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Slovo úvodem
Uplynulý školní rok byl opět velmi bohatý na aktivity naší školy, kterými se pokoušíme
zpestřit vyučování. Přestože tento rok v sobě obsahoval konec jednoho období dotačních titulů a
začátek druhého, využili jsme možnosti, které jsme měli k získání dalších prostředků na zkvalitnění
výuky. Díky tomu mohlo 40 našich žáků navštívit Anglii, žáci sedmé třídy se mohli podílet na
zvelebování prostor školy výrobou nábytku z palet v nově vybavených školních dílnách, pedagogičtí
pracovníci se zúčastnili dalších rozvíjejících a vzdělávacích programů, atd.
Pokračovala také velmi zdařilá spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí při naší ZŠ-Hajeto. Vždyť
nápad na výrobu nábytku z palet přišel právě od členů sdružení.
Žáci naší školy opět navštívili mnoho sportovních a kulturních akcí, absolvovali velký počet výletů a
exkurzí. O mnohých z nich jste se jistě mohli dozvědět na našich webových stránkách a také na nově
vzniklé facebookové stránce, která slouží od září 2016 k dalšímu zlepšení prezentace činnosti školy. Je
škoda, že se velmi pěkná vystoupení našich žáků, ale také videa, fotografie nebo projektové výstupy
nedají připojit k této zprávě. Čtenář může mnoho z nich ale najít právě na zmíněných stránkách školy.
Touto cestou tedy rád děkuji všem kolegům, kteří ve škole pracují, podílejí se na zmíněných
aktivitách, realizují je, dotahují k dokonalosti a také je prezentují na veřejnosti.
Věřím, že zmíněné činnosti 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 nebo facebooku. Čtenář si může celé zprávy na těchto stránkách vyhledat 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

Ing. Petra Bernátová

za zákonné zástupce

Ing. Martin Pochyla

za zákonné zástupce

Mgr. Sylva Ludvíková

za pedagogické pracovníky

Mgr. Petr Suchánek

za pedagogické pracovníky

3

3 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Jméno

Předměty vyučované ve školním roce 2014/2015

Věra Bielková

vychovatelka školní družiny

Marta Formánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Tomáš Havlas

učitel chemie, fyziky, německého jazyka, přírodopisu, praktických
činností

Mgr. Andrea Hubáčková

učitelka 1. stupně, od 01/2016 nástup na mateřskou dovolenou

Mgr. Ľudmila Hlubková

dyslektický asistent, učitelka 1. stupně, výtvarné výchovy

Mgr. Ondřej Hubáček

ředitel, učitel tělesné výchovy a semináře z matematiky

Mgr. Patrik Kavecký

učitel informatiky a informační a komunikační technologie

Mgr. Bohdana Konečná

učitelka anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy

Mgr. Alice Kořenková

učitelka 1. stupně

Mgr. Zuzana Krzestanová

učitelka českého jazyka, tělesné výchovy, občanské výchovy

Mgr. Květoslava Latoňová

učitelka matematiky, fyziky, ruského jazyka, koordinátor EVVO

Mgr. Pavlína Loňková

od 02/2016 učitelka 1. stupně

Mgr. Sylva Ludvíková

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

Mgr. Nikola Machelová

učitelka na mateřské a rodičovské dovolené

Mgr. Marcela Marešová

koordinátor ŠVP, učitelka anglického jazyka, ruského jazyka,
dějepisu, občanské výchovy

Jana Mlčochová

vychovatelka školní družiny

Mgr. Šárka Prokšová

koordinátor ŠVP, učitelka 1. stupně, výtvarné výchovy

Mgr. Petr Suchánek

metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel přírodopisu,
zeměpisu, praktických činností, výchovy ke zdraví

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 2015/2016 pracovalo na škole 15 učitelů, 3 vychovatelky a 5 správních
zaměstnanců. Náboženství zajišťovala vyučující z Centra pro katechezi.
K 30. 9. 2015 měla škola celkem 213 žáků.
V lednu 2016 nastoupila jedna pedagogická pracovnice na mateřskou dovolenou, další pedagogická
pracovnice čerpala v průběhu celého roku mateřskou, řádnou a rodičovskou 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 doplnila potřebnou kvalifikaci.
Ve výše uvedeném školním roce zaměstnávala základní škola 3 uklízečky (od 17. 3. 2016 je jedna
z nich na DPP), 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)
2014/2015
2015/2016
Počet pedagog.
aprobace
Počet pedagog.
aprobace
pracovníků
pracovníků
0
0

Tabulka 1. Počet absolventů přijatých na školu

5.1.2

Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli
2014/2015
2015/2016
Nastoupili
0
3
Odešli
Na jinou školu
Mimo školství
Na jinou školu
Mimo školství
2
1
0
0

Tabulka 2. Počet odcházejících pracovníků

Přepočtený počet zaměstnanců na naší škole činil k 31.3.2016 – 21,08 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 šk.
roce 2015/2016:
Přijato celkem:
Odklad z důvodu školní nezralosti:
Odklady z roku 2015:

26 dětí
4 děti
5 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 1. ročníku nastoupí 1. 9. 2016 dle žádostí celkem 27 žáků.
V průběhu května a června proběhly 3 přípravné hodiny pro předškoláky, v rámci kterých se seznámili
s budoucí třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny nejen žáci, ale také rodiče. Ti měli možnost
dovědět se informace o způsobech výuky a komunikace nové třídní učitelky. Koncepci rozvoje
vzdělávání v ZŠ Háj ve Sl. jim představil ředitel školy. Žáci absolvovali několik aktivit, během kterých
zmizely i zbytky případných obav ze zahájení školní docházky.
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6.2 Přijímací řízení na střední školy a SOU – školní rok 2015/2016
Devátý ročník navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 celkem 17 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. Žáci navštívili projektové dny organizované konkrétními
středními školami. Vzhledem k organizaci přijímacích pohovorů a neexistující povinnosti žáků hlásit
škole výsledky řízení a konečnou volbu konkrétní střední školy, předkládáme orientační přehled
středních škol a počtu přijatých žáků naší školy k 30. 6. 2016.
Název školy

Počet přijatých
žáků
Gymnázium Opava
1
SPŠ stavební Opava
1
SŠ obchodní Opava a Ostrava
1
Stř. průmyslová a umělecká škola Opava (umělec.) 1
SŠ hotelová Opava a Ostrava
2
Stř. průmyslová a umělecká škola Opava (ICT)
1
SOŠ a SOU technická Opava
1
SŠ automobilová Krnov
1
SOŠ – telekomunikace a ICT Ostrava
2
SŠ zdravotnická Opava
2
Janáčkova konzervatoř
1
SOŠ umělecká a gymnázium Ostrava
1
Bezpečnostně právní akademie Ostrava
1
Církevní konzervatoř Opava
1
Tabulka 3. Střední školy, kam odcházejí žáci

Po uzavření přijímacího řízení bylo celkem přijato všech 17 žáků 9. ročníku. Na osmileté gymnázium
byl přijat 1 žák 5. ročníku. Povinnou školní docházku s následným přijetím na učební obor střední
odborné školy (MSŠZ Opava) ukončil 1 žák.
Mgr. Sylva Ludvíková – výchovný poradce

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

Počet
4
26
2

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. Táňa Zavacká

26

15 11

25

0

0

II.

Mgr. Ľudmila Hlubková

27

13 14

26

0

III.

Mgr. Alice Kořenková

20

8

12

18

IV.

Mgr. Pavlína Loňková

33

16 17

V.

Mgr. Šárka Prokšová

30

11 19

1. stupeň celkem

136 63 73

Chování

Průměrná
známka

prospěli

neprospěli

celkový prospěch
prospěli s
vyznamenáním

dívky

Chlapci

celkem

počet žáků

1,00

1
25

2
0

3
0

0

1,03

26

0

0

1

0

1,15

19

0

0

26

7

0

1,20

32

0

0

19

10

0

1,30

29

0

0

114

18

0

1,14

131 0

0

Tabulka 5. Výsledky vzdělávání - 1. stupeň

7.2 2. stupeň

16

5

Chování

Průměrná
známka

neprospěli

prospěli

dívky
11

celkový prospěch
prospěli s
vyznamenáním

třída
třídní učitel
VI.
Mgr. Zuzana Krzestanová

chlapci

celkem

počet záků

7

8

0

1,57

1
15

2
0

0

3

VII.

Mgr. Květoslava Latoňová 24

12 12

16

8

0

1,39

22

1

0

VIII.

Mgr. Marcela Marešová

18

7

11

6

12

0

1,65

18

0

0

IX.

Mgr. Petr Suchánek

17

9

8

5

12

0

1,63

17

0

0

2. stupeň celkem

75

33 42

34

40

0

1,56

72

1

0

Tabulka 6. Výsledky vzdělávání - 2. stupeň

7.3 Integrace žáků se specifickými poruchami učení
Ve školním roce 2015/2016 jsme nárokovali zvýšený normativ na 9 žáků. Evidence žáků naší školy
zahrnuje také 23 žáků se zohledněním. Každý z 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, SPC, či jiných
školských poradenských pracovišť. Žáci byli rozděleni do skupin podle věku a postupného ročníku do
8

dvou reedukačních skupin tak, aby byla možnost reagovat na změny v počtu žáků s SPU. Reedukace
probíhala podle pevně stanovených rozvrhů, 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 byly používány různé metody a formy práce, žákům s SPU
byly poskytnuty kompenzační pomůcky, učebnice, pracovní listy a aktuální výukové programy určené
k nápravě poruch učení.
Mgr. Sylva Ludvíková – výchovný poradce

8 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
V oblasti sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2015/2016 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badmintonový kroužek
Kroužek aerobiku
Taneční kroužek
Přírodovědné praktikum
Notička
Přírodovědně turistický kroužek
Atletická přípravka
Míčové hry
Kroužky ŠD
iPadový kroužek
Kreativní kroužek s iPady
Počítačový kroužek

Pravidelnou činností v těchto kroužcích získali žáci možnost aktivního využití volného času.
Ve spolupráci s Centrem inkluze jsme realizovali přednášky v jednotlivých třídách na téma: vztahy
mezi žáky a kyberšikana. Zapojili jsme se do projektu Centra inkluze. Tři dívky ze sedmé třídy, Anežka
Lyková, Eliška Beránková a Valerie Žídková, se proškolily v oblasti kyberšikany a připravily pro žáky 4.,
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5. a 6. třídy přednášky. Rovněž proběhla přednáška na téma Bezpečně na internetu pro rodiče.
V rámci projektu Centra inkluze byla naše skupina oceněna jako nejlepší.
V průběhu školního roku jsme řešili problémy se vzájemnými vztahy mezi žáky, vulgárním chováním
mezi žáky a ve vztahu žáků k učitelům. O jednotlivých situacích byli vždy informování rodiče žáků, při
osobních jednáních byli přítomni ze strany školy ředitel, výchovná poradkyně, metodik prevence,
třídní učitel.
Na základě vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2015/2016 bude vypracován
Minimální preventivní program pro následující školní rok.
Na září a říjen školního roku jsme v rámci projektu podporovaného Moravskoslezským krajem získali
dotaci na realizaci dvoudenního adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku zaměřeného na zlepšení
komunikace mezi žáky, seznámení třídního učitele s novou třídou. Pro početnou 5. třídu máme
připravený dvoudenní pobyt zaměřený na komunikaci mezi žáky. Osmá třída bude realizovat v říjnu
rovněž dvoudenní pobyt na kurzu zaměřeném na komunikaci mezi žáky. Na pobytové kurzy budou
navazovat přednášky ve 2.-9. třídě zaměřené především na vztahy ve třídě, bezpečně na internetu,
kyberšikana, závislosti, dopravní výchova, šikana, sexuální výchova, právní vědomí. Nabídku doplníme
o aktuální požadavky třídních učitelů.
Mgr. Petr Suchánek – metodik prevence sociálně patologických jevů

9 ÚDAJE O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Environmentální výchova na naší škole prolíná všemi předměty v průběhu celého školního roku. Žáci
se učí o zákonitostech živé a neživé přírody v předmětech s přírodovědným zaměřením, ale např. i
v hodinách literatury a hlavně na příkladech z praktického života. Jsou vedeni k šetrnému
hospodaření s vodou, teplem a elektrickou energií. Učí se správně třídit odpad.
Během školního roku proběhly již tradiční aktivity s environmentální tématikou, jako jsou pochodová
cvičení v blízkém okolí, školní výlety, exkurze ve Slezském muzeu v Opavě, lyžařský výcvik 7. třídy,
Usměvavé lyžování pro 1. stupeň, přednáška o canisterapii a podobně. Nově jsme se v letošním roce
zaměřili na problematiku vody. Vybrané třídy z 1. i 2. stupně navštívily čističku odpadních vod v Háji
ve Slezsku. Zde se dozvěděli, co se s vodou děje, něž přijde do našich domácností a co po té, co ji
opustí. S tím souvisí i nově zavedený sběr použitého rostlinného oleje. Od ledna naše škola odevzdala
520 litrů oleje, který by jinak skončil v odpadu a působil velké problémy na čističce vody. Celkově
naše škola obsadila 3. místo v republice.
Každoročně na podzim probíhá sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Tentokrát jsme nasbírali 421 kg a
předali je místním myslivcům. Ti pak pro žáky 1. stupně uspořádali besedu s ukázkami o životě v lese.
Společnou spolupráci si velmi pochvalujeme a v novém školním roce bychom v ní rádi pokračovali a
rozšířili ji i pro žáky 2. stupně.
Úzce spolupracujeme i s Obecním úřadem v Háji ve Slezsku. Do environmentální oblasti spadá výroba
ozdob z přírodnin a následné zdobení vánočního stromu.
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Nedílnou součástí je i možnost kroužků s environmentálním zaměřením. Nově na naší škole vznikl
turistický kroužek pro děti ze školní družiny. Jeho náplní byly vycházky do blízkého okolí s poznáváním
přírody. Tak se děti například vypravily po stopách Kremličky, či za poznáním života domácích
zvířátek. Pro žáky 2. stupně byl přírodovědný kroužek rozšířen o turistickou část. Z krátkých vycházek,
či vzdálenějších výletů si žáci přiváželi množství materiálu, které se v nově vybudované laboratoři učili
zpracovávat, třídit a uchovávat. Učili se vnímat vzájemné propojení živé a neživé přírody. Ještě hlubší
znalosti mohli získat v ryze přírodovědném kroužku. Vše pak využili v soutěžích. Opět se podařilo
postoupit do krajského kola biologické olympiády a obsadit skvělé 3. a 7. místo. Poprvé se žáci naší
školy zúčastnili Ekokonference pořádané gymnáziem O. Havlové v Ostravě. Bez předchozích
zkušeností si naše družstvo vedlo úspěšně a obsadilo 5. místo.
Tradičně se každoročně zapojujeme do projektového vyučování – Den Země. Velkou snahou všech je,
aby tento den proběhl zajímavě a přitom poučně. Žáci 4. třídy si připravili pravidla, jak by se měl
člověk chovat, aby naší planetě nepřidělával kazy.
Velmi úspěšně proběhl sběr starého papíru, kdy jsme nasbírali rekordních 13 977 kg.
Mezi velké projekty patřila akce na záchranu Amazonského pralesa. Tato akce probíhala zejména pod
záštitou školní družiny. Děti nakreslily krásné obrázky motýlů, vytvořily úžasné koláže s námětem
pralesa a vyrobily drobné ozdoby. V dopoledních hodinách probíhala pro naše žáky přednáška o
životě domorodých indiánů s Agustinem Grefou, synem tamního šamana. Odpoledne byl připraven
program pro veřejnost s vystoupením našich žáků, jarmarkem a aukcí. Celá akce přinesla 24 800 Kč.
V průběhu celého školního roku žáci naší školy pracovali na dalších mini projektech s environmentální
tématikou v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Výsledky jejich prací jsou nedílnou součástí
výzdoby tříd a chodeb naší školy. Žáci 2. stupně se v hodinách pracovních činností zapojili do projektu
výroby nábytku z palet. Vznikla tak příjemná posezení na chodbách 1. a 2. stupně. Naše škola
vypracovala podklady a zažádala o dotaci na projekt vybudování školního mini arboreta. Plánujeme
větší spolupráci s místním obecním úřadem. Dále chceme nabídnout rodičům a širší veřejnosti
možnost rozšíření znalostí z oblasti environmentální problematiky.
Mgr. Květoslava Latoňová – koordinátor EVVO
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10 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
(DVPP)
Počet zúčastněných
2014/2015
Cizí jazyk
2
Školní vzdělávací program
0
Komunikace a jednání
1
Obsluha ICT
155
Exkurze
0
Vývojové poruchy
0
Sport + zdravotnictví (1. pomoc)
0
Řízení ZŠ, legislativa
8
Oblast společenských věd (prevence 4
neg.j.)
Oblast přírodních věd (EVVO)
4
BOZP a PO
0
výchovné poradenství
1
Ostatní
0

Počet zúčastněných
2015/2016
9
0
5
58
0
2
4
10
4
3
0
1
8

Tabulka 7. Počet zúčastněných ped. pracovníků na DVPP

Na DVPP ve školním roce 2015/2016 vynaložila škola celkem 77 291 Kč. Vzhledem k tomu, že stále
byly k dispozici kurzy, které jsou financovány v rámci dotací EU, snažili jsme se těchto možností
využít. Takto proběhlo např. jazykové vzdělávání 3 učitelů v zahraničí a také 4 učitelů formou blended
learningu. 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
vzdělávání pro celou sborovnu a tyto kurzy se týkaly zejména ovládání tabletů a práce s nimi ve
výuce.

11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2015/2016 ČŠI na naší škole inspekci neprovedla, provedla „pouze“ šetření
anonymní stížnosti. V závěrech shledala ČŠI stížnost jako nedůvodnou (ve dvou bodech) a jako
neprokazatelnou (v jednom bodě). V průběhu školního roku probíhala také dotazníková šetření, která
nahrazovala šetření na místě.

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Celkové výnosy v hlavní činnosti v roce 2015 měly hodnotu
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17 094 501,61 Kč.

Celkové náklady pro hlavní činnost za rok 2015 činily

16 937 640,39 Kč.

12.1 Stanovení hospodářského výsledku
Z toho plyne pro hlavní činnost: 17 094 501,61 – 16 937 640,39

=

Pro doplňkovou činnost platí: 87 598,00 – 74 023,06 =

156 861,22 Kč
13 574,94 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek za příspěvkovou organizaci je celkem 170 436,16 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 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. 2015
Zařazení
majetku

Číslo
účtu

Počáteční stav

Přírůstek

Úbytek

Stav k 31.12.2015

DDNM

018

128 248,59

12 741,00

0,00

140 989,59

Stavby

021

79 252 491,75

89 323,00

0,00

79 341 814,75

Movitý majetek

022

1 723 237,36

128 235,80

0,00

1 851 473,16

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

26 155,00

61 680,00

62 504,00

25 331,00

Učebnice I.st.

122 230,41

67 591,00

44 386,80

145 434,61

Učebnice II.st.

713 375,39

37 718,00

0,00

751 093,39

Ostatní
majetek,
majetek FKSP,
DDHM, UPA

902

860 328,33

174 850,63

106 366,17

928 812,79

DHM, UPB

028

5 476 235,90

2 316 257,00

208 672,72

7 583 820,18

Tabulka 8. Inventarizace majetku

DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
ODNM Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
DHM Dlouhodobý hmotný majetek
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DDHM
FKSP
UP A
UP B

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Fond kulturních a sociálních potřeb
Učební pomůcky
Učební pomůcky

V průběhu letních měsíců byly ve spolupráci s obcí zahájeny práce na dokončení prostor 3. NP, šatny
2. stupně a 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 Háj do Evropy
V rámci tohoto projektu se nám podařilo získat dotaci na 4 druhy aktivit. Na podporu čtenářství jsme
vybavili školní knihovnu, a to 200 ks nových knih. Díky tomu proběhly také ve 2. – 5. třídě tzv.
čtenářské dílny-hodiny specializované na čtení s porozuměním. V každé třídě proběhlo celkem 10
hodin a po zhodnocení projektu jsme naplánovali podobné čtenářské dílny i pro další školní rok.
Další aktivitou byl 14-denní jazykový kurz ve skotském Edinburghu, kterého se zúčastnily 3 učitelky
angličtiny. Náplní kurzu bylo zdokonalování jazykových dovedností a poznávání historie a kultury
Skotska.
Třetí část byla zaměřena na tzv. stínování (shadowing) pro vedení školy v zahraničních školách.
Celkem se jednalo o 3 týdenní stáže na Maltě, v Nizozemsku a v Norsku. Stáže byly postupně
zaměřeny na vedení vzdělávání v oblastech cizích jazyků, matematiky, technických předmětů,
přírodovědných předmětů a také na vedení výuky se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (v
Norsku), na motivaci a hodnocení žáků a učitelů.
Nejvýznamnější částí projektu byl týdenní jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro 40 žáků naší
školy. V rámci tohoto pobytu navštívili žáci postupně Lancaster, Liverpool, Manchester a Londýn.
V každém městě jsme se snažili žákům představit nejvýznamnější památky navštíveného regionu.
V Lancasteru jsme navštívili místní College, naši žáci měli možnost se zúčastnit výuky, programu,
který si pro ně připravili jejich angličtí kamarádi. Prohlédli si také školu a místní centrum města
s historickým hradem. V Liverpoolu a v Manchesteru jsme navštívili vždy centrum města a jedno
z významných muzeí, v Londýně jsme zorganizovali vyhlídkovou tour městem. Výuka tedy probíhala
přímo v muzeích a reáliích anglických měst.
Jazykový kurz přispěl k větší motivaci při osvojování cizích jazyků a i v budoucnu se budeme snažit
realizovat obdobnou výuku.
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Obrázek 2. Momentka z cesty trajektem do Velké Británie.

15.2 Zavádění blended learningu a vybavení dílen
Druhým projektem, který proběhl před ukončením dotačního období, byl projekt s názvem Zavádění
blended learningu a vybavení dílen. Blended learning je forma výuky při níž se kombinuje on-line elearningové vyučování s klasickou výukou. A u nás ve škole se této výuky zúčastnili žáci 7. tř. a také
čtyři učitelé v rámci jazykového vzdělávání.
Další podpořenou aktivitou bylo vzdělávání učitelů technických předmětů, proto se dva naši
pedagogové zúčastnili celkem tří školení.
Nejvýznamnější části tohoto projektu bylo vybavení školních dílen a práce na výrobcích, které v rámci
projektu musely být v hodinách technické výchovy vytvořeny. V tomto případě jsme spolupracovali se
SRPD Hajeto a žáci 7. třídy vytvořili z palet, které nám rodiče zajistili, dvě sedací soupravy, a to pro
žáky 1. i 2. stupně. Žáci už při přípravě nábytku pracovali s novým nářadím, které jsme společně
s novými pracovními stoly v rámci projektu do školních dílen pořídili.

Obrázek 3. Výstup projektu - práce žáků 7. třídy
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Obrázek 4. Práce na výrobě nábytku ve školních dílnách.

15.3 Další projekty školy, popř. obce
Díky konci dotačního období a pomalému rozjezdu nových výzev jsme v dalším průběhu školního
roku pracovali již s prostředky vlastními a pokračovaly pouze drobné projekty, které probíhají na naší
škole dlouhodobě:
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.
Také Obec Háj ve Slezsku podpořila vzdělávání na naší škole dotací navíc, a to na rekonstrukci šaten
2. stupně, díky které budou mít všichni žáci tohoto stupně svou šatní skříňku.
Ve spolupráci s obcí byla také získána dotace na dokončení 3. nadzemního podlaží školy, ve které od
července 2016 probíhá dokončení podkrovních prostor školy, aby vznikly prostory pro 2 počítačové
učebny, kabinet a hlavně také cvičná kuchyň, která ve škole od počátku rekonstrukcí chybí. Projekt
zastřešuje Obec Háj ve Slezsku a realizace by měla být dokončena v říjnu 2016. Stavebně by tak celá
budova školy měla být v r. 2016 zrekonstruována.

16 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
16.1 Všeobecně vzdělávací a kulturní akce
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 je často formou vystoupení, prezentací a besídek ukázkou toho, jaké
dovednosti a schopnosti si žáci osvojili, co je zaujalo a čím je baví vyplňovat své volné chvíle.
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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
večerním Hájem (společně s MŠ a sdruženími rodičů). Program ozdobila svým vystoupením Fireshow
skupina Fénix a žáci školní družiny.

Obrázek 5. Příprava výzdoby k lampionovému průvodu.

Již tradiční je spolupráce s obcí na drakiádě, která je součástí oslavy výročí vzniku samostatného
Československa.
Výzdoba obecního vánočního stromu také nesla významnou stopu žáků naší školy. Jako každoročně, i
letos se žáci podíleli velkou měrou jak na výzdobě stromu, tak i na programu, který doprovázel
slavnostní rozsvícení stromu v předvečer první adventní neděle.
Mikulášská nadílka probíhala opět za podpory SRPD Hajeto a podíleli se na ni i žáci 9. třídy, kteří si
pro své mladší kamarády připravili Mikulášské převlečení a krátké vystoupení.
Jako další nadílku si připravily kroužky školy a školní družiny vystoupení pro obyvatele Domova pro
seniory Ludmila ve Smolkově.
Ve spolupráci se školní kuchyní jsme v lednu 2016 spustili internetový objednávkový systém školního
stravování a žáci s rodiči tak mají možnost obědy objednávat z pohodlí domova.
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Žáci se v průběhu roku účastnili také natáčení několika pořadů ČT. V tom prvním přijela ČT naučit
naše děti vyrábět několik výrobků, aby se pak žáci 4 třídy objevili při svých manuálních činnostech
v pořadu Šikulové.
Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se naši žáci zúčastnili televizní soutěže BLUDIŠTĚ, kde se setkali se žáky z Pusté
Polomi. Obě družstva soutěžila v 6 disciplínách, kde si mezi sebou měřila síly jak ve sportovní části,
tak ve vědomostní. Náš modrý tým vynikal téměř ve všech částech soutěže, avšak červený tým
nakonec rozluštil klíčovou tajenku, za kterou mu bylo připočteno 15 bodů, a tím nás porazilo o jeden
jediný bod.
V květnu oslovila naši školu Česká televize, zda bychom nechtěli natočit jeden z úvodních dílů nového
tanečního pořadu Rytmix, který se vysílá od září každý pátek na CT:D. A tak 26. června naši žáci
netrpělivě vyhlíželi štáb České televize. Za velmi horkého počasí jsme natočili několik záběrů před
školou a další záběry v prostorách školy. Žáci měli možnost si zatančit s profesionálními tanečníky a
nahlédnout tak pod pokličku celého natáčení.
Od září na naší škole pracovali žáci ze 7. třídy v přírodovědně-turistickém kroužku. Jedná se o spojení
objevování různých zajímavostí z přírody a výpravami do ní. V nové přírodopisné učebně provádějí
různá pozorování, pokusy, pracují s mikroskopem, promítají si filmy apod. Dalšími zajímavými
aktivitami byly výpravy do Dohnálkova parku, sběr jarních bylin do herbáře a hlavně výlet na Cvilín. Z
něho si odnesli spousty zážitků a naplánovali si také další místa, která by rádi navštívili. V květnu se
sedmáci z přírodopisně-turistického kroužku vypravili zjistit, co žije v naší Kremličce. Zajímal je skrytý
život pod vodou u dna. Vybaveni planktonní síťkou a otužilostí se vrhli do vody a sbírali vzorky. Za
týden v laboratoři pak zkoumali, co vlastně ulovili a zdokumentovali larvu chrostíka, vodoměrku
štíhlou, blešivce potočního, larvu jepice. V červnu se vypravili za krásami do Beskyd. Výběr padl na
Velkou Čantoryji vysokou 995 m přímo na hranici s Polskem. Výstup nám dal celkem zabrat, ale
pohled do krajiny tří států z rozhledny nám všechno vynahradil. Navíc vyšlo krásné počasí.
Členové gymnastického kroužku představili na veřejnosti pódiovou skladbu INDIÁNI. Dne 2. 3. 2016
postoupili z Okresní přehlídky pódiových skladeb ASPV v Opavě na krajskou přehlídku do Ostravy. Ta
se konala dne 19. 3. 2016 v tělocvičně Sokola Pustkovec. Většinu dětí přijeli na vystoupení podpořit
jejich rodiče, a tak v Ostravě společně s dětmi prožili radost z úspěchu.
Dne 23. 3. 2016 proběhla na naší škole beseda s názvem Holocaust. Přednáška byla určena převážně
žákům 8. a 9. tříd a měla upozornit na zločiny proti lidskosti spáchané za 2. světové války.
Součástí besedy byla taktéž obrázková prezentace zaměřena na historii židovské kultury, židovské
svátky a tradice. V nejzajímavější a také v nejpůsobivější části jako host vystoupil pamětník, který měl
z koncentračního tábora vlastní zkušenosti. S ním žáci mohli po skončení prezentace také vést diskusi
a dozvědět se tak mnohé z informací, které by se k nim jinou cestou dostaly jen obtížně.
V sobotu 30. 4. se děti z dramatického, gymnastického a poikového kroužku představily se svými
vystoupeními. Děvčata čarovala s poikami a tančila s košťaty, herci představili pohádku "O Jeníčkovi a
Mařence" a všichni společně absolvovali módní přehlídku čarodějnických kostýmů.
Naše škola se účastní projektu Celé Česko čte dětem. Při tom, jak vedeme žáky ke čtenářství, jsme
absolvovali tyto aktivity: Čteme si navzájem (žáci 8. třídy četli svým kamarádům – druhákům), Čtení
v mateřské škole (stejně jako v minulém roce chodili žáci 9. třídy číst před odpoledním spaním dětem
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do MŠ v Háji), Týden čtení v rámci tohoto projektu (pro žáky 2. st. v Ostravě), Setkání s projektem,
které proběhlo pro žáky 2. stupně v Infocentru v Háji a také čtení o Emilu Zátopkovi v rámci
Olympijského běhu.
V rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. se čtvrťáci pustili do třídenního zkoumání Karlova života i
toho, co nám po Karlovi zůstalo dodnes. Projekt nazvali Karel je v Háji. První den jsme se rozdělili do
skupin, plánovali strategii řešení problémů i práci, která nás čeká. Pracovali jsme v osmi čtyřčlenných
skupinách. Každá z nich si vylosovala vlastní téma, kterému se věnovala následující dva dny. Druhý
den jsme se vrhli na vyhledávání informací. V knihách i na internetu jsme se snažili najít odpovědi na
záludné otázky z našeho tématu. Poslední den jsme pak pracovali na několika výstupech. Každý z nás
vyplňoval časové vizitky událostí, ze kterých nakonec vznikla časová osa Karlova života. Každá skupina
vytvořila papírový plakát, na který sepsala všechny informace, které ve svém pátrání zjistila. A z každé
skupiny vzešel taky digitální materiál. Naše výstupy z prvního velkého projektu čtvrťáků jako dárek
králi Karlovi najdete na webu kareljevhaji.weebly.com.
V pátek 3. června 2016 jsme se na školním hřišti setkali s dravými ptáky. Užili jsme si nejen zábavu,
ale dozvěděli jsme se i mnohé zajímavosti. Líbilo se nám vtipné průvodní slovo pana sokolníka i to, co
nám s dravci předváděl.
Dne 4. 6. 2016 v Zábřehu u Dolního Benešova na místním hřišti připravila FC LOZANY ve spolupráci s
MŠ a ZŠ Zábřeh ODPOLEDNE S FERDOU MRAVENCEM A JEHO KAMARÁDY. Gymnastický kroužek naší
školní družiny byl na akci pozván, aby zde předvedl své pódiové skladby INDIÁNI a JEŽIBABY.
Obě choreografie předvedly děti na prosluněném trávníku na výtečnou, a tím udělaly radost
divákům, svým rodičům i organizátorům akce.
V červnu jsme nabídli našim žákům možnost zaplatit si týdenní kurz angličtiny, proto na naší školu
zavítala návštěva v podobě rodilého mluvčího z USA. Žáci tak měli jedinečnou možnost po dobu
celého týdne hovořit o každodenních aktivitách v cizím jazyce a zažít tak týden s netradiční formou
výuky. Pracovali ve skupinkách a taktéž plnili řadu zábavných úkolů v angličtině. Náš lektor pochází z
Wisconsinu, je velice milý a přátelský. Náplní celého týdne byla nejen komunikace, ale kladl se důraz
na gramatické jevy a odlišnosti v britské a americké angličtině. Součástí byla různá pohybová a mluvní
cvičení, při nichž se praktikovala angličtina zábavnou formou.
Děti ze školní družiny i žáci 2. stupně v rámci výtvarné výchovy navštívili animační program výstavy
Salvadora Dalího v Opavě v Domě umění. Paní animátorka je provedla nejprve "peklem", poté si děti
odčinily své hříchy v opravdovém "očistci", aby nakonec vstoupily do "ráje". A ráj to byl vskutku
dokonalý - aspoň co se zážitků týče. Děti se pokusily ztvárnit živé obrazy "alá Salvador Dalí", natočily
"obr Salvadorské kníry", navrhly si obal na svou oblíbenou pochoutku, poodhalily tajemství
záhadných šuplíků... Odcházeli pak nejen se sladkým pocitem v ústech po právě docucaném lízátku,
ale také s vlastnoručně navrženým magnetem na památku.
Ve čtvrtek 10. 6. proběhlo na naší škole „chemické odpoledne“. Děti z družiny si mohly vyzkoušet
nebo se podívat na zajímavé chemické pokusy. Postupně jsme vyrobili „sloní pastu“, „chemickou
rostlinu“, ukázali jsme si hořící prskavku pod vodou, vyráběli jsme sliz a tvořili jsme mlhu. S pokusy
pomáhaly žákyně 8. třídy.
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Dne 11. 6. 2016 se uskutečnila v Dohnálkově parku oslava Dne dětí. Ta letos proběhla ve spolupráci
se SRPD a obcí jako součást Dne obce. Děti ze školní družiny, ale i školní kroužky přispěly k příjemné
atmosféře také svým kulturním programem. V Dohnálkově vile byly slavnostně zpřístupněny nové
prostory - pokud jste vystoupali vzhůru do patra, rázem jste se ocitli v pokojíku přibližně o sto let
nazpátek. Možná vás tam přenesly nakreslené stroje času, práce dětí výtvarného kroužku, které zdobí
tamější stěny. Kdo se vypravil do místního sklepení, musel sebrat veškerou odvahu, aby prokličkoval
mezi záludnými strašidly a ve zdraví vystoupal zpět na denní světlo. Pokud přeci jen otevřel oči, mohl
se obdivovat nádherně děsivé výzdobě, kterou opět vytvářel výtvarný kroužek, děti školní družiny a
děti ZUŠ. U stejné příležitosti se také uskutečnila premiéra "Pohádek s poučením" dramatického
kroužku ŠD. Děti si připravily pět pohádek: O kozlíku Nebojsovi, O vlkovi a kůzlátkách, O koťátku,
které zapomnělo mňoukat, O třech prasátkách a O Jeníčkovi a Mařence.
Dramatický kroužek toto vystoupení také připravil pro děti ze sousední mateřské školy.
Výletů a exkurzí bylo v průběhu roku opravdu hodně. Žáci navštívili i taková místa jako je Slezské
muzem, planetárium, památník v Hrabyni, Národní divadlo moravskoslezské, kde měli možnost
vystoupat na prkna, která znamenají svět a vyzkoušet si tak nelehkou úlohu herců. Mezi další
navštívená místa patřila také MiniZOO Opava, Muzeum ošetřovatelství a patologie v Opavě, Krevní
centrum FN v Ostravě, čistička odpadních vod, Naučná stezka Hvozdnice, Divadlo Jiřího Myrona, Svět
techniky, Praha a mnoho dalších.
Také v tomto školním roce jsme navázali na spolupráci se středními školami v oblasti kariérového
poradenství a volby povolání. Zástupci, delegáti, ředitelé i samotní studenti konkrétních středních
škol z okolí Opavy a Ostravy prezentovali své školy, přednesli požadavky na uchazeče o studium a
přiblížili specifika přijímacího řízení na jejich školu. Nejen letos jsme kladli důraz na školy s
technickým zaměřením a současně dodrželi tradici dobré spolupráce se školami, které nás navštěvují
každoročně. Cenný je také přímý kontakt se školami a osobní návštěva středních škol v rámci
projektů, které mnohé střední školy pro nás připravují.
16.1.1 Záchrana Amazonie
17. 5. 2016 navštívil naši školu Agustino Grefa, příslušník indiánského kmene Kichwa z Ekvádoru. Od
dětství mu rodiče vštěpovali, jak je důležitý význam chápání a respektování přírody a vesmíru.
Agustino seznámil žáky naší školy s významem amazonského pralesa pro planetu Zemi a s přírodním
životem člověka v pralese. Naše škola této příležitosti využila a téhož dne také v odpoledních
hodinách uspořádala jarmark s prodejem výrobků dětí ze školní družiny. Hlavní části programu byla
beseda s Agustinem Grefou pro veřejnost s aukci obrazů, jejíž výtěžek byl věnován organizaci ŽIVOT
POSTARU na záchranu pralesa a jeho původních rostlin a živočichů. Na těchto akcích jsme
spolupracovali zejména se ZUŠ Vladislava Vančury. Celkem se na podporu vzniku přírodní rezervace
v Amazonii vybralo 24 800 Kč.

16.2 Soutěže
Soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY
Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku se zúčastnili informatické soutěže "BOBŘÍK INFORMATIKY". Účastnili se
kategorie BENJAMIN určené pro 6. a 7. ročník a kategorie KADET určené pro 8. a 9. ročník. Tito žáci
získali titul "MISTR KÓDU".
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Sběr kaštanů a žaludů
Během října žáci naší školy sbírali a přinášeli do školy žaludy a kaštany pro lesní zvířátka v zimě. Celá
tato akce byla pojata jako soutěž o sladkou odměnu pro nejlepší sběrače. Do soutěže se zapojilo přes
30 žáků, hlavně z nižšího stupně. Nasbíralo se rekordních 421 kg.
Soutěž v AJ
3.11.2015 proběhla na Wichterleho gymnáziu v Ostravě soutěž ve znalostech reálií anglicky mluvících
zemí. Letošním tématem bylo Spojené království Velké Británie a Severního Irska. V silné konkurenci
ostravských škol obsadila dvě naše děvčata 6. a 7. místo.
Dějepisná olympiáda
V pondělí 23. 11. 2015 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma znělo" Po stopách
Lucemburků aneb Za císařskou korunou". Soutěž je určena pro žáky 8.a 9.tříd, zapojili se však i
"aktivní sedmáci", kteří toto téma zatím neprobírali a museli si je sami nastudovat. Celkem se
zúčastnilo sedm žáků 7. - 9. ročníku. Překvapivě nejlepších výsledků dosáhli právě"sedmáci".
Náboj junior
V listopadu se naši žáci zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže. Soutěž neskončila
předním umístěním, ale byla pro žáky podnětná a je zřejmé, že žáci devátých tříd využijí své
zkušenosti na středních školách, kam odcházejí.
Ekokonference 2015
Dne 7. 12. 2015 se vybraní žáci 7. třídy zúčastnili soutěže Ekokonference 2015 na Gymnáziu Olgy
Havlové v Ostravě. V konkurenci několika družstev žáků 8. a 9. tříd se dokázalo naše „mladé“
družstvo prosadit a skončilo těsně pod stupni vítězů.
Olympiáda z anglického jazyka
Na konci ledna se na naší škole uskutečnila olympiáda z anglického jazyka, určená pro žáky osmých a
devátých ročníků. Žáci podstoupili rozsáhlý gramatický test, plus poslechovou část. Vítěz postoupil do
okresního kola.
Olympiáda v českém jazyce
Školního kola 42. ročníku olympiády v českém jazyce se zúčastnilo osm žáků z 8. a 9. ročníku. Zadané
úkoly tvořily otázky z mluvnice a druhá část byla věnovaná slohu. Obě části spojovalo v letošním
ročníku gastronomické téma. Výchozím textem ke gramatické části byla ukázka jídelního menu a k
úvaze pro slohovou část téma: „Nežijeme proto, abychom jedli, ale…..“. Zájemci z řad žáků nejvyšších
ročníků naší ZŠ Háj ve Slezsku se zúčastnili s plným nasazením a ukázalo se, že si lépe vedli ve slohové
části. Dokázali si však poradit také s gramatikou a lexikologií. Vítěz také postoupil do okresního kola.
Biologická olympiáda
V biologické olympiádě se nám opět dařilo. Tématem letošní soutěže bylo: "Život v temnotě".
Účastníci museli připravit samostatnou práci a v místě konání okresního kola absolvovat laboratorní
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práci, test a praktické určování přírodnin. Každý úkol byl obodován. V kategorii žáků 6. a 7. tříd
bojovalo 34 mladých biologů. V konečném hodnocení okresního kola obsadila naše děvčata Eliška
Beránková 1. místo a Anežka Lyková 2. místo a obě postoupily do krajského kola. V tom se pořadí
našich děvčat otočilo a Eliška Beránková obsadila v konkurenci 24 soutěžících 7. místo a Anežka
Lyková úžasné 3. místo.
Jazyky hrou
V květnu se naše žákyně zúčastnily 13. ročníku regionální soutěže v anglickém jazyce, kterou pořádá
ZŠ Mládežnická Havířov-Podlesí. Tato soutěž se koná pod záštitou primátora statutárního města
Havířov, Bc. Daniela Pawlase. Tématem letošního ročníku byly olympijské hry. Soutěžilo se ve
dvoučlenných týmech ve všech oblastech AJ – mluvení, psaní, poslech, čtení a gramatika. Žáci museli
splnit úkol na daném stanovišti během tří minut, posléze se přesouvali na další místo. Celkem bylo 10
dílčích aktivit a každá disciplína byla kontrolována lektorem, který připisoval na konci splněného
úkolu body do tabulky týmu. Naše žákyně získaly úžasné 4. místo, přestože byly nejmladšími
týmovými soutěžícími.
Výtvarná soutěž
Každým rokem vyhlašuje ZŠ T.G.Masaryka s výtvarným zaměřením v Opavě výtvarnou soutěž školních
družin. Tak jako v předešlém roce se i letos děti výtvarného kroužku školní družiny s chutí vrhly na
zpracování letošního zadaného tématu - TECHNIKA OČIMA DĚTÍ. Do Opavy může putovat pouze pět
prací za školu a byl to popravdě tvrdý oříšek rozhodnout, které práce vybrat. Náš výtvarný kroužek
byl opět úspěšný a posbíral hlavní ocenění a čestné uznání v obsazených kategoriích.
Divadelní přehlídka
Dne 4. 5. se v Opavě, v Loutkovém divadle, uskutečnila přehlídka divadelních představení. Děti z
opavských družin představily sedm vystoupení. Odborná porota vše celou dobu sledovala a jako
nejlepší vybrala pohádku "O Jeníčkovi a Mařence, kterou napsala žákyně 2. třídy - Katka Váňová a
kterou na přehlídku přivezl dramatický kroužek z Háje ve Slezsku.
Soutěž mladých cyklistů
Dne 12.5.2016 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v Malých Hošticích.
Pěkného umístění dosáhlo družstvo z prvního stupně, které dosáhlo na 4. místo, účastnilo se také
družstvo složené z žáků druhého stupně. Věříme, že zkušenosti z této soutěže využijí v dalších
podobných soutěžích a hlavně při jízdě na kole v každodenním životě.
Bajtík
Dvě z našich žákyň 5. třídy se v pátek 13. 6. 2016 zúčastnily 11. ročníku počítačové soutěže Bartík.
Děvčata soutěžila v kategorii Kilobajtík a jejich úkolem bylo nakreslit obrázek na téma Karel IV.
Dívkám se bohužel nepodařilo postoupit do dalšího kola.
Konverzační soutěž z angličtiny
Dne 2. 6. 2016 se na 2. stupni naší školy uskutečnila konverzační soutěž z angličtiny. Žáci si mohli
vybrat z předem zadaných témat týkajících se jejich každodenního života - denní aktivity, rodina,
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přátelé, zájmy, plány do budoucna. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků, a to ve dvou kategoriích.
První kategorie představovala žáky šesté a sedmé třídy, druhá kategorie osmého a devatého ročníku.
Jak žáci sami přiznali, soutěž pro ně znamenala zkušenost, kde měli možnost porovnat svůj výkon s
ostatními žáky, zjistit v čem vynikají a naopak v čem mají slabiny. A na co jsme se při soutěži
zaměřovali? Na správnou výslovnost, bohatost slovní zásoby a schopnost reagovat na otázky v cizím
jazyce. Výherci obdrželi diplom a taktéž na ně čekaly zajímavé ceny.
Soutěž v psaní na klávesnici PC
Vybraní žáci osmé třídy se zúčastnili talentové soutěže v psaní na klávesnici PC, kterou pořádala
Základní škola Šrámkova ve spolupráci se Soukromou obchodní akademií v Opavě. Součástí programu
byla možnost seznámit se s panem Jaroslavem Zaviačičem, vicemistrem světa z roku 1967, dále
proběhlo vystoupení Ing. Heleny Zaviačičové, devítinásobné mistryně světa, držitelky světového
rekordu v psaní na klávesnici rychlostí 928 čistých úhozů za minutu.

16.3 Sportovní aktivity
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 ve Ski areálu Skalka u Ostravy vždy v odpoledních hodinách po výuce.
V průběhu zimních měsíců jsme trávili hodiny tělesné výchovy na místním rybníce, kde měli žáci
možnost zdokonalit se v bruslení a chlapci využili možnosti hrát lední hokej.
Lyžařský výcvik pro žáky sedmé třídy proběhl na konci ledna 2016. Žáci byli ubytování na Pradědu
v hotelu Figura. I přes nepřízeň počasí absolvovali žáci se svými učiteli celou výuku a všichni tak měli
možnost se naučit lyžovat. Kromě lyžování ocenili žáci také bohatý společenský program.

Obrázek 6. Z výuky bruslení a ledního hokeje.

Ve středu 20. 4. jsme uspořádali školní badmintonový turnaj za účasti více než dvaceti hráčů a hráček,
kteří bojovali ve čtyřech kategoriích. Turnaj, který tak potvrdil dobrou pozici badmintonového
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kroužku, se uskutečnil v hale ve Sportovním areálu na hřišti a spolupořadatelem akce byl Sokol Háj ve
Slezsku.
5. května navštívil naši školu Orlando „El Gato“ Melendez z Portorika, člen basketbalových kouzelníků
z týmu Harlem Globetrotters. Na naší škole pobyl přibližně hodinu, komunikoval s žáky a těm
vybraným také řídil malý workshop práce s basketbalovým míčem (viz. video níže). Organizátoři
sportovní události v Ostravě také rozdali všem dětem plakáty, těm šťastnějším se Orlando také po
společném focení podepsal. Krátkému setkání byli přítomni reportéři ČT, kteří pořizovali záznamy pro
krátkou reportáž a tak si i někteří žáci měli možnost vyzkoušet, jaké to je dávat rozhovor před
kamerou. Orlando Melendez samozřejmě všechny pozval na červnovou ostravskou show, na které
díky organizátorům měla naše škola k dispozici vstupenky a mohli jsme tak pro žáky a jejich rodiče
vypravit z Háje autobus a zhlédnout slavnou basketbalovou show.
Již tradičně se žáci naší školy zúčastnili atletického mítinku Zlatá tretra. Opět jsme měli možnost vidět
závodníky světových formátů v čele s tím nejslavnějším současným. Usain Bolt byl našim žákům
doslova nadosah a také se několika z nich podepsal.

Obrázek 7. Usain Bolt se podepisuje žákům naší školy na Zlaté tretře.

Ve školním vzdělávacím programu máme zakotvenu i výuku plavání, proto žáci druhé až čtvrté třídy
každoročně navštěvují opavskou plaveckou školu v tamním bazénu.
16.3.1 Olympijský běh
V roce 2016 jsme se připojili k mezinárodnímu Olympijskému dni největší běžeckou akcí v České
republice. V rámci T Mobile Olympijského běhu 2016 v jediný okamžik vyběhlo na různých místech
přes třicet tisíc běžců – ať už jako součást oficiálního závodu v tzv. zlatých, stříbrných či bronzových
městech, nebo v rámci výzvy v aplikaci Endomondo. Naše škola organizovala jeden z bronzových
běhů v délce 4 km a před ním proběhly také závody pro všechny žáky školy (v dopoledních hodinách)
a také pro mládež z řad široké veřejnosti v několika kategoriích (v odpoledních hodinách).
Také děti výtvarného kroužku a 4.třídy se připravili na olympijský den. Aby atmosféra byla co nejlepší,
vytvořily parádní kulisy, které ozdobily školní hřiště.
Hlavního závodu se zúčastnilo přes 60 běžců. Část startovného šla na podporu charitativní činnosti
Olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.
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16.4 Sportovní soutěže
Zlatá, dvě stříbrné a bronzová medaile z MTB CROSS závodu
Zlatou, dvě stříbrné a bronzovou medaili přivezli žáci naší školy z MTB CROSS závodu na horských
kolech, který proběhl 2.10. 2015 u Stříbrného jezera v Opavě. Žáci nižšího stupně závodili na trati
dlouhé 1,5 km a 3 km s jednoduchými překážkami.
Okresní finále v přespolním běhu
Dne 23.9. 2015 proběhlo u Stříbrného jezera v Opavě okresní finále přespolního běhu, kterého se
naše škola pravidelně účastní. Naši školu reprezentovali žáci 4. a 5. tříd. Děvčata musela zvládnout
trať dlouhou 800m a hoši museli uběhnout 1200m.V kategorii dívek startovalo 15 škol (celkem 90
dívek) a naše děvčata se umístila na 10. místě. V kategorii chlapců startovalo 16 škol (94 chlapců) a
hoši obsadili taktéž 10. místo.
Memoriál Mirko Fišera 2015
V říjnu jsme uspořádali ve školním sportovním areálu tradiční atletické závody - Memoriál Mirko
Fišera pro žáky 6. a 7. ročníku. Za příznivého podzimního počasí soutěžily děti ve šplhu, skoku
dalekém, hodu míčkem, běhu na 60 a 1500 metrů. Družstvo chlapců získalo v konkurenci devíti
družstev 3. místo, dívky získaly 4. místo. V celkovém pořadí škol jsme obsadili 4. místo.
Okresní finále v plavání
V úterý 10. 11. 2015 proběhlo v Městských lázních v Opavě okresní finále v plavání. Letos jsme byli v
této soutěži (v kategorii mladších žáků 4. a 5. třídy) úplnými nováčky, a přesto výkony našich žáků
byly výborné.
Okresní finále závodu všestrannosti
Tým naší školy se zúčastnil okresního finále závodu všestrannosti v Opavě. V silné konkurenci obsadili
8.místo.
Krajské finále v závodu všestrannosti
Dne 25. 11. 2015 proběhlo v Havířově krajské finále v OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských
Vítězů. V Havířově proběhl halový pětiboj za účasti olympijských hvězd jako např. Šárky Kašpárkové,
Taťány Netoličkové a dalších.
Naše družstvo soutěžilo v těchto disciplínách – trojskok, hod medicinbalem, leh- sed po dobu 2
minut, švihadlo po dobu 2 minut a driblink také po dobu 2 minut. V silné konkurenci krajských škol se
umístili na krásném 12. místě s těsným odstupem od 9. místa.
Vyhodnocení Ligy sportu 2015
V prosinci 2015 se uskutečnilo v Městské knihovně Petra Bezruče v Opavě slavnostní vyhodnocení 22.
ročníku celoroční soutěže „LIGY SPORTU ZÁKLADNÍCH ŠKOL“. Na slavnostní vyhlášení bylo pozváno
10 nejlepších škol z okresu a cenu přebírali zástupci z řad žáků. Z celkového počtu 42 zapojených škol
(I. stupně) se naše škola umístila na krásném 8. místě.
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Florbalový týden
Přátelským zápasem se Základní školou Neplachovice jsme zakončili předvánoční florbalový týden.
Mladší chlapci hráli florbalový turnaj na ZŠ Englišova. V šestičlenné skupině obsadili po velmi
vyrovnaných zápasech 5. místo. Starší chlapci odehráli také velmi vyrovnané zápasy a obsadili 4.
místo ve skupině. V přátelském utkání jsme zvítězili 10:3.
Okresní finále ve šplhu
Dne 3. 2. 2016 proběhlo na ZŠ Šrámkova okresní finále ve šplhu v kategorii chlapců a dívek 4. - 5. tříd.
V silné konkurenci 12 ti škol z Opavy a okolí si naši chlapci přivezli stříbrnou medaili s odstupem 0,6 s
od místa prvního. Z důvodu zdravotní absence jedné z dívek neměla děvčata úplné družstvo, a tudíž
nemohla bojovat o medailové pozice.
V kategorii starších jsme také měli úspěšné družstvo. Pro změnu to bylo družstvo dívek, které
obsadilo 3. příčku.
Okrskové kolo v atletickém čtyřboji
Ve středu 4. 5. 2016 proběhlo v Kravařích okrskové kolo v atletickém čtyřboji žáků 2. stupně. Naši žáci
reprezentovali školu v kategoriích: mladší dívky, mladší chlapci, starší chlapci. Celkový počet bodů
nám nestačil na postup do okresního kola, ale výborných výsledků jsme dosáhli ve výkonech v
jednotlivcích.

Atletický čtyřboj žáků prvního stupně
Dne 6. května proběhlo na ZŠ Englišova okresní finále v atletickém čtyřboji mladších žáků. Naši žáci
opět dokázali, že jsou silným soupeřem opavských škol. Chlapci vybojovali 2. místo a děvčata 3. místo
z celkového počtu 12 škol a Martin Blažej byl vyhlášen nejlepším čtyřbojařem okresu.
Hurá na tretru
Už je tradicí, že den před konáním Zlaté tretry, se účastníme závodu žáků s názvem Hurá na Zlatou
tretru. Závod každoročně zahajuje světový rekordman v hodu oštěpem a trojnásobný olympijský vítěz
Jan Železný. Žáci soutěží ve dvou štafetách (překážkové a obratnostní), v hodech raketkou a plným
míčem a také ve skoku z místa.
Družstvo našich páťáků se letos umístilo v mezinárodní konkurenci (soutěžily také školy z Polska)
uprostřed startovního pole na solidním 9. místě. Kromě krásně stráveného pohodového dopoledne
byla žákům odměnou také závěrečná autogramiáda 4 účastníků Zlaté tretry.
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Obrázek 8. Družstvo páťáků v soutěži Hurá na tretru.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
Závěr roku patří obnovené soutěže ve všestrannosti. Naše škola slavila úspěch i v krajském finále. To
proběhlo v Havířově. Závodilo se v šesti disciplínách - shyby, sedy-lehy, běh na 60m, běh na 1000m,
skok daleký a hod míčkem. Kristýna Kadulová obsadila krásné 3. místo a následně postoupila na
republikové finále v Brně, které proběhne v září 2016.

Obrázek 9. Stupně vítězů v okresním kole OVOV.

Závod horských kol
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 proběhl v Ostravě závod horských kol s názvem „Ostrava hledá mistra světa“.
Naši žáci - Jakub Mušálek a Adam Bernát - vybojovali pro naši školu krásné 2. místo.
Závod v in-line bruslení
Dne 22. 6. 2016 se vybraní žáci zúčastnili školního in-line poháru v bruslení v Opavě. Ve štafetě, kde
reprezentovali naši školu, získali krásné 3.místo z 12 škol. Celkem závodilo 186 dětí.
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17 ÚČAST ŠKOLY V CELOSTÁTNÍM TESTOVÁNÍ
V průběhu školního roku 2015/2016 jsme byli zapojeni do testování „Stonožka“ pro žáky VI. 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. V průběhu
května a června 2016 proběhlo testování organizované ČŠI. Naše škola byla vybrána k testování
Čtenářské gramotnosti v 6. ročníku. Každý žák a jeho zákonný zástupce se má možnost po přihlášení
seznámit s výsledkem testování, na jehož základě si může vytisknout vysvědčení s výsledky testování.

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 oslava Dne dětí. SRPD také financuje
nákupy cen pro vítěze v soutěžích, dárky pro prvňáčky, absolventská trička pro 9. ročník 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. 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 1. 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 zmíněný lampiónový průvod Hájem, který pokračoval rejem v
obecním parku. V minulém roce jsme pokračovali ve 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 přednášky a aukce obrazů
pro pomoc Amazonii. Mnoho našich dětí navštěvuje obory vyučované ZUŠ a tím si rozšiřují svůj
kulturní obzor.
Spolupracujeme s místní organizací ČČK.
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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.
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

Přespolní běh
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okresní kolo
Místo
Stříbrné jezero
konání:
Účast: Tomáš Niestler, Adam Stuchlík, Matěj Pochyla, Šimon Barteček, Adam Pavlík,
Natálie Pavlíková, Michaela Klimešová, Lucie Kaštovská, Jana Jelenová, Tereza Žídková
Datum konání:

23. 9. 2015

Umístění: 10. místo chlapci, 10. místo děvčata

MTB CROSS
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okresní kolo
Místo
Stříbrné jezero
konání:
Účast: Adam Bernát, Martin Blažej, Alex Čermák, Adam Stuchlík, Jakub Mušálek, Patrik
Michalisko, Patrik Berousek, Ondřej Polák, Patrik Bůžek, Adéla Hřivňacká
Datum konání:

2. 10. 2015

Umístění: Adam Bernát 1. místo Martin Blažej 2. místo Alex Čermák 3. Místo
Jakub Mušálek 1. místo

Moravskoslezský matematický šampionát
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

Datum konání:

22. 10. 2015

Místo
konání:

Ostrava Poruba, Wichterlovo gymnázium

Účast: Tereza Pluskalová
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Přírodovědný klokan
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Tomáš Havlas

Školní kolo
Datum konání:

říjen 2016

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

Účast: žáci VIII. a IX. ročníku

Plavání
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okresní kolo
Místo
Plavecký bazén Opava
konání:
Účast: Adam Bernát, Tomáš Nistler, Martin Blažej, Matěj Pochyla, Lucie Kaštovská, Natálie
Pavlíková
Datum konání:

10. 11. 2016

Krajské finále závodu pro talentovanou mládež
Moravskoslezského kraje
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Krajské kolo
Místo
Opava
konání:
Účast: Kristýna Kadulová, Štěpánka Osinová, Kateřina Klimešová, Eliška Havlíčková,
Matyáš Šindlář, Dominik Kubica, Patrik Mazánek, Jiří Kaštovský
Datum konání:

12. 11. 2015

Umístění: Družstvo 8. místo, jednotlivci Kristýna Kadulová 6. místo
Postup:
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Halová kopaná
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Okrskové kolo
Místo
Opava
konání:
Účast: Dominik Kubica, Robin Lhotský, David Baránek, Michal Baránek, Jiří Kaštovský,
Maxmilián Šindlář, Dominik Kubica
Datum konání:

19. 11. 2015

Umístění: 5. místo

Náboj Junior
Organizoval:

Mgr. Tomáš Havlas

Datum konání:

20. 11. 2015

Místo
konání:

Gymnázium Olgy Havlové

Účast:
žáci 9. třídy – Tereza Pluskalová, Matěj Michalisko, Jiří Šafrán, Adam Šmehýl
Umístění: stanoviště Ostrava – 25. místo

Halový pětiboj
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Krajské finále
Místo
Havířov
konání:
Účast: Adam Bernát, Robin Lhotský, Jirka Kaštovský, Patrik Mazánek, Lucie Kaštovská,
Kristýna Kadulová, Eliška Havlíčková, Kateřina Klimešová
Umístění: 12. místo
Datum konání:

25. 11. 2015

Přátelské utkání florbal
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Datum konání:

prosinec
2015

Místo
konání:

Háj ve Slezsku

Účast: žáci 9. třídy
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Vánoční laťka
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Okresní kolo
Místo
Opava
konání:
Účast: Eliška Havlíčková, Veronika Černá, Kristýna Kadulová, Matěj Michalisko, Filip
Svoboda
Datum konání:

7. 12. 2015

Ekokonference 2015
Organizoval:

Mgr. Tomáš Havlas

Datum konání:

7. 12. 2015

Místo
konání:

Gymnázium Olgy Havlové

Účast: Anežka Lyková, Eliška Beránková, Libor Štrohalm, Anna Černá
Umístění: 5. místo

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
Doprovod:

Mgr. Sylva Ludvíková

Datum konání:

18. 12. 2015

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

Účast: žáci 8. a 9. třídy
Umístění: 1. místo: J. Šafran a T. Kozelská
Postup: Jiří Šafran

Florbal, mladší, straší
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Okresní kolo
Prosinec
Místo
Opava
2015
konání:
Účast: Václav Blažej, Dominik Blažej, David Baránek, Michal Baránek, Patrik Mazánek, Jiří
Kaštovský, Ondřej Žídek, Maxmilián Šindlář, Ondřej Sedláček, Adam Šmehýl, Jiří
Malohlava, Filip Svoboda, Martin Vašek, Mtěj Michalisko, Jiří Šafrán, Dominik Kubica,
Matyáš Šindlář, Robin Lhotský
Datum konání:
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Vánoční laťka
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová

Školní kolo
Datum konání:

Prosinec
2015

Místo
konání:

Opava

Účast: žáci školy

Olympiáda z anglického jazyka
Doprovod:

Mgr. Simona Basovníková, Mgr. Bohdana Konečná

Školní kolo
Místo
konání:
Účast: Adam Šmehýl v Okresním kole - Opava
Datum konání:

26. 1. 2016

ZŠ Háj ve Slezsku

Okresní finále ve šplhu
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okresní kolo
Místo
ZŠ Šrámkova
konání:
Účast: Adam Bernát, Martin Blažej, Tomáš Nistler, Mikuláš Kaspřík
Lucie Kaštovská, Johana Hašková, Tereza Žídková
Datum konání:

3. 2. 2016

Umístění: 2. místo kategorie chlapci družstva
12. místo kategorie dívky družstva
2. místo Tomáš Nistler – jednotlivci

Soutěž ve šplhu
Doprovod:

Mgr. Petr Suchánek

Okresní kolo
Datum konání:

4. 2. 2016

Místo
konání:

Opava

Účast: žáci 6. - 9. třídy
Umístění: Petra Žídková 2. místo, Markéta Temrová 11. místo
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Olympiáda v českém jazyce
Doprovod:

Mgr. Sylva Ludvíková

Okresní kolo
Místo
konání:
Účast: vítěz školního kola – Jiří Šafran
Umístění: 29.. místo
Datum konání:

8. 2. 2016

ZŠ Englišova Opava

Postup: bez postupu do krajského kola

Školní kolo v recitaci
Organizace:

Mgr. Kořenková Alice

Školní kolo
Místo
Základní škola v Háji ve Sl.
konání:
Účast: Školního kola se zúčastnilo 40 dětí 1.stupně
Datum konání:

4.3.2016

Umístění:
Kategorie 1.třída
1.místo M. Štěnička
2.místo B. Händlová, L. Bažacká
3.místo P. Rozkošný, A. Lýková, C. Mücková
Kategorie 2., 3. třída
1.místo A. Výtisk, P. Berousek
2.místo N. Mučková, E. Šimečková, P. Michalisko
3.místo V. Michalisková, A. Hašková
Kategorie 4., 5. třída
1.místo N. Pavlíková, M. Štěnička
2.místo J. Galvas, A. Čermák
3.místo M. Blažej, S. Pešková
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Matematický klokan
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová, Mgr. Hana Volná

Školní kolo
Datum konání:

18. 3. 2016

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

Účast: 6. – 9. roč.
Umístění: Benjamín: Anna Černá
98 b.
Anežka Lyková
81 b.
Eliška Beránková 68 b.
Celkem v okrese obsadila Anna černá 8. – 10 místo.

Kadet: Tereza Kozelská 72 b.
Matěj Michalisko 65 b.
Vojtěch Rubeš
63 b.

Přátelské florbalové utkání
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Datum konání:

22. 3. 2016

Místo
konání:

Neplachovice

Účast: žáci 9. třídy

Pythagoriáda
Zajišťoval:

Mgr. Květoslava Latoňová

Školní kolo
Datum konání:

30. 3. 2016

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

Účast: žáci 6. – 8. roč.
Umístění: 6.tř.
Štěpánka Osinová 9 b.

7. tř.
Anna Černá 6 b.

Postup: bez postupu do okresního kola
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8. tř.
Tereza Kozelská

9. b

Soutěž Kreativní sešit
Organizoval:

Mgr. Pavlína Loňková

Datum konání:

březen

Místo
konání:

Háj ve Slezsku

Účast: Aneta Trojková
Umístění: 3. místo

Matematická olympiáda Z6
Doprovod:

Mgr. Květoslava Latoňová, Připravila: Mgr. Hana Volná

Okresní kolo
Datum konání:

5. 4. 2016

Místo
konání:

Opava, ZŠ Otická

Účast: Karolína Surovíková
Umístění: 45. – 46. místo ze 48

Matematická olympiáda Z7
Doprovod:

Mgr. Květoslava Latoňová

Okresní kolo
Místo
konání:
Účast: Libor Štrohalm 20. – 30. místo z 51
Anežka Lyková 31. – 34. místo z 51
Datum konání:

5. 4. 2016

Opava, ZŠ Otická

Vybíjená - dívky
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okrskové kolo
Místo
ZŠ Otická
konání:
Účast: Lucie Kaštovská, Michaela Klimešová, Natálie Pavlíková, Aneta Vidláková, Eliška
Štamberová, Tereza Fialová, Adelá Lhotská, Natálie Bergerová, Aneta Výtisková, Adéla
Hřivňacká, Kateřina Urbaníková
Datum konání:

12. 4. 2016
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Vybíjená – otevřená kategorie
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okrskové kolo
Místo
Kylešovice
konání:
Účast: Adam Bernát, Martin Blažej, Alex Čermák, Adam Stuchlík, Tomáš Nistler, Michal
Štěnička, Radim Schee, Mikuláš Kaspřík, Tobiáš Gratke, Rozálie Brablecová, Adam Pavlík,
Šimon Balner,
Datum konání:

14. 4. 2016

Umístění: 2. místo

Badmintonový turnaj
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Školní kolo
Datum konání:

20. 4. 2016

Místo
konání:

Háj ve Slezsku

Účast: žáci školy

Biologická olympiáda
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Školní kolo
Místo
Háj ve Slezsku
konání:
Účast: Anežka Lyková, Eliška Beránková, Libor Štrohalm
Datum konání:

Duben 2016

Umístění: 1. místo Anežka Lyková, 2. místo Eliška Beránková
Postup: Anežka Lyková, Eliška Beránková
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Biologická olympiáda
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Okresní kolo
Místo
konání:
Účast: Anežka Lyková, Eliška Beránková
Datum konání:

21. 4. 2016

Opava

Umístění: 1. místo Eliška Beránková, 2. místo Anežka Lyková
Postup: Anežka Lyková, Eliška Beránková

Minifotbal
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okrskové kolo
Místo
Kylešovice
konání:
Účast: Patrik Mazánek, Matyáš Šindlář, David Baránek, Michal Baránek, Robin Lhotský,
František Siatka, Filip Svoboda, Matěj Michalisko, Dominik Blažej, Martin Čemus
Datum konání:

21. 4. 2016

McDonald’s Cup I. kategorie
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okrskové kolo
Místo
Kylešovice
konání:
Účast: Jakub Mušálek, Patrik Michalisko, Patrik Berousek, Matyáš Hauser, Daniel Žídek,
Adam Pavlík, Daniel Handl, Petr Smolka, Ondřej Mustar
Datum konání:

26. 4. 2016

McDonald’s Cup II. kategorie
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okrskové kolo
Místo
Kylešovice
konání:
Účast: Adam Bernát, Martin Blažej, Adam Stuchlík, Šimon Barteček, Pavel Orzságh, Tobiáš
Gratke, Ondřej Polák, Šimon Balner, Matěj Pochyla
Datum konání:

28. 4. 2016
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Štafetový pohár
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Petr Suchánek

Okresní finále
Místo
Tyršův stadion
konání:
Účast: Alice Výtisková, Kateřina Pochylová, Jakub Mušálek, Ondřej Mustar, Patrik
Berousek, Patrik Bůžek, Nikol Třečáková, Karolína Pospíšilová, Matěj Pochyla, Štěpán
Kaluža, Tereza Žídková, Kateřina Volná, Adam Pavlík, Adam Stuchlík, Michaela Klimešová,
Lucie Kaštovská
Umístění: 4. místo
Datum konání:

29. 4. 2016

Postup: do krajského finále

Atletický čtyřboj – 2. stupeň
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Ondřej Hubáček

Okrskové kolo
Místo
Kravaře
konání:
Účast: Eliška Baránková, Kateřina Klimešová, Kristýna Kadulová, Veronika Černá, Eliška
Havlíčková
Martin Čemus, Jiří Šafrán, František Siatka, Matěj Michalisko, Filip Svoboda
Michal Baránek, David Baránek, Václav Blažej, Jiří Kaštovský, Patrik Mazánek
Datum konání:

4. 5. 2016

Atletický čtyřboj – 1. stupeň
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okresní finále
Místo
ZŠ Englišova
konání:
Účast: Adam Bernát, Martin Blažej, Tomáš Nistler, Matěj Pochyla, Jana Jelenová, Tereza
Žídková, Michaela Klimešová, Lucie Kaštovská
Umístění: 1. místo Martin Blažej – jednotlivci
2. místo družstvo chlapci
3. místo Lucie Kaštovská – jednotlivci
3. místo družstvo dívky
Datum konání:

6. 5. 2016
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ŠTAFETOVÝ POHÁR
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Krajské finále
Místo
Městský stadion Ostrava - Vítkovice
konání:
Účast: Alice Výtisková, Kateřina Pochylová, Jakub Mušálek, Ondřej Mustar, Patrik
Berousek, Patrik Bůžek, Nikol Třečáková, Karolína Pospíšilová, Matěj Pochyla, Štěpán
Kaluža, Tereza Žídková, Kateřina Volná, Adam Pavlík, Adam Stuchlík, Michaela Klimešová,
Lucie Kaštovská
Umístění: 13. místo
Datum konání:

10. 5. 2016

Jazyky hrou (anglická soutěž)
Doprovod:

Mgr. Simona Basovníková

Školní kolo
Místo
konání:
Účast: Anežka Lyková, Tereza Kozelská
Datum konání:

12. 5. 2016

ZŠ Havířov-Podlesí

Umístění: 4. místo
Postup:

Dopravní soutěž
Organizoval:

Mgr. Tomáš Havlas, Šárka Prokšová

okresní kolo
Místo
Malé Hoštice
konání:
Účast: Ellen Kozlovská, Michaela Klimešová, Alex Čermák, Adam Bernát (družstvo složené
z žáků 1. stupně)
Žaneta Robenková, Sára Žídková, Michal Baránek, David Baránek (družstvo složené z žáků
2. stupně)
Datum konání:

12. 5. 2016

Umístění: 4. místo družstvo prvního stupně
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Počítačová soutěž Bajtík
Doprovod:

Mgr. Věra Bielková, Připravoval: Mgr. Patrik Kavecký

Školní kolo
Místo
konání:
Účast: Natálie Pavlíková, Lucie Kaštovská
Datum konání:

13. 5. 2016

ZŠ Boženy Němcové v Opavě

Umístění:
Poznámka:

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Okresní kolo
Datum konání:

17. 5. 2016

Místo
konání:

Opava

Účast: 24 žáků 4. - 9. třída
Umístění: Kristýna Kadulová 2. místo, Štěpánka Osinová 4. místo
Postup: Kristýna Kadulová, Štěpánka Osinová

Pohár rozhlasu
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Okresní kolo
Místo
Tyršův stadion
konání:
Účast: Kateřina Klimešová, Eliška Havlíčková, Eliška Beránková, Kristýna Kadulová,
Veronika Černá, Štěpánka Osinová, Valerie Žídková, Tereza Hřivňacká
Umístění: 11. místo
Datum konání:

18. 5. 2016
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Biologická Olympiáda
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek

Krajské kolo
Místo
konání:
Účast: Anežka Lyková, Eliška Beránková
Datum konání:

26. 5. 2016

Ostrava

Umístění: 3. místoAnežka Lyková, 7. místo Eliška Beránková

Bludiště
Doprovod:

Mgr. Simona Basovníková, Mgr. Květoslava Latoňová

Místo
Studio ČT - Radvanice
konání:
Účast: 8. Třída (soutěžící – František Siatka, Tereza Kozelská, Matyáš Šindlář, Petra
Žídková)
Datum konání:

2. 6. 2016

Konverzační soutěž v AJ
Doprovod:

Mgr. Simona Basovníková, Mgr. Bohdana Konečná

Školní kolo
Datum konání:

2. 6. 2016

Místo
konání:

ZŠ Háj ve Slezsku

Účast: 6. – 8. třída (vybraní žáci)
Umístění:
II.
kategorie (8. - 9. třída): 1. místo – Tereza Kozelská, 2. místo – Petra Žídková, 3.
místo – Markéta Temrová
I.
kategorie (6. – 7. třída): 1. místo – Anežka Lyková, Eliška Beránková, 2. místo –
Libor Štrohalm, 3. místo – Štěpánka Osinová
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Doprovod:

Mgr. Zuzana Krzestanová

Krajské finále
Datum konání:

8. 6. 2016

Místo
konání:

Havířov

Účast: Kristýna Kadulová
Umístění: 3. místo
Postup: do finále ČR

Olympijský běh
Připravil:

Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová

Atletické závody
Místo
Háj ve Slezsku
konání:
Dopolední školní závody – žáci školy a školky cca 250 dětí
Odpolední dětský běh cca 90 dětí
Odpolední dospělý běh 64 běžců
Datum konání:

22. 6. 2016
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PŘÍLOHA Č. 2 Činnost školní družiny
Ve šk. r. 2015/ 2016 zahájilo docházku do ŠD 89 dětí z 1. – 5. tř. Od 16. 9. 2015 začaly v ŠD
pracovat tyto, již tradiční, zájmové útvary: sportovní kroužek pro chlapce, 2 výtvarné kroužky,
hudební kroužek, dramatický kroužek, 2 kroužky gymnastické a kroužek POI - cvičení s drobným
náčiním.
Zcela nově zahájil svou činnost kroužek turistický, který bude k dokumentaci svých cest využívat
současnou techniku a své filmové záznamy pravidelně prezentovat na webových stránkách naší školy.
Anglická přípravka je kroužek pro děti, kterým ještě nezačala výuka anglického jazyka. Kroužek
probíhá samostatně pro děti z 1. a 2. třídy.
Zájmovou
činnost
v kroužcích
školní
družiny
navštěvuje
celkem
Tradičně byla ve školní družině také vyhlášena celoroční soutěž „ŠIKOVNÉ DĚTI“.
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dětí.

1. září 2015 zahájila školní rok a přivítala nové prvňáčky v sále školy žákyně hudebního kroužku
Eliška Holásková písní Statistika.
28. října proběhla na Ostré hůrce Oslava výročí založení republiky. Přítomným zazpívaly děti ze
školní družiny dvě písně. Svátek pak ještě oslavily pouštěním draků.
30. října zahájil svým krátkým vystoupením hudební kroužek oslavu Halloweenu, kterou společně
připravila MŠ a ZŠ.
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 účast
v soutěži pak byly všechny děti odměněny.
25. 11. se děti ze školní družiny společně s dětmi mateřské školy podílely na zdobení vánočního
stromu na náměstí naší obce. Krásný vánoční strom v červených barvách bude zdobit obec až do 10. 1.
2016
28. 11. proběhlo v odpoledních hodinách slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním
programem. Školní družina se na programu podílela pěveckým vystoupením svých absolventek.
Koledou TISÍC ANDĚLŮ a tříhlasou koledou KEĎ TA JASNÁ HVĚZDA.
8. 12. se ve školní družině uskutečnila tradiční pěvecká soutěž. Malých zpěváčků v tomto školním
roce zpívalo 37. Svůj talent i odvahu předváděli zpěvem písní na téma - PÍSNĚ O ZVÍŘATECH.
Odbornou porotu tvořily paní učitelky - Alice Kořenková, Andrea Hamplová a Jana Mlčochová.
Výsledky jednotlivých kategorií.
1. a 2. třída - 1. místo Kateřina Váňová, Kateřina Pochylová, 2. místo Jakub Palovský, Anežka
Lašková, Barbora Handlová, Vanesska Kubicová, Veronika Řehulková, Caroline Mücková, 3. místo
Denis Mučka, Daniel Galdia, Daniel Handl, Matyáš Häuser, Jan Suchánek, Lukáš Vaněk
3., 4. a 5. třída - 1. místo Alex Čermák, 2. místo Aneta Výtisková, Eliška Štamberová, Julie
Matějová, Nela Mučková, Markéta Sauerová, 3. místo Patrik Berousek
Děti byly za účast v pěvecké soutěži odměněny sladkostí a pěkným pamětním listem. Vítězové pak
originálním diplomem.
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3. 12. navštívilo 12 dětí ze školní družiny Dům pro seniory Ludmila ve Smolkově a předvedly jeho
obyvatelům vánoční program plný tanců a písní.
15. 12. se ve školní družině uskutečnilo tradiční vánoční setkání s názvem DĚTI DĚTEM O
VÁNOCÍCH. V sále školy proběhl program, který připravil kroužek angličtiny, hudební, gymnastický
a poi kroužek.
Po zhlédnutí programu si děti ve školní družině rozbalily vánoční nadílku. Největším překvapením
pro děti bylo šlapadlo pro dva v hodnotě 8000 Kč.
22. 1. vystoupil v Hotelu Pod Hůrkou na plese naší ZŠ gymnastický kroužek s pódiovou skladbami
ZIMA ZIMA – 16 dětí.
23. 1. kroužky školní družiny vystoupily na Dětském karnevalu pořádaném sdružením SRPD Hajeto
pro žáky naší školy. Pódiovku JEŽIBABY předvedly čtyři dívky z gymnastického kroužku. Poi
kroužek se svým vystoupením reprezentovalo 16 dětí.
4. 2. uspořádal dramatický kroužek vystoupení pro rodiče a veřejnost v sále naší školy. Pohádku Třetí
sudba zahrálo 12 dětí.
5. 2. vystoupení poi kroužku na Karnevalu MŠ Háj ve Slezsku – 14 dětí.
6. 2. 2016 se uskutečnilo první vystoupení gymnastického kroužku s pódiovou skladbou INDIÁNI ve
Lhotě u Vodníka Slámy pro Jezdecký oddíl Mokré Lazce - 17 dětí.
13. 2. vystoupení poi kroužku na Masopustu na Gruntě ve Smolkově – 6 dětí.
19. 2. na plese Jezdeckého oddílu Mokré Lazce předvedl gymnastický kroužek pódiovku JEŽIBABY
– 4 děti.
27. 2. kroužky školní družiny vystoupily na Dětském karnevalu pořádaném MŠ Smolkov ve Smolkově
- 23 dětí.
5. 3. účast a postup do krajského kola na Přehlídce pódiových skladeb ASPV na ZŠ Vrchní v Opavě
s vystoupením INDIÁNI- 17 dětí.
19. 3. reprezentace školy na Krajské přehlídce ASPV Ostrava – Pustkovec s pódiovou skladbou
INDIÁNI – 16 dětí.
Výtvarný kroužek celé 3. čtvrtletí pracoval na výzdobě Obecního plesu a Plesu SRPD ZŠ Háj ve
Slezsku. Připravil práce na přehlídku výtvarné tvorby školních družin v Opavě na téma TECHNIKA
OČIMA DĚTÍ. V průchodu na terasu připravil na toto téma výstavu z práce dětí školní družiny.
V INFOCENTRU od 4. 4. ‒ 4. 5. 2016 proběhla výstava obrazů připravených k aukci na záchranu
Amazonie.
2. 3. se členové gymnastického kroužku zúčastnili Oblastní přehlídky ASPV v pódiových skladbách
na ZŠ Vrchní v Opavě. Předvedli zde choreografii s názvem INDIÁNI a postoupili do krajské
přehlídky v Ostravě.
19. 3. proběhla v Ostravě – Pustkovci Přehlídka Moravskoslezského kraje ASPV v pódiových
skladbách. Naši školu reprezentovalo 15 dětí z gymnastického kroužku s pódiovou skladbou
INDIÁNI.
4. 4. navštívilo v Domě umění v Opavě animační program o výtvarnici a fotografce Ditě Pepe 24 dětí.
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30. 4. se uskutečnil na Slezském gruntě ve Smolkově ČÁRY MÁRY FEST, na kterém vystoupily
kroužky školní družiny: dramatický, gymnastický a poi kroužek – celkem 23 dětí.
4. 5. se konala v Loutkovém divadle v Opavě Přehlídka dramatické tvorby školních družin. Divadelní
představení naší školní družiny O JENÍČKOVI A MAŘENCE, jehož autorkou je žákyně 2. tř.
Kateřina Váňová, bylo oceněno 1. místem. Vystoupilo v něm 7 herců.
16. 5. se v sále Purkmistrů v Obecním domě v Opavě uskutečnilo slavnostní předávání cen za
výtvarnou soutěž školních družin na téma TECHNIKA OČIMA DĚTÍ. Hlavní cenu v kategorii 1. a 2.
třídy získal Denis Mučka, v kategorii 3. až 5. třídy Adéla Lhotská a Tereza Černocká, čestné uznání
získala Valérie Michalisková. Výtvarné přehlídky se účastnila se svou prací i Tereza Temrová.
Dramatický kroužek zde převzal cenu za 1. místo, kterým byl oceněn na Přehlídce dramatické tvorby.
Akce se zúčastnilo 24 dětí.
17. 5. předvedlo v sále Hotelu Pod Hůrkou 80 dětí kulturní program pro rodiče. Výzdobu sálu zajistil
výtvarný kroužek školní družiny. Ten zde také prodával své výrobky a fotokoláže, výtěžek byl
věnován na záchranu amazonských pralesů. O situaci v Amazonii nám povyprávěli manželé Grefovi,
členové sdružení Život postaru. Pro sdružení na budování přírodní rezervace v Amazonii jsme touto
akcí získali částku 24 800 Kč.
4. 6. předvedly děti z gymnastického kroužku dvě pódiové skladby JEŽIBABY a INDIÁNI u
příležitosti Dne dětí, který se konal na hřišti v Zábřehu.
6. 6. navštívilo 28 dětí v Domě umění v Opavě animační program o díle malíře Salvadora Dalího.
11. 6. na Dni obce a Dni dětí členové hudebního kroužku školní družiny svým vystoupením slavnostně
otevřeli Dohnálkovu vilu – muzeum obce Háj ve Slezsku.
Výtvarný kroužek slavnostní vernisáží ve vile zahájil výstavu svých prací na téma TECHNIKA
OČIMA DĚTÍ.
Na parketu v Dohnálkově parku předvedl svůj program gymnastický a poi kroužek. Dramatický
kroužek v Sokolovně předvedl sérii POHÁDEK S POUČENÍM. Na akci vystoupilo celkem 33 dětí.
17. 6. zahrál dramatický kroužek divadelní představení POHÁDKY S POUČENÍM pro MŠ Háj ve
Slezsku. Vystoupilo 13 dětí.
25. 6. se kroužky školní družiny, gymnastický s choreografií INDIÁNI a poi kroužek s choreografií
SAXANA, představily na akademii Sokola Háj ve Slezsku.
28. 6. vystoupily děti ze ŠD pro I. stupeň. Dramatický kroužek zahrál POHÁDKY S POUČENÍM,
anglická přípravka O ZVÍŘÁTKÁCH.
30. 6. vystoupil v sále školy na slavnostním zakončení školního roku kroužek angličtiny. Poslední
zvonění tohoto školního roku zazvonil na kuchyňské nádobí hudební kroužek.

Za ŠD M. Formánková
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