarech, a to na obou stupních školy. 
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Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1 773 607 Kč. Nejvyšší měrou budou tyto náklady pokryty 
dotací ze zmíněného regionálního operačního programu, dále se významně podílí Obec Háj ve Slezsku 
a část nákladů je hrazena z vlastních prostředků školy. 

15.2 Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku 
V průběhu roku škola pracovala jako partner společnosti iSmart Premium s.r.o. v projektu Sdílím, 
sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku. Díky dotaci (přibližně půl milionu Kč) měla 
škola prostředky na nákup tabletů pro všechny učitele. V současné době proto všichni učitelé školy 
mají k dispozici tablet iPad. V tomto projektu se ale všichni učitelé také zúčastnili bloku školení, které 
bylo zaměřeno na práci s novými zařízeními, cloudovými službami a praktickými možnostmi využití 
iPadů ve výuce. Nedošlo tedy jen k nákupu materiálu, ale všichni byli proškoleni, jak nové iPady 
efektivně využít při výuce. 

15.3 Máme rádi přírodu 
V tomto projektu jsme realizovali ozdravný pobyt pro žáky z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, 
jednalo se o školu v přírodě zaměřenou zejména na EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a 
osvěta). Na tomto ozdravném pobytu žáci poznávali zvláštnosti a krásy Jeseníků, trávili mnoho času 
na čerstvém vzduchu, nechybělo lyžování a čas jsme věnovali také výuce. Celkem se pobytu 
zúčastnilo 53 žáků třetí a čtvrté třídy v termínu 23. 2. – 5. 3. 2015, ubytování a stravu zajišťoval hotel 
Neptun v Malé Morávce. 

 

Obrázek 3. Žáci školy na ozdravném pobytu. 

Na tento projekt nám přispěl Státní fond životního prostředí ČR celkovou částkou přesahující 148 tisíc 
Kč. Další náklady hradili žáci, resp. jejich zákonní zástupci a část nákladů pokryla škola. Naše škola 
byla podpořena i pro příští školní rok, pokusíme se tedy uspořádat podobný ozdravný pobyt i 
v průběhu šk. roku 2014/2015. 

15.4 Pohyb a strava, to je čistá hlava 
Naše škola se zapojila do projektu, jehož náplní je informovat žáky o možnostech zdravého životního 
stylu, ale nabízí jim také další možnosti aktivní náplně volného času.  
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První aktivitou, která proběhla na naší škole, byl kurz s názvem Jsi, co jíš. Této aktivity se zúčastnili 
žáci třetích tříd a šesté třídy. Nejdříve žáci sledovali přednášku o možnostech zdravého stravování a 
zdravém jídelníčku obecně, poté měli možnost v praktické části sami připravit některé pokrmy. 

Další aktivita měla název Jak se chovat v dopravě. Tentokrát se činnosti žáků týkaly oblasti dopravní 
výchovy a první pomoci, uskutečnily se v Ostravě a zúčastnili se jich žáci druhé a třetích tříd. 

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 se žáci prvních, čtvrté, páté a sedmé třídy zúčastnili třetí aktivity projektu pod 
názvem Je lepší chodit pěšky. Za krásného počasí vyrazily děti pod vedením svých třídních učitelek do 
okolí, kde si vyzkoušely chůzi s " hůlkami" tzv. nordic walking. Kromě "hůlek" byl každému zapůjčen 
krokoměr, který v závěru aktivity vyhodnotil, kolik kdo ušel kroků, spálil kalorií a jakou vzdálenost 
urazil celkem. 

Dne 21. 4. 2015 na naší škole proběhla na naší škole poslední aktivita projektu s názvem Netradiční 
pohybové aktivity. Žáci čtvrté, šeté a sedmé třídy si vyzkoušeli sporty, které jsou méně známé, jako 
třeba kim-ball, korfball, střílení z laserové pistole (v rámci biatlonu).  

15.5 Háj do Evropy 

 

Obrázek 4. Plakát k připravovanému vzdělávacímu pobytu. 

Díky tomuto projektu jsme získali finanční prostředky blížící se jednomu miliónu Kč. V průběhu 
července a srpna 2015 proběhly přípravy projektu a na podzim 2015 budou podpořeny aktivity na 
podporu jazykového vzdělávání žáků a učitelů a také na podporu čtenářských dílen, které by měly 
zpestřit výuku čtení na prvním stupni. Do budoucna plánujeme rozšíření školní knihovny a zavedení 
čtenářských dílen také na druhém stupni naší školy. Bude ale také záležet na vyhodnocení stávajícího 
projektu. Největší  a nejnáročnější části tohoto projektu bude jazykově vzdělávací pobyt v Anglii, 
kterého se má zúčastnit 40 žáků školy. 
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15.6 Zavádění blended learningu a vybavení dílen 
Tento projekt pomůže na podzim 2015 vybavit školní dílny, podpoří vzdělávání učitelů a také díky 
němu vyzkoušíme blended learning při výuce našich žáků. Blended learning je metoda kombinující e-
learning (vzdělávání přes internet) s klasickou výukou. 

15.7 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 obecního vánočního stromu a jeho výzdoba, akademie, vítání občánků do svazku obce 
apod.) Za všechny organizace bych vyzdvihl spolupráci s  TJ Sokol, SDH, ČČK, ale také s obecním 
úřadem.  

V letošním roce se škola také významně podílela na organizaci podzimního lampionového průvodu 
kolem zakletých soch (společně s MŠ a sdruženími rodičů). 

Výtvarný kroužek školní družiny si připravil malou expozici k prezentaci nového dětského hřiště v 
areálu školní zahrady. Prezentoval ji na výstavě pedagogů ZUŠ . 

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. 

Díky dotaci pro žáky z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší jsme byli schopni uspořádat v rámci 
enviromentální výchovy také desetidenní ozdravný pobyt – školu v přírodě v Jeseníkách. Tohoto 
pobytu se zúčastnilo 53 žáků.  
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Jsme si vědomi, že zdravý pobyt v přírodě má také nezastupitelnou úlohu ve výchově a vzdělávání na 
naší škole. Žáci se účastnili proto i dalších aktivit v přírodě, včetně výletů a exkurzí. O hlavních 
přestávkách organizujeme pobyt na terase a na školním hřišti. 

Již tradičně se zájemci z řad žáků 1 stupně účastnili týdne na lyžích s názvem Usměvavé lyžování. To 
probíhalo na Vaňkově kopci vždy v odpoledních hodinách po výuce. 

V průběhu školního roku absolvovali žáci školy také přednášku a ukázku Canisterapie. 

Děti ze zdravotního kroužku se za podpory místní skupiny Červeného kříže zapojily do celostátní akce 
Den proti rakovině. 

V březnu 2015 jsme do výuky také zařadili sledování zatmění Slunce, které proběhlo za velmi dobrých 
podmínek. 

 

Obrázek 5. Pozorování zatmění slunce. 

U příležitosti 70. výročí osvobození obce se naše škola zúčastnila projektu obce Háj ve Slezsku, který 
spolufinancuje MAS Opavsko. V rámci této akce se žáci naší školy zúčastnili prohlídky a ukázek přímo 
ve vojenském areálu v Háji ve Slezsku. 

Žáci 1 stupně také v rámci připomenutí výročí osvobození obce a republiky navštívili Národní 
památník II. světové války v Hrabyni a letiště v Zábřehu. 

Žáci 2 stupně absolvovali exkurzi v Osvětimi. 

V letošním školním roce jsme se s žáky naší ZŠ přihlásili do celorepublikového projektu Celé Česko čte 
dětem a úspěšně se zapojujeme do různorodých aktivit, které projekt nabízí. Nejvýrazněji s žáky 6. -9. 
ročníku propagujeme aktivitu Čtěme dětem 20 minut denně, každý den!. Od 27. května do konce 
školního roku se žáci deváté třídy účastnili pondělních předčítání před spaním pro děti z MŠ Háj ve 
Slezsku. Dále jsme si zorganizovali vlastní čtení v rámci výuky, a to na netradičních místech – areál 
školy, Dohnálkův park, památná místa v Háji ve Slezsku. 
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Obrázek 6. Předčítání před spaním v MŠ. 

Naše škola se tradičně zapojila do vědomostní soutěže - Přírodovědný klokan. Žáci 8 a 9.ročníku řeší 
otázky z matematiky, přírodopisu, chemie, zeměpisu. Nejvíce bodů na naší škole získali (v tomto 
pořadí) Marek Dumbrovský, Jan Rychtář, Matěj Michalisko. 

V pátek 14. 11. 2014 se na Wichterleho gymnáziu v Ostravě-Porubě uskutečnil další ročník 
vědomostní soutěže Globetrotter. Letošním tématem byla Austrálie a Nový Zéland. Soutěže se 
zúčastnili žáci 8. a 9. roč. základních škol a studenti 1. roč. zmíněného gymnázia. Součástí programu 
byla i přednáška Mgr. Tomáše Kleina o Austrálii, v níž prožil pět let. Naši deváťáci se mezi soutěžícími 
vůbec neztratili. Daniel Pekárek obsadil v silné konkurenci 60 soutěžících úžasné 2. místo, Lukáš 
Bezděk 4. místo. Vojta Očko skončil 10. a Tadeáš Musil obsadil 15. místo. 

Naší deváťáci se v dubnu zúčastnili natáčení soutěžního pořadu Bludiště v České televizi Ostrava. Byli 
úspěšní. Dvakrát porazili svého soupeře a postoupili do dalšího kola, potřetí to již nevyšlo, nicméně 
výrazně přispěli k reprezentaci školy v celostátní televizi. 

Třídy naší školy se účastnily soutěže rádia Čas, která je podporována Moravskoslezským krajem. 
Mohli touto cestou získat vstupenky na MS v hokeji, které se konalo v Ostravě. Bohužel jsme ve velké 
konkurenci škol neuspěli, ale na hokej se nakonec stejně mnoho našich žáků se školou podívalo. 

Anežka Lyková a Eliška Beránková z 6. třídy se zúčastnily okresního kola biologické olympiády, kam 
byly nominovány na základě výsledku ve školním kole. Soutěžící musely zvládnout test, určování 
rostlin a živočichů a laboratorní práci. Naše reprezentantky byly velmi úspěšné. Eliška Beránková 
obsadila v konkurenci 31 řešitelů 5. místo a Anežka Lyková 2. místo. Obě postoupily do krajského kola 
biologické olympiády. V tom se pořadí našich žákyň otočilo a lepší byla Eliška Beránková, která 
obsadila úžasné 3. místo, Anežka Lyková 11. místo. 

Tradiční výcvik v plavání pro 2. až 4. ročník proběhl v plavecké škole v Opavě. 

I v r. 2014/15 jsme pro bezpečnost dětí ze ŠD zajistili při odchodu ze školy doprovod na zastávku 
autobusu.  
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Součástí výuky žáků jsou také kulturní vystoupení, kterých se naši žáci účastní. V roce 2014/15 to byla 
vystoupení, která se konala jak v naší škole, tak v Divadle loutek Ostrava a ve Slezském divadle 
v Opavě. 

V průběhu roku se žáci zúčastnili mnoha exkurzí, navštívili např. Slezské zemské muzeum, Českou 
televizi, Národní divadlo v Praze, Svět techniky Ostrava, VŠB-TUO, Dendrologickou stezku Opava aj. 

Tradiční Slavnostní rozloučení s žáky 9 ročníku proběhlo v sále školy. Mimo jiné zde byli 
vyznamenáni žáci 9. ročníku za sportovní, pracovní a studijní výsledky ředitelem školy. Také starosta 
obce ocenil práci a výkony některých žáků školy. 

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. 

Anděl Země 

Žáci a vychovatelé školní družiny si k příležitosti 70. výročí osvobození obce připravili přes 100 
fotografií, na nichž zachytili rekonstrukci příběhu o dobytí kostela v Háji ve Slezsku. Na přípravě 
rekonstrukce se podíleli také pamětníci, kronikář obce a další občané Háje, kteří k této události mohli 
přispět postřehem či vzpomínkou. Významně pomohli také členové Klubu vojenské historie, díky 
kterým žáci získali možnost obléknout dobové kostýmy a zinscenovali celou událost s věrohodnými 
rekvizitami. Fotky, které vznikly, byly zaslány do 5. ročníku celostátní fotografické soutěže Memento 
Vitae (výběr deseti fotografií). Porota se k nim vyjádřila takto „…výjimečně zdařilá a silně emotivní 
ucelená kolekce fotografií, volně navazující na skutečně historickou předlohu…“ Za toto hodnocení 
udělila porota našim fotografům Karolíně Surovíkové, Matěji Pochylovi a Radimu Schee 1. místo a 
dne 29. 5. 2015 si převzali v Lidicích ocenění. 

ZŠ Háj ve Slezsku se také podílela s obcí, MŠ a ZUŠ na organizaci vzpomínkového setkání občanů, 
které proběhlo k připomenutí 70. výročí osvobození obce právě u kostela v Háji.  

Osmadvacáté dubnové odpoledne strávili naší sedmáci veřejným čtením v prostorách knihovny a 
infocentra v Háji ve Slezsku. Cílem společného čtení bylo vzpomenout prostřednictvím časosběrných 
publikací na historii naší obce a připomenout události, které souvisely s okupací, průběhem 
osvobozovacích bojů a poválečným vývojem. Žáci na vlastní kůži poznali práci hájeckých kronikářů – 
p. ing. Otto Broďáka p. Jiřího Fiedlera, když vybírali a poté četli úryvky z jejich textů. Součástí čtení 
jako další aktivity v rámci oslav 70. výročí osvobození naší obce bylo vzpomenout na slavné rodáky – 
spisovatele. Knihovnou tak zněly básně Petra Bezruče a úryvky z knih Vladislava Vančury. 

16.1 Sportovní aktivity 
Škola organizuje pro žáky nejen řadu sportovních kroužků, ale i soutěží, které vyplňují volný čas. Ve 
školním roce 2014/2015 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 
Jako vyvrcholení loňské atletické sezony je již tradičně nejlepších 8 škol opavského okresu pozváno na 
štafetový závod na 8 x 200 m. Letos se tato štafeta uskutečnila 17. září na Tyršově stadionu v Opavě. 
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Za každý ročník narození závodí jeden žák a jedna žákyně (žáci druhého stupně), účastnit se mohou i 
„dobře narození“ absolventi. Naše škola obsadila v tomto závodě krásné 4. místo.  

V úterý 30. 9. 2014 reprezentovala početná skupina vytrvalců naší školu na přespolním běhu, který se 
tradičně konal na Stříbrném jezeře v Opavě. Do bojů o co nejlepší umístění zasáhli žáci 4. a 5. tříd na 
tratích 600 a 800 m, žáci 6. a 7. tříd, pro které byly připraveny tratě na 1500 m a 2500 m a na 
nejstarší kategorii pro 8. a 9. třídy byl připraven závod na 1500 m pro dívky a 3000 m pro chlapce. 
Nejlepší umístění vybojovala Kristýna Kadulová, která obsadila ve své kategorii 3. místo, Lucie 
Kaštovská byla 8., Natálie Blažejová vybojovala 12. místo a do první dvacítky se mezi jednotlivci 
vměstnal ještě Martin Blažej (17. místo). V družstvech se nejlépe umístily nejmladší dívky, které 
skončily 7., zdatně jim sekundovali jejich stejně staří spolužáci, ti vybojovali 10. místo, starší žáci 
obsadili 11. místo. 

Memoriál Mirko Fišera – atletický víceboj pro žáky šestých a sedmých tříd, kterého se letos zúčastnilo 
(včetně nás) celkem 9 škol. Žáci mezi sebou porovnávali své výkony v klasických disciplínách. Patří 
mezi ně šplh, běh na 60 metrů, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh na 1500 
metrů. V celkovém součtu družstev se nejlépe vedlo ZŠ z Kylešovic, mezi družstvy chlapců se nejlépe 
umístili hoši ze ZŠ Englišova a první místo dívek obsadila děvčata z Kylešovic. Snažení našich 
sportovců přineslo celkové 8. místo mezi družstvy, chlapci se umístili na místě 9. a dívky obsadily 
pěkné 6. místo. Mezi jednotlivci se nejlépe vedlo Matyáši Šindlářovi, který mezi 54 závodníky skončil 
na 35. místě. Skvělé umístění mezi děvčaty si připsala Petra Žídková, která obsadila 8. místo mezi 52 
atletkami. 

V úterý 2. 12. 2014 se sportovci naší školy účastnili okresního finále v tradiční Vánoční laťce ve skoku 
vysokém. Díky neochotě některých našich žáků reprezentovat školu na tomto závodě jsme na Tyršův 
stadion do Opavy vyslali pouze družstvo mladších a starších chlapců a dvě statečná děvčata, která se 
jela utkat se soupeřkami v kategorii starších žákyň. Mladší družstvo chlapců se v závěrečném 
hodnocení umístilo na pěkném 6. místě mezi 12 družstvy. Mezi 36 závodníky si nejlépe vedl Dominik 
Kubica, který skočil výšku 130 cm a umístil se na 20. místě. Tým chlapců se umístil v celkovém součtu 
na 7. místě ze 17 startujících družstev. Starší dívky Natálie Blažejová a Alexandra Lhotská se mohly 
zapsat pouze do kategorie jednotlivců. Lépe si vedla Natálie, která výkonem 130 cm zabrala 20. místo 
mezi 50 závodníky. 

V posledním týdnu kalendářního roku 2014 se v tělocvičně naší školy uskutečnilo školní kolo Vánoční 
laťky ve skoku vysokém. Závodu se zúčastnilo celkem 25 žáků ze 4. - 9. tříd. 

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 jsme se s výběrem žáků 1. stupně zúčastnili sportovní novinky, kterou je závod 
na 100 a 200 m ve štafetě. Pro tuto disciplínu jsme potřebovali 8 žáků z 1. - 3. třídy a 8 žáků ze 4. - 5. 
třídy. Kompletní družstvo vždy museli tvořit 4 chlapci a 4 dívky. Naši malí sprinteři nejprve zaběhli 
závod v kategoriích 1. - 3. třída a 4. - 5. třída na 8x100 m a závěrem ještě 2x smíšenou štafetu na 
8x200 m. Celkový výsledek byl dán součtem časů dosažených při jednotlivých štafetách a mohli jsme 
se radovat z krásného 3. místa. V úterý 12. 5. si tak mohli naši žáci 1. stupně vychutnat atmosféru 
krajského finále ve štafetovém běhu, který se konal na Městském stadionu ve Vítkovicích. Systém se 
oproti krajskému finále nezměnil. Z 15 postupujících škol jsme nakonec v silné konkurenci obsadili 
nádherné 8. místo. 
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Dne 28. 4. 2015 proběhlo na ZŠ Englišova okresní finále družstev 4. a 5 tříd v atletickém čtyřboji. V 
kategorii mladších žáků startovalo celkem 16 družstev. Naše družstvo chlapců se ve velké konkurenci 
umístilo na krásném 5. místě. V kategorii mladších žákyň startovalo 12 škol a naše děvčata skončila 
na 6. místě. 

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se na ZŠ Englišova v Opavě uskutečnil vícebojařský závod Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů, na který naše škola vyslala celkem 16 závodníků. Také na tomto závodě se nám 
podařilo dosáhnout skvělého výsledku. Soutěž je určena pro družstvo žáků 6. a 7. tříd a dále pro 
jednotlivce ze všech ročníků 1. stupně. Mezi družstvy se nám příliš nedařilo a snažení našich žáků 
stačilo pouze na 13. pozici ze 14 škol, mezi jednotlivci v ročníku 2001 však kraloval Jakub Galdia a 
celou kategorii vyhrál. První místo znamenalo postup do krajského finále v Havířově. Na tomto 
krajském finále Jakub.Galdia předvedl úžasný výkon a zaslouženě se radoval ze 3.místa a zisku 
bronzové medaile. 

U příležitosti světového atletického mítinku Zlatá tretra byl pro žáky základních škol připraven 
sportovní den s programem "Kids´ Athletics" – Atletika pro děti a názvem Hurá na Zlatou tretru, 
kterého jsme se s žáky naší školy zúčastnili. Kluci a holky z 5 tříd soutěžili v pěti disciplínách, 
vyzkoušeli si překážkový běh, hod raketkou, své obratnostní dovednosti odzkoušeli v opičí dráze a své 
silové schopnosti porovnali v hodu medicinbalem a skoku do dálky. Na závěr sportovního zápolení je 
čekala sladká odměna a setkání se světovými sportovci.  Jedním z nich byl Keshorn Walcot, atlet ze 
státu Trinidad a Tobago, olympijský vítěz v hodu oštěpem z roku 2012. 

V okresním finále Atletického čtyřboje se představila družstva mladších děvčat a starších chlapců. V 
disciplínách běh na 60 metrů, skok daleký a skok vysoký, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh 
děvčata předvedla podobný výkon jako v okrskovém kole a uhájila 11. pozici. Starším chlapcům se 
vedlo lépe a obsadila konečnou 7 pozici, mezi 12 nejlepšími školami okresu. Skvělým individuálním 
výkonem se blýskl Pepa Toman, který obsadil 6. místo mezi 54 závodníky. 

V Poháru rozhlasu žáci rovněž závodí v běhu na 60 metrů, hodu kriketovým míčkem nebo vrhu koulí, 
skoku dalekém a skoku vysokém a vytrvalostním běhu, závod je však odlišný tím, že každý žák může 
startovat maximálně ve dvou disciplínách a štafetě. Postup do okresního finále probíhá zpracováním 
výsledků, kterých žáci dosáhnou v hodinách tělesné výchovy. Bodové součty nakonec stačily na 
postup mladším a starším chlapcům. Mladší žáci neměli svůj den a jejich zaostání za svými nejlepšími 
výkony přineslo 12. místo finálové skupiny. Lépe se vedlo starším chlapcům, kteří vylepšili 11. místo, 
ze kterého postupovali a posunuli se na 7. pozici. 

V závěru školního roku proběhl pro všechny žáky na naší škole Olympijský den. V rámci tohoto dne 
soutěžili žáci v mnoha atletických dovednostech. 

Návštěva Colina Jacksona a Zlaté tretry 

Naše škola měla 22. května vzácnou návštěvu. V rámci programu Zlaté tretry jsme byli jednou ze 
dvou „mimoostravských“ škol, kterou poctil svou návštěvou jeden ze slavných atletů. Už v minulých 
letech nastavili svou přítomností pomyslnou vysokou laťku bývalý mistr světa na 100 m Kim Collins a 
světový rekordman ve skoku dalekém Mike Powel. Letošní návštěva ale nezůstala za očekáváním. 



22 
 

 

Obrázek 7. Návštěva Colina Jacksona v Háji. 

V dopoledních hodinách přijel na návštěvu do naší školy bývalý světový rekordman, držitel 
evropského rekordu, několikanásobný mistr světa i Evropy, stříbrný olympijský medailista Colin 
Jackson. Jsme rádi, že si na nás ve svém nabitém programu před Zlatou tretrou udělal čas. Hodinku, 
kterou v Háji strávil, věnoval podepisování a odpovídání na zvídavé otázky žáků. Colin s sebou přivezl 
tlumočníka, ale ti odvážnější z žáků potom s Britem konverzovali přímo, díky získaným znalostem z 
angličtiny. 

A protože se mnoho našich žáků účastní atletických soutěží, vypravila naše škola autobus s žáky na 
atletický mítink Zlatá tretra, kde mohli opět spatřit řadu sportovců z české i světové atletické špičky. 
Snad i tyto zážitky přinesou novou chuť a motivaci do dalších závodů a soutěží. 

16.1.2 Kolektivní sporty 
V pátek 9. 1. se zúčastnili naši mladí florbalisté okrskového kola ve florbale pro kategorii 6. a 7. tříd na 
ZŠ Englišova. Los k nám příliš přívětivý nebyl a nalosovaná skupina byla velice těžká. Utkali jsme se se 
ZŠ Kylešovice, ZŠ Vítkov, ZŠ Velké Hoštice a s domácí ZŠ Englišova. Náš tým byl složen převážně z žáků 
6. třídy, kteří teprve sbírají zkušenosti na podobných akcích. I když byl rozdíl mezi týmy zřetelný, naši 
florbalisti předvedli v každém ze zápasů velice bojovný výkon. Přesto se nám nepodařilo zvítězit ani v 
jednom z utkání, rozhodně se za své nasazení a předvedený výkon nemusí stydět. 

Žáci kategorie 8. a 9. tříd byli pro florbalový turnaj nalosováni ve čtvrtek 15. 1. 2015 do skupiny na ZŠ 
Edvarda Beneše. Mezi pěti členy této skupiny jsme po dvou výhrách, jedné remíze a jedné porážce 
obsadili 3., bohužel nepostupové, místo.  

V úterý 12. 1. 2015 se 12-tičlenné družstvo dívek naší školy vydalo na ZŠ Šrámkova do Opavy bojovat 
o postup ze základní skupiny do okresního finále. Bohužel jsme obsadili 2., nepostupové, místo.  

3. 2. 2015 se vydalo tentokrát smíšené družstvo chlapců a dívek bojovat o postup do okresního kola 
ve vybíjené na ZŠ Kylešovice. Díky týmové hře jsme nekompromisně porazili všechna družstva a stali 
se vítězem skupiny.  
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V dubnu se fotbalově nadaní žáci zúčastnili dvou turnajů v Minikopané, které probíhaly na umělé 
trávě v Kylešovicích. V úterý 14. 4. 2015 se turnaje zúčastnili žáci 8. a 9. tříd, kteří postoupili do 
okresního finále. To se konalo 29. dubna na stejném místě a naši žáci obsadili velmi pěkné 4. místo. 

Ve středu 15. 4. 2015 sbírali zkušenosti na sportovních soutěžích také vybraní žáci 3. až 5. tříd. 
Mladším žáčkům se bohužel tak dobře nevedlo a přes veškerou snahu se jim nepodařilo dosáhnout 
na bodový zisk.  

Mistrovství Evropy v baseballu v Ostravě 

Vzhledem k tomu, že baseball, resp. jeho úpravu – softball, hrajeme v hodinách TV s upravenými 
pravidly, setkala se se zájmem žáků i možnost zhlédnout utkání velkého turnaje. V pondělí 15. září 
2014 se vybraní žáci 2 stupně zúčastnili dvou zápasů Mistrovství Evropy v baseballu, které hostila 
Ostrava. Před samotnými zápasy proběhla ve škole i příprava s opětovným vysvětlením pravidel, 
apod. Organizátoři ME nám naservírovali dopolední zápasový předkrm v podobě utkání Chorvatska s 
Ruskem. Tento zápas trval dvě hodiny, přesto jsme se nenudili. Organizátoři neustále vymýšleli do 
přestávek mezi směnami soutěže o drobné ceny a mnozí z žáků si tak domů odnesli tričko, 
baseballové kartičky nebo jiné suvenýry. Velmi příjemné překvapení si pro nás organizátoři přichystali 
do přestávky mezi zápasy, vzali totiž naši výpravu přímo na plochu stadionu a mohli jsme si vyzkoušet 
i odpaly ze stativu. Tento zážitek se během evropského mistrovství jistě nepoštěstí každému. 
Bonbónkem na závěr pak byl zápas české reprezentace, ve kterém naši baseballisté přehráli soupeře 
z Řecka a zajistili si tím definitivní postup do finálové skupiny. 

Mistrovství světa v hokeji 

 

Obrázek 8. Žáci ZŠ Háj na hokejovém MS. 

Naše škola měla možnost navštívit několik hokejových utkání na MS v hokeji v Ostravě. Ve fanzóně 
měly děti příležitost zasoutěžit si a pobavit se v propagačních stáncích mnoha sponzorů, získat 
hokejové suvenýry nebo využít možnost bodypaintingu vlajek svého oblíbeného týmu. V hale potom 
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měli možnost zažít atmosféru hokeje ve vyprodané ČEZ Aréně a také se skamarádit s fanoušky 
jednotlivých národních týmů. Zápasů se zúčastnili žáci 3.- 9 třídy. 

16.1.3 Další sportovní aktivity 
V rámci Evropského týdne mobility proběhl v podzemních garážích obchodního centra Breda v Opavě 
závod na koloběžkách a kolečkových bruslích. Skoro polovina naší startovní listiny obsadila medailové 
pozice a v závěrečném hodnocení tak mohla převzít diplomy a věcné ceny. Na koloběžkách závodila 
Valerie Žídková, která ve své kategorii obsadila 1. místo a Patrície Hopová dojela ve stejné kategorii 
na místě 2. V další kategorii závodili Filip Svoboda, Matěj Michalisko a Dominik Blažej. Nejlépe se 
umístil Filip Svoboda na 4. místě. V nejstarší kategorii si pro 2. místo dojel Honza Kališ.  

V závodě na kolečkových bruslích si pro 1. místo shodně dojeli ve svých kategoriích Patrik Bůžek a 
Katka Gebauerová, stříbro si vybruslila Adélka Hřivňacká. V nejstarší kategorii na kolečkových bruslích 
závodil i Lukáš Otýpka, který si dojel pro krásné 2. místo. 

Vysoké nasazení a velmi rychlé výkony předvedli naši žáci 4. a 5. tříd v závodě ve šplhu, který se konal 
na ZŠ Šrámkova v Opavě. Lepší než družstvo našich chlapců byla pouze ZŠ Edvarda Beneše a díky 
nízkému součtu našich zašplhaných časů se při závěrečném hodnocení mohli kluci radovat ze 
zaslouženě vybojovaných stříbrných medailí. Školu reprezentoval: Adam Bernát, Tomáš Niestler, 
Adam Stuchlík a Maxmilián Šindlář. Nejlépe se mezi 49 jednotlivci umístil Tomáš Niestler, který 
obsadil 4. pozici. Ve stejný den také zkoušely své dovednosti mladší dívky 1. stupně a jejich snažení 
přineslo 9. místo.  

V týdnu od 2. 3. do 6. 3. 2015 proběhl v nově zrekonstruovaném areálu SkiPark Grúň velmi povedený 
lyžařský kurz. Během převáženě slunečného týdne si všichni účastníci užili spoustu legrace a na 
zpáteční cestu si s sebou nabalili velké množství zážitků. V krásných podmínkách se celé naše lyžařské 
družstvo, složené převážně z žáků 7. třídy, bezpečně projíždělo nejen na modré sjezdovce, ale v 
závěru kurzu i na sedačkové lanovce a červené sjezdovce. 

Dne 19. 3. 2015 proběhlo ve Frýdku – Místku krajské finále starších žáků ve šplhu. Účast v krajském 
finále byla podmíněna vítězstvím v okresním kole, které se konalo v únoru na ZŠ Šrámkově v Opavě. 
Zde naši chlapci vybojovali ve velké konkurenci 15 škol krásné 2. místo. Od prvního místa je dělily 
pouhé 2 desetiny sekundy, a tudíž jim byla nominace do kraje udělena také. V soutěži jednotlivců v 
okresním kole vyhrál časem 2,3s Tadeáš Musil z 9. třídy. Družstvo se vydalo do Frýdku zopakovat své 
výkony z okresního kola a uspět i zde. Konkurence v kraji již byla větší, naši chlapci zopakovali své 
výkony, ale ty jim stačily na 5. místo.  Tadeáš Musil se v kategorii jednotlivců umístil na 4. místě.  

Gymnastický kroužek školní družiny uspořádal 22. června soutěž dětí v akrobacii. Zúčastnilo se 
celkem 22 dětí rozdělených do 4 kategorií. 

17 ÚČAST ŠKOLY V CELOSTÁTNÍM TESTOVÁNÍ 

V průběhu školního roku 2014/2015 jsme byli zapojeni do testování „Stonožka“ pro žáky 6. a 9. třídy. 
Testování se týkalo českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. U 9. třídy bylo 
testování rozšířeno o anglický a německý jazyk. V testovaných oblastech jsme dosáhli výsledků, které 
se dají označit jako průměrné. Toto testování mělo také výstupy, které sloužily přímo žákům a jejich 
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rodičům v lepší orientaci o schopnostech žáka. Mezi testovanými vyčnívaly výsledky Anežky Lykové 
z 6. třídy, jejíž úspěšnost (přes 90 procent ve všech oblastech) byla jedna z nejvyšších v našem kraji. 

18 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Organizace ČMOS i ostatní zaměstnanci na škole se podílí na řízení a rozvoji školy v souladu s platnou 
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 
tradičních akcí. Mezi nejvýznamnější akce patří školní ples a dětský maškarní ples. Díky práci rodičů se 
konal i Lampiónový průvod kolem zakletých soch 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  vyučující z jiného pohledu. SRPD také financuje nákupy cen pro vítěze v soutěžích, dárky pro 
prvňáčky, 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.  

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 kolem zakletých soch, který 
pokračoval rejem masek v sále školy, společně s ukázkou činností školních kroužků. Žáci si pro děti ze 
školky připravili krátká kulturní vystoupení. 

V minulém roce jsme odstartovali čtení před spaním pro děti z MŠ.  

Spolupráce probíhá i se ZUŠ Háj. Významnými aktivitami této spolupráce byla účast žáků ZUŠ na 
výchovném koncertu pro žáky základní školy a spolupráce při organizaci setkání při příležitosti 70. 
výročí osvobození obce. 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. 
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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. 

Svaz zahrádkářů pořádá v průběhu roku výstavy, kterých se účastní i naši žáci.  

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 
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 m 
Doprovod: Mgr. Ondřej Hubáček 

Okresní kolo 
Datum konání: 17. 9. 2014 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
VI. – IX. tř.  
Kateřina Klimešová, Petra Žídková, Alexandra Lhotská, Pavlína Ryncarzová (absolvent), 
Matyáš Šindlář, Jiří Šafrán, Ondřej Sedláček, Daniel Pekárek 
 
Umístění: 4. místo z 8  
 
 
Inline a koloběžky 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okresní kolo 
Datum konání: 18. 9. 2014 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
I. – IX. tř. – Valérie Židková, Patricie Hopová, Filip Svoboda, Matěj Michalisko, Dominik 
Blažej, Jan Kališ, Daniel Pekárek, Patrik Bůžek, Kateřina Gebauerová, Adéla Hřivňacká, 
Jakub Gratke, Viktorie Novotná, Anna Marcinčinová, Kristýna Kadulová, Eliška Havlíčková, 
Martin Otýpka, Lukáš Otýpka 
 
Umístění:  

1. místo – Valérie Židková, Patrik Bůžek, Kateřina Gebauerová 
2. místo – Patricie Hopová, Jan Kališ, Lukáš Otýpka 

 
 
Přespolní běh Opava 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 
Datum konání: 30. 9. 2014 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
IV. a V. tř. – Kristýna Kadulová, Lucie Kaštovská, Tereza Fialová, Štěpánka Osinová, 
Viktorie Novotná, Emílie Murcková, Martin Blažej, Maxmilián Šindlář, Adam Bernát, 
Vojtěch Bobovský, Jonáš Fischer 
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VI. a VII. tř. – Nikol Moravcová, Karolína Kostková, Klára Kalužová, Eliška Havlíčková, 
Tereza Hřivňacká, Kateřina Klimešová, Matyáš Šindlář, Jiří Kaštovský, Václav Blažej, David 
Baránek, Michal Baránek, Václav Hák, Petra Žídková 
VIII. a IX. tř. – Natálie Blažejová, Alexandra Lhotská, Tereza Pluskalová, Dominika 
Lhotská, Veronika Pavlíková, Josef Toman, Matin Otýpka, Lukáš Otýpka, Jan Kališ, Petr 
Bittner, Jakub Galdia 
 
Umístění: I 
IV. a V. tř. – D - 7. místo z 15, CH – 10. místo z 16 
VI. a VII. tř. – D – 14. místo ze 17, CH – 19. místo z 21 
VIII. a IX. tř. – D – 12. místo ze 17, CH – 11. místo z 20 
 
Kristýna Kadulová – 3. místo z 83 (jednotlivci) 
 
 
Memoriál Mirko Fišera 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel, Mgr. Petr Suchánek 

Okresní kolo 
Datum konání: 14. 10. 2014 Místo 

konání: 
Háj ve Slezsku 

Účast:  
Petra Žídková, Kateřina Klimešová, Markéta Temrová, Eliška Havlíčková, Klára Kalužová, 
Tereza Hřivňacká, Matyáš Šindlář, Jiří Kaštovský, Václav Blažej, Patrik Mazánek, David 
Baránek, Michal Baránek 
 
Umístění: 8. místo z 9 
 
 
 
 
 
Moravskoslezský matematický šampionát 
Doprovod: Mgr. Latoňová 

Matematická soutěž 
Datum konání: 23. 10. 2014 Místo 

konání: 
Ostrava- Poruba, Wichterleho gymnázium 

Účast: 8 žáků 9. třídy 
 
Umístění: Marek Dumbrovský 36., Jiří Josefus 39. z 172 účatníků  
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Globetrotter 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Vědomostní soutěž 
Datum konání: 14. 11. 2014 Místo 

konání: 
Ostrava, Wichterleho gymnázium 

Účast: D. Pekárek, L. Bezděk, T. Musil, V. Očko 
 
Umístění: 2. Místo D. Pekárek 
                  4. místo L. Bezděk 
                  10. místo V. Očko 
                  15. místo T. Musil     celkem 60 účastníků 
 
 
Dějepisná olympiáda 
Doprovod: Mgr. Nikola Machelová, Mgr. Peter Bik 

Školní kolo 
Datum konání: 20. 11. 2014 Místo 

konání: 
ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 13 žáků (8. a 9. třída) 
 
Umístění: 1. místo – Marek Dumbrovký 
                  2. místo – Sylvie Sedláčková 
                  3. místo – Lukáš Bezděk  
 
 
Olympiáda v českém jazyce 
Doprovod: Mgr. Sylva Ludvíková 

Školní kolo 
Datum konání: 12/2014 Místo 

konání: 
 Háj ve Slezsku 

Účast: 25 žáků z 8. a 9. ročníku 
 
Umístění: 1. místo - Marek Dumbrovský 
 
Postup: do okresního kola 
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Vánoční laťka 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel, Mgr. Petr Suchánek 

Školní kolo 
Datum konání: 2. 12. 2014 Místo 

konání: 
Háj ve Slezsku 

Účast:  
IV. – IX. (25 žáků) 
 
Umístění:  

1. místo – Tomáš Nistler, Kristýna Kadulová, Dominik Kubica, Eliška Havlíčková, 
Martin Štroblík 

2. místo – Šimon Barteček, Viktorie Novotná, Jiří Kaštovský, Eliška Beránková, Jakub 
Galdia 

3. místo – Adam Bernát, Anna Marcinčinová, Ondřej Sedláček 
 
 
Vánoční laťka 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okresní kolo 
Datum konání: 16. 12. 2014 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
VI. – IX.  – Dominik Kubica, Matyáš Šindlář, Jiří Kaštovský, Patrik Mazánek, Josef Toman, 
Petr Bittner, Jakub Galdia, Martin Štroblík, Natálie Blažejová, Alexandra Lhotská 
 
Umístění:  
VI. a VII. tř. – CH 6. místo z 12 
VIII. a IX. tř. – CH 7. místo ze 17  
 
 
Vystoupení v Domově pro seniory 
Doprovod: Mgr. Andrea Hamplová 

Vystoupení kroužku aerobicu 
Datum konání: 16. 12. 2014 Místo 

konání: 
Domov pro seniory Háj ve Slezsku-
Smolkov 

Účast: Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Pavlíková, Výtisková, Štamberová, Lhotská, 
Sivková, Osmančíková, Vidláková 
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Vánoční matematická soutěž 
Doprovod: Mgr. Latoňová 

Matematická soutěž 
Datum konání: 17. 12. 2014 Místo 

konání: 
Opava, Slezské gymnázium 

Účast: Marek Dumbrovský, Matěj Habina, Jan Josefus 
 
Umístění: 8. z 15 družstev  
Florbal 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okrskové kolo 
Datum konání: 9. 1. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
VI. a VII. tř. – Robin Lhotský, Matyáš Šindlář, David Baránek, Michal Baránek, Václav 
Blažej, Jiří Kaštovský, Patrik Mazánek 
 
Umístění: 5. místo z 5  
 
 
Vybíjená – dívky 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okresní kolo 
Datum konání: 12. 1. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
IV. a V. tř. – Tereza Fialová, Lucie Kaštovská, Michaela Klimešová, Kateřina Opravilová, 
Tereza Osmančíková, Natálie Pavlíková, Eliška Štamberová, Aneta Vidláková, Emílie 
Murcková, Kristýna Kadulová, Anna Marcinčinová, Michaela Simonová 
 
Umístění: 2. místo ze 3  
 
 
Florbal 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okrskové kolo 
Datum konání: 15. 1. 2015 Místo 

konání: 
Opava 
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Matematická olympiáda 9. třída 
Doprovod: Mgr. Latoňová 

Okresní kolo 
Datum konání: 21. 1. 2015 Místo 

konání: 
Opava ZŠ Otická 

Účast: Marek Dumbrovský – 15. – 17. z 31 účastníků 
Matěj Habina – 21. – 22. z 31 účastníků 

  
 
Matematický klokan 6. – 9. třída 
Doprovod: Mgr. Latoňová, Mgr. Divilová, Mgr. Volná 

Školní kolo 
Datum konání: 21. 1. 2015 Místo 

konání: 
 

Účast: žáci prvního i druhého stupně 
  
 
 
Fyzikální olympiáda – 8. třída 
Doprovod: Mgr. Latoňová 

Školní  kolo 
Datum konání: 21. 1. 2015 Místo 

konání: 
ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 8. třídy 
 
Postup: ne 
 
 
 
 

Účast:  
VIII. a IX. tř. – Jiří Šafrán, Petr Bittner, Jan Kališ, Jakub Galdia, Martin Otýpka, Lukáš 
Otýpka, Lukáš Bezděk, Martin Štroblík, Josef Toman 
 
Umístění: 3. místo z 5 
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Školní ples 
Doprovod: Mgr. Andrea Hamplová 

Vystoupení kroužku aerobicu 
Datum konání: 23. 1. 2015 Místo 

konání: 
Hotel Pod Hůrkou Háj ve Slezsku 

Účast: Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Pavlíková, Výtisková, Štamberová, Lhotská, 
Sivková, Vidláková, Osmančíková 
 
 
Dětský ples 
Doprovod: Mgr. Andrea Hamplová 

Vystoupení kroužku aerobicu 
Datum konání: 24. 1. 2015 Místo 

konání: 
Hotel Pod Hůrkou Háj ve Slezsku 

Účast: Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Pavlíková, Výtisková, Štamberová, Lhotská, 
Sivková, Osmančíková, Vidláková 
 
 
Pythagoriáda – 6. – 8. třída 
Doprovod: Mgr. Latoňová 

Školní kolo 
Datum konání: Únor 2015 Místo 

konání: 
 

Umístění: 1. Anna Černá  
 
Postup: Anna Černá – 6. třída 
 
 
Olympiáda z Aj / 6. a 7. tř / 
Doprovod: Mgr. M. Marešová, Mgr. J. Divilová 

Školní kolo 
Datum konání: 3. 2. 2015 Místo 

konání: 
ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 4 žáci 
 
Umístění: 1. místo  - A. Lyková, 6. tř. 
 
Postup: A. Lyková 
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Olympiáda z Aj / 8. a 9. tř./ 
Doprovod: Mgr. M. Marešová, Mgr. J. Divilová 

Školní kolo: 
Datum konání: 3. 2. 2015 Místo 

konání: 
ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 7 
 
Umístění: 1. D. Pekárek 
 
Postup: D. Pekárek 
 
 
Vybíjená – otevřená kategorie 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 
Datum konání: 3. 2. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
IV. a V. tř. – Maxmilián Šindlář, Jakub Pačka, Adam Bernát, Martin Blažej, Tobiáš Gratke, 
Šimon Barteček, Tomáš Nistler, Michal Štěnička, Štěpánka Osinová, Gabriela Danišová 
 
Umístění: 1. místo z 3 
 
Postup: okresní finále 
 
 
Olympiáda v českém jazyce 
Doprovod: Mgr. Sylva Ludvíková 

Okresní kolo 
Datum konání: 6. 2. 2015 Místo 

konání: 
ZŠ Englišova Opava 

Účast: Marek Dumbrovský 
 
Umístění: 42. 
 
Postup: ne 
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Setkání seniorů - ples 
Doprovod: Mgr. Andrea Hamplová 

Vystoupení kroužku aerobicu 
Datum konání: 13. 2. 2015 Místo 

konání: 
Hotel Pod Hůrkou Háj ve Slezsku 

Účast: Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Pavlíková, Výtisková, Štamberová, Lhotská, 
Sivková, Osmančíková, Vidláková 
 
 
Šplh 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okresní kolo 
Datum konání: 17. 2. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
IV. a V. tř. – Adam Bernát, Tomáš Nistler, Adam Stuchlík, Maxmilián Šindlář, Kristýna 
Kadulová, Natálie Pavlíková, Lucie Kaštovská, Johana Hašková 
 
Umístění: CH – 2. místo z 12, D – 9. místo z 12 
 
Postup:  
 
 
Šplh  
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 
Datum konání: 19. 2. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
VIII. a IX. tř. – Tadeáš Musil, Petr Bittner, Jan Kališ, Lukáš Otýpka 
VI. a VII tř. 
David Baránek, Michal Baránek, Matyáš Šindlář, Václav Blažej 
Markéta Temrová, Petra Žídková, Eliška Havlíčková, Kateřina Klimešová 
Umístění:  
CH (VIII a IX) – 2. místo z 15 
Tadeáš Musil – 1. místo (jednotlivci) 
D (VI a VII) – 2. místo z 13 
Petra Žídková – 1. místo (jednotlivci) 
CH (VI a VII) – 13. místo z 14 
Postup: krajské kolo 
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Olympiáda z Aj / 8. a 9.tř./ 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Okresní kolo 
Datum konání: 19. 2. 2015 Místo 

konání: 
CVČ Opava, Husova ul. 

Účast: D. Pekárek 
 
Umístění: 8. místo v okrese 
 
Postup:  - 
 
 
Olympiáda z Aj / 6. a 7. tř. / 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Okresní kolo 
Datum konání: 26. 2. 2015 Místo 

konání: 
CVČ Opava, Husova ul. 

Účast: A. Lyková 
 
Umístění: 4. místo v okrese 
 
Postup: - 
 
 
Šplh 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Krajské kolo 
Datum konání: 19. 3. 2015 Místo 

konání: 
Frýdek - Místek 

Účast:  
VIII. a IX. tř. – Tadeáš Musil, Petr Bittner, Jan Kališ, Lukáš Otýpka 
 
Umístění: 5. místo 
 
Postup: - 
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Zeměpisná olympiáda 
Doprovod: Mgr. Nikola Machelová 

Školní kolo 
Datum konání: 30. 3. 2015 Místo 

konání: 
ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 15 žáků (6. - 9. třída) 
 
Umístění: kategorie A (6. třída) 

1. - 2. místo - Eliška Beránková 
                                       Anežka Lyková 
                   3. místo – Anna Černá 
 
                     kategorie B (7. třída) 

1. místo - Robin Lhotský 
 

kategorie C (8. -9. třída) 
1. místo – Alexandra Lhotská 
2. místo – Jan Josefus 
3. místo – Jan Blažej  

 
 
Biologická olympiáda 
Připravil: Mgr. Petr Suchánek 

Školní kolo 
Datum konání: Duben 2015 Místo 

konání: 
ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: Anežka Lyková, Eliška Beránková 
  
 
Biologická olympiáda 
Připravil: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní kolo 
Datum konání: Duben 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
 
Umístění: Anežka Lyková – 2. místo, Eliška Beránková – 5. místo 
 
Postup: Anežka Lyková, Eliška Beránková do krajského kola 
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Matematická olympiáda 8. třída 
Doprovod: Mgr. Latoňová 

Okresní kolo 
Datum konání: 8. 4. 2015 Místo 

konání: 
Opava ZŠ Otická 

Účast: Adam Šmehýl – 31. – 36. z 36 účastníků 
  
 
Matematická olympiáda 6., 7. třída 
Doprovod: Mgr. Latoňová, Mgr. Volná 

Okresní kolo 
Datum konání: 8. 4. 2015 Místo 

konání: 
Opava ZŠ Otická 

Účast: Anežka Lyková – 15. – 19. z 62 účastníků – úspěšná řešitelka 
           Tereza Hřivňacká, Libor Štrohalm – 34. – 39. z 62 účastníků 
           Tereza Kozelská – 25. – 30. místoz 35 účastníků 
 
 
Minifotbal 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okrskové kolo 
Datum konání: 14. 4. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
VIII. a IX. tř. – Lukáš Otýpka, Martin Otýpka, Jan Kališ, Josef Toman, Jakub Galdia, Petr 
Bittner, Martin Štroblík, Matěj Michalisko 
 
Umístění: 2. místo z 5 
 
Postup: okresní kolo 
 
 
 
 
 
McDonald´s Cup 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 
Datum konání: 15. 4. 2015 Místo Opava 
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konání: 
Účast:  
III. – V. tř. – Adam Stuchlík, Adam Bernát, Tobiáš Gratke, Alex Čermák, Vojtěch Bobovský, 
Maxmilián Šindlář, Jonáš Fischer, Adam Pavlík, Matěj Pochyla 
 
Umístění: 4. místo ze 4  
 
 
Atletický čtyřboj 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 
Datum konání: 28. 4. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
IV. – V. tř. – Martin Blažej, Maxmilián Šindlář, Vojtěch Bobovský, Jonáš Fischer, Lucie 
Kaštovská, Kristýna Kadulová, Michaela Klimešová, Štěpánka Osinová 
 
Umístění: CH – 5. místo z 16, D – 6. místo z 12 
  
 
Minifotbal 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okresní kolo 
Datum konání: 29. 4. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
VIII. a IX. tř. – Lukáš Otýpka, Martin Otýpka, Jan Kališ, Josef Toman, Jakub Galdia, Petr 
Bittner, Martin Štroblík, Matěj Michalisko, Lukáš Bezděk 
 
Umístění: 4. místo z 8 
 
 
 
 
 
 
 
Štafetový pohár 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 
Datum konání: 30. 4. 2015 Místo Opava 
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konání: 
Účast:  
II. – V. tř. – Nikol Třečáková, Patrik Berousek, Adam Pavlík, Matěj Pochyla, Šimon Balner, 
Jana Jelenová, Tereza Žídková, Kateřina Volná, Adam Bernát, Martin Blažej, Lucie 
Kaštovská, Michaela Klimešová, Vojtěch Bobovský, Maxmilián Šindlář, Kristýna Kadulová, 
Štěpánka Osinová 
 
Umístění: 3. místo 
 
Postup: do krajského kola 
 
 
Biologická olympiáda 
Připravil: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské kolo 
Datum konání: Květen 2015 Místo 

konání: 
Ostrava 

Umístění: Eliška Beránková 3. místo, Anežka Lyková 11. místo   
 
 
 
Dějepisná olympiáda 
Doprovod: Mgr. Nikola Machelová 

Školní kolo 
Datum konání: 4. 5. 2015 Místo 

konání: 
ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 9 žáků (6. a 7. třída) 
 
Umístění: 6. třída                                                 7. třída 

1. místo – Anna Černá                      1. místo – Natálie Jarošová 
2. místo – Klára Kalužová                2.-3. místo – Tereza Kozelská 
3. místo – Kateřina Klimešová                               Petra Žídková  

 
 
 
 
Atletický čtyřboj 
Doprovod: Mgr. Ondřej Hubáček, Mgr. Nikola Machelová 

Okrskové kolo 
Datum konání: 5. 5. 2015 Místo 

konání: 
Opava 
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Účast:  
VI. – IX. tř. – Josef Toman, Jan Kališ, Martin Otýpka, Tadeáš Musil, František Siatka, 
Matyáš Šindlář, Patrik Mazánek, Václav Blažej, Jiří Kaštovský, Markéta Temrová, Petra 
Žídková, Kateřina Klimešová, Eliška Havlíčková 
 
Umístění: CH st. – 1. místo 
Josef Toman – 1. místo (jednotlivci) 
 
Postup: CH VIII.-  IX., D VI. – VII. 
 
 
OVOV 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okresní kolo 
Datum konání: 7. 5. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
VI. – IX. tř. – Michal Baránek, David Baránek, Matyáš Šindlář, František Siatka, Kateřina 
Klimešová, Eliška Havlíčková, Petra Žídková, Eva Urbaníková, Jakub Galdia, Petr Bittner, 
Natálie Blažejová 
 
Umístění: 13. místo ze 14 
Jakub Galdia – 1. místo (jednotlivec) 
 
Postup: krajské kolo jednotlivců 
 
 
Pythagoriáda 6. třída 
Doprovod: Mgr. Latoňová 

Okresní kolo 
Datum konání: 12. 5. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast: Anna Černá – 8. - 12. z 24 účastníků – úspěšná řešitelka  
 
 
 
 
Štafetový pohár 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Krajské kolo 
Datum konání: 12. 5. 2015 Místo Ostrava - Vítkovice 
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konání: 
Účast:  
II. – V. tř. – Nikol Třečáková, Patrik Berousek, Adam Pavlík, Matěj Pochyla, Šimon Balner, 
Jana Jelenová, Tereza Žídková, Kateřina Volná, Adam Bernát, Martin Blažej, Lucie 
Kaštovská, Natálie Pavlíková, Vojtěch Bobovský, Maxmilián Šindlář, Kristýna Kadulová, 
Štěpánka Osinová 
 
Umístění: 8. místo z 15  
 
 
Pohár rozhlasu 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okresní kolo 
Datum konání: 13. – 14. 5. 

2015 
Místo 
konání: 

Opava 

Účast:  
VI. – IX. tř. – Matyáš Šindlář, František Siatka, Robin Lhotský, Patrik Mazánek, Václav 
Blažej, Jiří Kaštovský, Ondřej Sedláček, Jiří Šafrán, Josef Toman, Jan Rychtář, Jakub Galdia, 
Martin Štroblík, Jan Kališ, Tadeáš Musil 
 
Umístění: CH ml. – 12. místo z 12, CH st. – 7. místo z 11  
 
 
Bajtík  
Doprovod: Jana Mlčochová 

Počítačová soutěž 
Datum konání: 15. 5. 2015 Místo 

konání: 
Opava 

Účast:  
Libor Štrohalm – VI. třída 
Šimon Hájek – VII. třída 
 
 
 
 
 
 
Zdravotnická soutěž 
Doprovod: Mgr. Alice Kořenková 

Okresní kolo 
Datum konání: 15. 5. 2015 Místo Opava 
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konání: 
Účast: Výtisková Veronika,Černá Veronika,Kadulová Kristýna,Černínová 
Kristýna,Marcinčinová Anna-žákyně 5.tř. 
 
Umístění: 3. místo v kategorii 3. -5. tř. 
 
Postup: ne 
 
 
Atletický čtyřboj 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Okresní kolo 
Datum konání: 21. – 22. 5 

2015 
Místo 
konání: 

Opava 

Účast:  
VI. – IX. tř. – Petra Žídková, Eva Urbaníková,, Karolína Kostková, Eliška Havlíčková, 
Kateřina Klimešová, Josef Toman, Jakub Galdia, Martin Otýpka, Jan Kališ, Tadeáš Musil 
 
Umístění: D – 11. místo z 12, CH – 7. místo z 12 
  
 
Hurá na Tretru 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 
Datum konání: 25. 5. 2015 Místo 

konání: 
Ostrava - Vítkovice 

Účast:  
V. třída – Emílie Murcková, Anna Marcinčinová, Štěpánka Osinová, Kristýna Kadulová, 
Maxmilián Šindlář, Vojtěch Bobovský, Adam Bernát, Martin Blažej, Viktorie Novotná 
 
Umístění:  
10. místo z 16 
 
 
 
 
Den dětí 
Doprovod: Mgr. Andrea Hamplová 

Vystoupení kroužku aerobicu 
Datum konání: 6. 6. 2015 Místo 

konání: 
Hřiště ZŠ Háj ve Slezsku 
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Účast: Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Výtisková, Štamberová, Lhotská, Pavlíková, 
Vidláková, Osmančíková, Sivková 
 
 
OVOV 
Doprovod: Mgr. Jakub Machel 

Krajské kolo 
Datum konání: 11. 6. 2015 Místo 

konání: 
Havířov 

Účast:  
Jakub Galdia 
 
Umístění: 3. místo z 10 
 
Postup: možný postup na republikové finále 
 
 
Den řemesel 
Doprovod: Mgr. Andrea Hamplová 

Vystoupení kroužku aerobicu 
Datum konání: 13. 6. 2015 Místo 

konání: 
Dohnálkův park Háj ve Slezsku 

Účast: Kaštovská, Kozlovská, Vidláková, Štamberová, Lhotská, Suchánková Nela, Sivková 
 
 
Sokolská slavnost 
Doprovod: Mgr. Andrea Hamplová 

Vystoupení kroužku aerobicu 
Datum konání: 27. 6. 2015 Místo 

konání: 
Sokolovna Háj ve Slezsku 

Účast: Kaštovská, Klimešová, Kozlovská, Pavlíková, Výtisková, Štamberová, Lhotská, 
Sivková, Osmančíková 
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PŘÍLOHA Č. 2  Činnost školní družiny 

Ve šk. r. 2014 – 2015 zahájilo docházku do ŠD 90 dětí z 1. – 5. tř.  Od 15. 9. 2014 začaly v 
ŠD pracovat tyto zájmové útvary: sportovní kroužek pro chlapce, 2 výtvarné kroužky, 2 
kroužky keramické, kroužky hry na zobcovou flétnu, dramatický kroužek, 2 kroužky 
gymnastické a kroužek cvičení s drobným náčiním. Zájmovou činnost v kroužcích navštěvuje 
celkem 172 dětí. Tradičně byla také vyhlášena celoroční soutěž „ŠIKOVNÉ DĚTI“. 
 
1.9. 2014 zahájilo v sále školy počátek nového školního roku 9 dětí ze školní družiny písní 
PASTELKY, TEMPERY, TUŠ, kterou děti předvedly i pro žáky z 1. tř. a  jejich rodiče. 
3.10.  –  23. 10. byla v Infocentru v Háji ve Slezsku instalována výstava výtvarného kroužku. 
Na ní byly na dvou fotokolážích veřejnosti předvedeny nově vybudované průlezky na školní 
zahradě.  
 
3.10. se již tradičně kroužky školní družiny - výtvarný a keramický - se svými výrobky 
účastnily výstavy pořádané organizací Svazu zahrádkářů v Háji ve Slezsku. 
 
31. 10. prošel naší obcí LAMPIONOVÝ PRŮVOD KOLEM  ZAKLETÝCH  SOCH. Jeho 
účastníci pak v sále školy zhlédli program, který připravil aerobik, taneční, dramatický a 
gymnastický kroužek společně s divadelním souborem „Štěk“ z Opavy. 
 
22. 9. 2014 byla pro všechny děti z naší družiny vyhlášena  fotosoutěž na téma KOHO A CO 
MÁM RÁD. Fotku zaslalo 24 dětí. Vyhodnocena bude po skončení malé výstavky v měsíci 
listopadu. 
 
V měsíci listopadu se děti ve ŠD věnovaly výrobě ozdob na obecní vánoční strom. Do soutěže 
o NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU přinášely výrobky, které vyráběly doma s rodiči. 
Za ně pak byly všechny děti odměněny.   
Výtvarný kroužek na zahájení adventu vyzdobil svými andělskými díly kapličku na ulici 
Antonín Vaška. 
 
29. 11. se děti ŠD předvedly v Hotelu Pod Hůrkou krásným vánočním programem, připravily 
jej kroužky dramatický, gymnastický a poi kroužek. 
 
8.12.  se ve školní družině uskutečnila tradiční pěvecká soutěž. Dvacet malých zpěváčků 
zkoušelo svůj talent i odvahu s písněmi na téma LÁSKA. Odbornou porotu tvořily paní 
učitelky - Alice Kořenková, Andrea Hamplová a Jana Mlčochová, z řad žáků zkušení 
hudebníci - Anežka Lyková, Klárka Svobodová a Katka Klimešová. 
 
Vítězové kategorie 1. – 2. tř. 
1. místo Kateřina Pochylová, Kateřina Váňová a Karolína Malečková 
2. místo Markéta Sauerová a Valerie Smolková 
3. místo Míša Kimplová a Nela Mučková 
Vítězové kategorie 3. -  5. tř.  
1. místo Adam Bernát 
2. místo Kája Sivková a Tereza Hampelová 
3. místo Míša Klimešová, Natálie Pavlíková, Lucie Kaštovská a Eliška Štamberová 
Vítězové hlasování diváků  
1. místo Adam Bernát 
2. místo Markéta Sauerová a Valerie Smolková 
3. místo Míša Kimplová a Nela Mučková   
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15. 12. se ve školní družině uskutečnilo tradiční vánoční setkání s názvem DĚTI DĚTEM O 
VÁNOCÍCH. Letošní program byl v porovnání s jinými roky opravdu bohatý a dlouhý. 
Závěr našeho setkání patřil houslovému duu. Navštívily nás paní učitelky Sylva Ludvíková a 
Pavla Kotzmundová. Pro děti zahrály vánoční skladby nejen k poslechu, ale i ke zpěvu.    
Poté mohlo začít tolik očekávané vybalování nových hraček. 
 
Na tomto setkání proběhlo také vyhlášení výsledků foto soutěže KOHO A CO MÁM RÁD. 
Absolutním vítězem soutěže se stala žákyně 1. třídy KATEŘINA KOZLOVSKÁ s fotkou 
KOCOUREK a mohla se radovat z ceny pro vítěze, kterou byl čokoládový dortík. 
Vítězkou hlasování veřejnosti na školním mailu se s fotkou MŮJ NEJMILEJŠÍ BRÁŠKA 
ONDRÁŠEK stala také žákyně 1. třídy  TEREZA TEMROVÁ. Byla odměněna smetanovým 
dortíkem. 
Protože si snahy a práce dětí opravdu vážíme, vybrali jsme i vítěze v jednotlivých třídách. 
1.    tř. Matyáš Häuser 
2.    tř. Nikol Třečáková 
3.    tř. Ondřej Polák 
4.    tř. Tereza Třečáková 
5.    tř. se soutěže nezúčastnila 
 
16. 12. navštívilo 14 dětí Dům pro seniory Ludmila ve Smolkově a předvedly jeho 
obyvatelům vánoční program plný tanců a písní. 
 
16. 1. a 24. 1 se prezentoval na Obecním plese v Háji ve Slezsku a na Maškarním bále naší 
základní školy dramatický kroužek a předváděl kolekci klobouků, kterou připravil kroužek 
výtvarný. 
 
23. 1. vystoupil v Hotelu Pod Hůrkou na plese naší ZŠ gymnastický kroužek s pódiovými 
skladbami NA BÁLE V PEKLE a ANDĚL ZEMĚ.                                                                    
 
2. 2. sportovní kroužek uskutečnil Soutěž ve skoku přes kozu, které předcházela pečlivá 
příprava. Závod byl zahájen taneční show, nacvičenou žáky 4. tř. 
 
11. 2. byla ve ŠD vyhlášena 2. FOTOSOUTĚŽ na téma EMOCE. Děti se jí mohou zúčastnit s 
libovolným počtem fotografií. 
 
20. 3. se uskutečnila v prostoru u kostela sv. Valentina fotorekonstrukce příběhu, který se zde 
odehrál v dubnových dnech při osvobozování obce Háj ve Slezsku. Žáci Matěj Pochyla, 
Radim Schee a Karolína Surovíková zachytili na fotografiích statečný osud příslušnice Rudé 
armády, která padla při bojích o kostel. Fotky byly zhotoveny pro celostátní foto soutěž 
MEMENTO VITAE, která je určena žákům základních a středních škol a zároveň seniorům. 
Jejím cílem je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících 
s nacistickou represí na území České a Slovenské republiky. Fotorekonstrukce válečného 
příběhu se uskutečnila díky přispění paní Moniky Váňové, pana Michala Košárka, Dušana 
Pály a Členů klubu vojenské historie Maxim - Pavla Bezecného a Aleše Olma.  
 
23. 3. se v Opavě na ZŠ Vrchní zúčastnil gymnastický kroužek přehlídky pódiových skladeb 
ASPV. Převedl vystoupení s názvem ANDĚL ZEMĚ.  
 
18. 4. se děti ŠD zúčastnily oslav k 70. výročí osvobození obce. Na oslavu připravily se svými 
vychovatelkami kulturní program i výstavu fotografií. Vystavovali jsme nejen příběh o Galje, 
ale i další příběhy z dnů osvobození, které děti ilustrovaly ve výtvarném kroužku. Pan Z. 
Mustar, kronikář obce, nám poskytl dokumentární fotografie domů, které byly ve válce 
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zničeny. Žáci ŠD spolu s rodiči a prarodiči domy na fotkách identifikovali a vyfotili na 
výstavu současný stav těchto staveb. 
 
20. 4. proběhla na ZŠ Vrchní Přehlídka pódiových skladeb ŠD. Gymnastický kroužek zde 
velmi úspěšně reprezentoval školu s vystoupením ANDĚL ZEMĚ a JEŽIBABY.  
 
21. 4. děti ze ŠD předvedly svůj program na zasedání ČČK v Hotelu Pod Hůrkou. Zpěv: 
Adam Bernát, Valerie Smolková, Míša Kimplová a Tereza Hampelová. Hra na zobcovou 
flétnu: Kateřina Kozlovská a Eliška Holásková. Gymnastické vystoupení: Ondřej Mustar, 
Nikol Třečáková, Julie Matějová, Nela Mučková, Karolína Surovíková, Kateřina Volná, Ellen 
Kozlovská a Tereza Žídková. 
 
23. 4. vychovatelky ŠD instalovaly v kapličce v Háji ve Slezsku výstavu fotografií a prací 
výtvarného kroužku k 70. výročí osvobození obce.    
Nadaní výtvarníci a keramici ze školní družiny navštívili v dubnu výstavu Andyho Warhola v 
Opavě, spojenou s animačním doprovodným programem. Dne 13. 6. 2015 na Dni řemesel v 
Dohnálkově vile pak instalovali výtvarné práce i dokumentární fotografie a filmy inspirované 
výstavou.  
Výsledky 2. fotosoutěže ŠD na téma EMOCE: 
1. tř. Tereza Temrová 
2. tř. Nikol Třečáková 
3. tř. Rozálie Brablecová 
4. tř. Šimon Barteček 
5. tř. Štěpánka Osinová 
Absolutním vítězem soutěže se stala žákyně 1. tř. Kateřina Kozlovská.  
Absolutním vítězem hlasování veřejnosti se stala žákyně 3. tř. Kateřina Urbaniková. 
V konkurenci dalších třiceti soutěžících s kolekcí fotografií „Příběh o Galje“ zvítězila ŠD v 
Celostátní fotosoutěži Memento vitae. Dne 29. 5. 2015 si naši žáci Radim Schee a Karolína 
Surovíková převzali ocenění za 1. místo v galerii v Lidicích. 
 
Výsledky okresní výtvarné soutěže ŠD na téma „Všechno lítá, co peří má“. 
1. místo – Valerie Smolková, žákyně 2. třídy v kategorii 1.- 2. třídy.  
1. místo kolektiv dětí z 2.- 5.třídy v kategorii Prostorové objekty. 
Čestné uznání v kategorii 3. až 5. třídy získala Ellen Kozlovská, žákyně 4. třídy. 
Vítězné práce byly vystaveny od 8. 6. do 21. 6. 2015 v Obecním domě v Opavě.  
 
Výsledky Mezinárodní výtvarné soutěže Lidice - Čestné uznání v kategorii základních škol 
získala za svou práci Klára Vonglarová žákyně 2. třídy.  
 
22. 5. uskutečnil gymnastický kroužek závod v akrobacii. Závodu se zúčastnilo 22 dětí.  
Výsledky: 
1.tř.                                                                           2. tř. 
1. místo Pochylová  Kateřina                         1. místo  Matějová Julie  
2. místo Malečková Karolína                        2. místo  Hampelová Tereza 
3. místo  Mustar Ondřej                                3. místo  Sauerová Markéta 
 
3. tř.                                                                          volné sestavy 
1. místo Volná Kateřina                                  1. místo Jelenová Jana                        
2. místo Kursová Lucie                                 2. místo Žídková Tereza              
3. místo Holásková  Eliška                          3. místo  Volná Kateřina 
6. 6. proběhla na školním hřišti oslava Dne dětí. Kroužky školní družiny gymnastický, poi 
kroužek a kroužek hry na zobcovou flétnu zde vystoupily s krátkým programem.   
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13. 6. se uskutečnil v Dohnálkově parku Den řemesel. Do jeho pestrého programu přispěly i 
gymnastický a poi kroužek. Ve 14 hod. byla slavnostně otevřena Letní muzejní výstava v 
Dohnálkově vile. Zde byly dvě místnosti vyzdobeny poutavými pracemi výtvarného kroužku.     
 
25. 6. proběhlo vyhodnocení celoroční soutěže ŠD ŠIKOVNÉ DĚTI. 
Výsledky: 
1. místo Aneta Výtisková  4.tř. 
2. místo Lenka Volná  1.tř. 
3. místo Jana Jelenová  3.tř. 
 
 
 
Za ŠD M. Formánková 


