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Slovo	úvodem	

Uplynulý	 školní	 rok	 byl	 opět	 velmi	 bohatý	 na	 aktivity	 naší	 školy,	 kterými	 se	 pokoušíme	
zpestřit	vyučování.		

Pokračovala	také	velmi	zdařilá	spolupráce	se	Sdružením	rodičů	a	přátel	dětí	při	naší	ZŠ-Hajeto.	Ať	už	
se	jednalo	o	tradiční	plesy	nebo	podporu	při	oslavách	Dne	dětí.	Ta	se	naopak	povedla	v	netradičním	
duchu,	nicméně	také	zdařile.	

Poté,	 co	 jsme	 v	předchozím	 školním	 roce	 začali	 publikovat	 naše	 aktivity	 na	 facebookové	 stránce,	
v	tomto	 jsme	znovu	zapracovali	na	zlepšení	prezentace	aktivit	školy.	Zaměřili	 jsme	se	na	prezentaci	
na	 webových	 stránkách,	 jejich	 strukturu	 jsme	 kompletně	 zrenovovali	 a	 pro	 žáky,	 jejich	 rodiče	 a	
příznivce	naší	školy	jsme	připravili	úplně	nový	web.		

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	 právě	 prostřednictvím	 našich	 webových	
stránek	a	také	na	facebookové	stránce	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	
Ing.	Martin	Pochyla	

za	zákonné	zástupce	
za	zákonné	zástupce	

	 Mgr.	Sylva	Ludvíková	 za	pedagogické	pracovníky	
	 Mgr.	Petr	Suchánek	 za	pedagogické	pracovníky		
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3 PEDAGOGIČTÍ	PRACOVNÍCI	

Jméno	 Předměty	vyučované	ve	školním	roce	2016/2017	

Věra	Bielková	 vychovatelka	školní	družiny	

Marta	Formánková	 vedoucí	vychovatelka	školní	družiny	

Mgr.	Tomáš	Havlas	 učitel	 chemie,	 fyziky,	 německého	 jazyka,	 přírodopisu,	 praktických	
činností,	občanské	výchovy	

Mgr.	Andrea	Hubáčková	 učitelka	1.	stupně	na	mateřské	a	rodičovské	dovolené	

Mgr.	Ľudmila	Hlubková	 učitelka	1.	stupně,	odchod	do	důchodu	v	září	2016	

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

Mgr.	Patrik	Kavecký	 učitel	informatiky	

Mgr.	Bohdana	Konečná	 učitelka	anglického	jazyka,	dějepisu,	občanské	výchovy	

Mgr.	Jiřina	Hrbáčová	 učitelka	1.	stupně	

Mgr.	Zuzana	Krzestanová		 učitelka	českého	jazyka,	tělesné	výchovy	

Mgr.	Květoslava	Latoňová	 učitelka	matematiky,	fyziky,	ruského	jazyka,	koordinátor	EVVO	

Mgr.	Pavlína	Loňková	 učitelka	1.	stupně	a	informační	a	komunikační	technologie	

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,	dějepisu	

Jana	Mlčochová	 vychovatelka	školní	družiny,	asistent	pedagoga	

Mgr.	Anna	Palovská	 učitelka	1.	stupně	

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

Markéta	Sofková	 Asistent	pedagoga	

Mgr.	Petr	Suchánek	 metodik	 prevence	 sociálně	 patologických	 jevů,	 učitel	 přírodopisu,	
zeměpisu,	 praktických	 činností,	 tělesné	 výchovy,	 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	 2016/2017	 pracovalo	 na	 škole	 15	 učitelů,	 3	 vychovatelky	 a	 5	 správních	
zaměstnanců.	Náboženství	zajišťovala	vyučující	z	Centra	pro	katechezi.	
K	30.	9.	2016	měla	škola	celkem	213	žáků.		

V	září	 2016	 odešla	 jedna	 pedagogická	 pracovnice	 do	 starobního	 důchodu,	 další	 2	 pedagogické	
pracovnice	čerpaly	v	průběhu	celého	šk.	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,	které	splňovaly	kvalifikační	předpoklady	podle	zákona.	

V	průběhu	 školního	 roku	 nastoupily	 na	 naši	 školu	 po	 doporučení	 školních	 poradenských	 zařízení	 2	
asistentky	pedagoga	 (0,25	a	0,75	úvazku).	 Jedna	z	nich	pracovala	v	první	 třídě	a	 jedna	z	nich	v	páté	
třídě.	

Ve	 výše	 uvedeném	 školním	 roce	 zaměstnávala	 základní	 škola	 3	 uklízečky	 (jedna	 z	nich	 na	 částečný	
úvazek),	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)	
2015/2016	 2016/2017	

Počet	pedagog.	

pracovníků	

aprobace	 Počet	pedagog.	

pracovníků	

aprobace	

0	 	 2	 učitelství	1.	st.,	CHE-ZE	
Tabulka	1.	Počet	absolventů	přijatých	na	školu	
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5.1.2 Počet	ostatních	pedagogických	pracovníků,	kteří	nastoupili	nebo	odešli		
	 2015/2016	 2016/2017	

Nastoupili	 3	 3	
Odešli	 Na	jinou	školu	 Mimo	školství	 Na	jinou	školu	 Mimo	školství	

0	 0	 1	 2	
Tabulka	2.	Počet	odcházejících	pracovníků	

Přepočtený	počet	zaměstnanců	na	naší	škole	činil	k	31.3.2017	–	21,15	zaměstnance.	

6 ÚDAJE	 O	 ZÁPISU	 K	 POVINNÉ	 ŠKOLNÍ	 DOCHÁZCE	 A	 NÁSLEDNÉM	
PŘIJETÍ	DO	ŠKOLY	

6.1 Údaje	o	dětech	přijímaných	ke	vzdělávání	na	ZŠ	Háj	ve	Slezsku	ve	šk.	
roce	2016/2017:	

	

Přijato	celkem:	 	 24	dětí	
Odklad	z	důvodu	školní	nezralosti:	 5	dětí	
Odklady	z	roku	2016:	 4	děti	
	

	

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	nastoupilo	1.	9.	2017	dle	žádostí	celkem	22	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	 Slezsku	 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	2016/2017	
Devátý	 ročník	 navštěvovalo	 ve	 školním	 roce	 2016/2017	 celkem	 17	 žáků.	 Uchazeči	 o	 studium	 na	
středních	 školách	 konali	 v	tomto	 školním	 roce	 poprvé	 po	 předchozím	 dvouletém	 ověřování	
jednotnou	(státní)	přijímací	zkoušku	z	českého	jazyka	a	matematiky.	Přijímací	řízení	na	střední	školy	
proběhlo	podle	novelizované	 vyhlášky.	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,	 současně	 nabídli	 studium	 a	 předali	 nové	 aktuální	 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.	2017.	

Název	školy	 Počet	přijatých	
žáků	

Gymnázium	Opava	 3	
SŠ	zdravotnická	Opava	 1	
Obchodní	akademie	Opava	 1	
SŠ	elektrotechnická	Ostrava	 2	
SŠ	AHOL	Ostrava	 1	
Stř.	průmyslová	škola	elektrotech.		Ostrava	 1	
SŠ	průmyslová,	Vítkovice,	Ostrava	 1	
Střední	zahradnická	škola	Ostrava	(maturitní	obor)	 1	
SOŠ	–	telekomunikace	a	ICT	Ostrava	 1	
Janáčkova	konzervatoř	 1	
Střední	zahradnická	škola	Ostrava	(učební	obor)	 2	
SOŠ	služeb	a	podnikání	Ostrava	 1	
Obchodní	akademie	Ostrava	 1	
8-leté	gymnázium	 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.	

Mgr.	Sylva	Ludvíková	–	výchovný	poradce	

6.3 Správní	řízení	
Přehledný	výčet	rozhodnutí	ředitele:	

Rozhodnutí	ředitele	 Počet	 Počet	odvolání	

Odklad	školní	docházky	 5	 0	
Přijetí	k	základnímu	vzdělávání	 24	 0	
Přestupy	žáků	na	naši	školu	 3	 0	
Tabulka	4.	Správní	rozhodnutí	ředitele	
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7 ÚDAJE	O	VÝSLEDCÍCH	VZDĚLÁVÁNÍ	

7.1 1.	stupeň	

třída	 třídní	učitel	

počet	žáků	 celkový	prospěch	 Chování	

ce
lk
em

	

Ch
la
pc
i	

dí
vk
y	

pr
os
pě

li	
s	

vy
zn
am

en
án

ím
	

pr
os
pě

li	

ne
pr
os
pě

li	

Pr
ům

ěr
ná

	
zn
ám

ka
	

1	 2	 3	
I.	 Mgr.	Jiřina	Hrbáčová	 27	 15	 12	 26	 1	 0	 1,04	 27	 	 	

II.	 Mgr.	Táňa	Zavacká	 26	 15	 11	 25		 0	 0	 1,01	 25	 	 	

III.	 Mgr.	Šárka	Prokšová	 28	 13	 15	 25	 2	 0	 1,18	 27	 	 	

IV.	 Mgr.	Anna	Palovská	 21	 8	 13	 15	 5	 0	 1,28	 20	 	 	

V.	 Mgr.	Pavlína	Loňková	 33	 16	 17	 23	 9	 0	 1,31	 32	 	 	

1.	stupeň	celkem	 135	 67	 68	 114	 17	 0	 1,164	 131	 	 	
Tabulka	5.	Výsledky	vzdělávání	-	1.	stupeň	

7.2 2.	stupeň	

třída	 třídní	učitel	

počet	záků	 celkový	prospěch	 Chování	

ce
lk
em

	

ch
la
pc
i	

dí
vk
y	

pr
os
pě

li	
s	

vy
zn
am

en
án

ím
	

pr
os
pě

li	

ne
pr
os
pě

li	

Pr
ům

ěr
ná

	
zn
ám

ka
	

1	 2	 3	
VI.	 Mgr.	Bohdana	Konečná	 28	 9	 19	 16	 11	 0	 1,45	 27	 	 	

VII.	 Mgr.	Zuzana	Krzestanová	 16	 5	 11	 8	 7	 0	 1,58	 15	 	 	

VIII.	 Mgr.	Květoslava	Latoňová	 24	 12	 12	 15	 8	 0	 1,34	 23	 	 	

IX.	 Mgr.	Marcela	Marešová	 17	 6	 11	 8	 9	 0	 1,5	 17	 	 	

2.	stupeň	celkem	 85	 32	 53	 47	 35	 0	 1,468	 82	 	 	
Tabulka	6.	Výsledky	vzdělávání	-	2.	stupeň	

7.3 Integrace	a	inkluze	žáků	se	specifickými	poruchami	učení	a	chování	
Ve	 školním	 roce	 2016/2017	 jsme	 nárokovali	 zvýšený	 normativ	 na	 14	 žáků.	 Diagnostika	 a	
rediagnostika	 žáků	 se	 specifickými	 poruchami	 učení	 probíhala	 podle	 novelizované	 vyhlášky	 a	 jako	
škola	 jsme	vstoupili	do	dvouletého	období,	ve	kterém	 jsou	žáci	po	vyšetření	 zařazováni	do	 různých	
stupňů	podpůrných	opatření.	 Evidence	 žáků	naší	 školy	 zahrnuje	 také	 žáky	 se	 zohledněním.	Většina	
žáků	se	specifickou	poruchou	učení	měla	zpracován	 individuální	vzdělávací	plán	(IVP),	na	kterém	se	
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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	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		
žáků	 s	 SPU	 zajišťovala	 Mgr.	 Sylva	 Ludvíková.	 Všichni	 žáci	 pod	 vedením	 své	 asistentky	 a	 dalších	
vyučujících	 dodržovali	 stanovené	 IVP	 (individuální	 vzdělávací	 plán)	 nebo	 postupovali	 podle	 plánu	
pedagogické	podpory.	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.	 V	průběhu	 2.	 pololetí	 školního	 roku	 byli	 na	 základě	 doporučení	
poradenských	pracovišť	přiděleni	ke	dvěma	žákům	asistenti	pedagoga,	a	to	oba	na	1.	stupeň	(1.	a	5.	
ročník).	Škola	 tak	postupuje	ve	vzdělávání	podle	platné	 legislativy,	která	se	 týká	vzdělávání	 žáků	se	
specifickými	poruchami	učení	včetně	inkluzivního	vzdělávání.	

Mgr.	Sylva	Ludvíková	–	výchovný	poradce	

8 ÚDAJE	O	PREVENCI	SOCIÁLNĚ	PATOLOGICKÝCH	JEVŮ	

V	oblasti	 sociálně	 patologických	 jevů	 jsme	 ve	 školním	 roce	 2016/2017	 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.	

ü Badmintonový	kroužek	

ü Kroužek	aerobiku	

ü Taneční	kroužek	

ü Přírodovědné	praktikum	

ü Notička	

ü Kroužek	deskových	her	

ü Přírodovědně	turistický	kroužek	

ü Atletická	přípravka	
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ü Volejbalový	kroužek	

ü Kroužky	ŠD	

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

V	rámci	 projektu	 „Není	 to	 v	Háji“,	 podpořeného	 Moravskoslezským	 krajem,	 jsme	 připravili	 pro	
jednotlivé	 třídy	 programy,	 které	 probíhaly	 v	průběhu	 školního	 roku.	 Pro	 žáky	 3.	 až	 9.	 třídy	 byly	 na	
počátku	 školního	 roku	 uspořádány	 dvoudenní	 aktivity	 v	rekreačním	 zařízení	 Bílá	 holubice	 v	obci	
Moravice.	 Pobytu	 se	 s	žáky	 zúčastnili	 vždy	 třídní	 učitel	 a	 další	 vyučující.	 Program	 byl	 připraven	 ve	
spolupráci	 s	Centrem	 inkluze.	 Na	 pobytové	 programy	 	 navazovaly	 aktivity	 ve	 škole,	 naplánované	
podle	potřeb	jednotlivých	tříd.		

Ve	 spolupráci	 s	Policií	 ČR	 oddělení	 Hlučín	 jsme	 uspořádali	 přednášku	 o	 drogách	 s	ukázkou	 výcviku	
psů.		

Žáci	8.	ročníku	navštívili	přednášku	na	Slezském	gymnáziu	v	Opavě	–	Poruchy	příjmu	potravy.	

V	měsíci	 květnu	 proběhla	 beseda	 s	medikem	 Palackého	 univerzity	 Olomouc	 na	 téma	 Nebezpečí	
závislosti,	prevence	nemocí.	

V	měsíci	 červnu	 se	 žáci	 8.	 a	 9.	 ročníku	 zúčastnili	 besedy	 o	 první	 pomoci	 s	nácvikem	 praktických	
dovedností.	

Pro	žáky	vyššího	stupně	jsme	připravili	exkurze	v	Krevním	centru	FNO,	na	Urgentním	příjmu	FNO,	ve	
Slezské	nemocnici	v	Opavě	v	muzeu	patologie	a	ošetřovatelství.		

V	rámci	boje	proti	kyberšikaně	se	žákyně	8.	třídy	zapojily	do	peer	programu	–	připravovaly	přednášky	
pro	ostatní	žáky	školy	a	v	letošním	roce	nově	přednášely	také	na	ZŠ	v	Hrabyni	a	Mokrých	Lazcích	na	
téma	Bezpečně	na	internetu.	

V	prosinci	proběhla	dvoudenní	přednáška	pro	pedagogický	sbor	na	téma	Šikana.	

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.		

Podali	 jsme	 žádost	 o	 dotaci	 Moravskoslezského	 kraje	 na	 podporu	 preventivních	 programů	
v	následujícím	školním	roce,	která	pro	příští	rok	ale	nebyla	podpořena.	

Na	 základě	 vyhodnocení	 Minimálního	 preventivního	 programu	 2016/2017	 bude	 vypracován	
Minimální	preventivní	program	pro	následující	školní	rok.	

Mgr.	Petr	Suchánek	–	metodik	prevence	sociálně	patologických	jevů	
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9 ÚDAJE	O	ENVIRONMENTÁLNÍM	VZDĚLÁVÁNÍ	

Environmentální	 výchova	 na	 naší	 škole	 je	 již	 pravidelnou	 součástí	 výuky	 v	různých	 předmětech	
během	celého	 školního	 roku.	 Žáci	 badatelskou	metodou	objevují	 přirozené	projevy	 zdravé	přírody.	
Tak	například	prvňáčci	zjišťovali	sílu	klíčku	vlašského	ořechu	a	zkoumali	život	žížal.	Žáci	3.	a	4.	třídy	se	
zabývali	 životem	 včel.	 V	5.	 třídě	 probíhalo	měření	 teploty.	 Podobně	pracovali	 i	 žáci	 vyššího	 stupně	
v	rámci	 laboratorních	 prací.	 Současně	 se	 učili,	 jaký	 vliv	 na	 přírodu	 má	 činnost	 člověka,	 a	 to	 jak	
negativní,	 tak	 i	 pozitivní.	 Pro	 žáky	 je	 naprostou	 samozřejmostí	 třídění	 odpadu	 –	 papír,	 plasty	 a	
zbytkový	odpad.		

Environmentální	 výchova	 není	 jen	 součástí	 předmětů	 s	přírodovědným	 zaměřením,	 ale	 prolíná	 se	 i	
v	jinými	předměty,	např.	v	hodinách	jazyků,	výtvarné	a	pracovní	výchovy.	Běžnou	součástí	 literatury	
se	 staly	 hodiny	 čtení	 na	 školní	 zahradě.	 Obrázky	 a	 výrobky	 dětí	 s	tématikou	 přírody	 jsou	 nedílnou	
součástí	výzdoby	naší	školy.	

Během	školního	roku	proběhly	již	tradiční	aktivity,	jako	jsou	vycházky	a	pochodová	cvičení	v	blízkém	
okolí,	 školní	 výlety,	 exkurze	 ve	 Slezském	 muzeu	 v	Opavě	 a	 v	 Geologickém	 pavilonu	 Vysoké	 školy	
báňské	v	Ostravě.	I	v	tomto	roce	jsme	se	opět	zaměřili	na	problematiku	vody	a	nově	na	problematiku	
odpadů.	V	rámci	Dne	Země	jsme	pro	naše	žáky	připravili	exkurze	na	sběrný	dvůr	a	čističku	odpadních	
vod	v	Háji	ve	Slezsku	a	třídírnu	odpadu	Opametal	v	Opavě.		

Na	podzim	proběhl	 sběr	 kaštanů	a	 žaludů	pro	 lesní	 zvěř.	Nasbírali	 jsme	celkem	661	kg	a	předali	 je	
místním	myslivcům	 v	Háji	 i	 v	 Hrabyni.	 Další	 velký	 sběr,	 tentokrát	 starého	 papíru,	 proběhl	 na	 jaře.	
Loňský	výsledek	jsme	sice	nepřekonali,	ale	i	tak	jsme	odevzdali	10	966	kg.	Již	loni	jsme	se	zapojili	do	
sběru	použitého	rostlinného	oleje	a	umístili	se	na	3.	místě	v	ČR.	Letos	jsme	to	dotáhli	na	úžasné	první	
místo	s	1069	kg,	daleko	před	druhým	v	pořadí.	

Úzce	spolupracujeme	i	s	obecním	úřadem	v	Háji	ve	Slezsku.	Každoročně	se	naši	žáci	podílejí	na	výrobě	
ozdob	 a	 zdobení	 Vánočního	 stromu.	 Další	 aktivitou	 byla	 pomoc	 při	 přípravě	 a	 organizaci	 výstavy	
„Přírodopisný	kabinet	světoběžníka	Emila“	v	Dohnálkově	vile.		

Nedílnou	 součástí	 je	 i	možnost	 kroužků	 s	environmentálním	 zaměřením.	 Dalším	 rokem	 pokračoval	
turistický	kroužek	pro	děti	ze	školní	družiny.	Jeho	náplní	byly	vycházky	do	blízkého	okolí	s	poznáváním	
přírody.	 Také	 pro	 žáky	 2.	 stupně	 probíhal	 turistický	 kroužek,	 jen	 výlety	 byly	 celodenní	 a	 do	
vzdálenějšího	 okolí.	 Další	možností	 byl	 přírodovědný	 kroužek,	 jehož	 hlavní	 náplní	 byla	 příprava	 na	
biologickou	 olympiádu.	 A	 našim	 žákyním	 se	 opět	 vedlo	 skvěle.	 Anežka	 Lyková	 a	 Eliška	 Beránková	
v	okresním	kole	obsadily	4.	a	6.	místo	a	v	krajském	kole	8.	a	9.	

V	tomto	 roce	 se	 naše	 škola	 zapojila	 do	 dvou	 projektů	 s	environmentální	 tématikou.	 Prvním	 byl	
„Podpora	 aktivit	 v	oblasti	 prevence	 rizikových	 projevů	 chování	 u	 dětí	 a	 mládeže	 na	 školní	 rok	
2016/2017“,	 který	proběhl	 v	 září	 a	 říjnu	 formou	adaptačního	kurzu.	 Zúčastnili	 se	ho	 žáci	5.,	 6.	 a	8.	
třídy.	Jeho	nedílnou	součástí	byly	i	vycházky	do	přírody	a	pozorování	života	v	ní.	Druhým	byl	projekt	
„Chráníme	 les“	pro	4.	 a	 5.	 třídu.	 14	dní	 v	dubnu	 se	 žáci	 věnovali	 terénnímu	ekoprogramu.	V	CHKO	
Jeseníky	 se	učili	 poznávat	 živočichy	 a	 rostliny,	 sledovali	 zásahy	 člověka	do	 života	 lesa	 a	 zabývali	 se	
biodiverzitou.	
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Nezapomněli	 jsme	 ani	 na	 širokou	 veřejnost	 a	 pro	 zájemce	 jsme	 připravili	 2.	 setkání	 s	 Agustinem	
Grefou	s	možností	besedovat	o	životě	v	Amazonii	a	síle	tamních	rostlin.	

Činnost	 a	 výsledky	 naší	 školy	 v	 environmentální	 oblasti	 i	 v	roce	 2016/2017	 byly	 velmi	 pestré	 a	
poučné.	V	příštím	roce	bychom	rádi	pokračovali	ve	stejném	duchu.	

přehled	aktivit:	

1)	exkurze	

ü Slezské	muzeum	Opava	–	8.	třída	

ü čistírna	odpadních	vod	Háj	ve	Slezsku	–	1.	stup.	+	6.	a	9.	třída	

ü sběrný	dvůr	Háj	ve	Slezsku	–	1.	stup.	+	6.	a	9.	třída	

ü třídírna	odpadu	Opametal	Opava	–	7.	a	8.	třída	

ü Přírodopisný	kabinet	světoběžníka	Emila	–	Dohnálkova	vila,	Háj	ve	Slezsku	

ü Krevní	centrum	fakultní	nemocnice	v	Ostravě	–	8.	třída	

ü Geologický	pavilon	Vysoké	školy	báňské	–	8.	třída	

ü muzeum	patologie	+	muzeum	ošetřovatelství	–	Slezská	nemocnice	v	Opavě	–	8.	třída	

2)	přednášky	

ü Amazonská	džungle	–	Agustin	Grefa	–	2.	setkání	

ü první	pomoc	–	praktické	ukázky	s	medikem	Martinem	Marešem	–	2.	stupeň	

3)	sběr	

ü kaštany	a	žaludy	–	661	kg	

ü starý	papír	–	10	966	kg	

ü rostlinný	olej	–	1069	kg	–	1.	místo	v	ČR	

4)	soutěže	

ü přírodovědný	Klokan	

ü biologická	olympiáda	–	okresní	kolo	–	4.	a	6.	místo	

	 	 	 	 krajské	kolo	–	8.	a	9.	místo	

ü Velká	soutěž	ZOO	Ostrava	–	6.	třída	

5)	kroužky	

ü turistický	kroužek	pro	děti	ze	školní	družiny	
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ü turistický	kroužek	–	2.	stupeň	

ü přírodovědný	kroužek	–	2.	stupeň	

6)	projekty	

ü „Chráníme	les“	–	formou	ozdravného	pobytu	–	4.	a	5.	třída	

ü „Podpora	aktivit	v	oblasti	prevence	rizikových	projevů	chování	u	dětí	a	mládeže	na	školní	rok	
2016/2017“	–	formou	adaptačního	kurzu	–	5.,	6.	a	8.	třída	

7)	se	sportovním	zaměřením	

ü lyžařský	výcvik	7.	třída	

ü pochodová	cvičení	

ü školní	výlety	

ü vycházky	

8)	další	aktivity	

ü Den	Země	

ü měsíční	projekty	

ü výzdoba	Vánočního	stromu		

ü hodiny	prvouky	–	badatelská	výuka	

ü čtení	na	zahradě	

ü práce	na	školním	pozemku	

ü náměty	s	environmentální	tématikou	v	hodinách	výtvarné	a	pracovní	výchovy	

Mgr.	Květoslava	Latoňová	–	koordinátor	EVVO	

	

Obrázek	2.	Exkurze	v	ČOV	v	rámci	Dne	Země.	
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10 ÚDAJE	 O	 DALŠÍM	 VZDĚLÁVÁNÍ	 PEDAGOGICKÝCH	 PRACOVNÍKŮ	
(DVPP)	

		
Počet	zúčastněných	

2015/2016	 2016/2017	

Řízení	ZŠ,	legislativa	 10	 7	

Školní	vzdělávací	program	a	inkluze	 0	 4	

BOZP	a	PO	 0	 19	
výchovné	poradenství	 1	 1	
Vývojové	poruchy	 2	 6	
Cizí	jazyk	 9	 4	
Komunikace	a	jednání	 5	 22	
Obsluha	ICT	 58	 1	
Oblast	přírodních	věd	(EVVO)	 3	 7	
Oblast	společenských	věd	(prevence	neg.j.)	 4	 3	
Čtenářství	a	kritické	myšlení	 0	 12	
Sport	+	zdravotnictví	(1.	pomoc)	 4	 1	
Volnočasové	aktivity	 		 3	
Ostatní	 8	 1	
Tabulka	7.	Počet	zúčastněných	ped.	pracovníků	na	DVPP	

V	tabulce	nejsou	vloženy	účasti	na	následujících	vzdělávacích	akcích:		

Většina	 členů	 učitelského	 sboru	 se	 účastnila	 celoročního	 jazykového	 vzdělávání.	 Kurzy	 angličtiny,	
které	jsme	realizovali	z	projektu	Vzdělávání	do	Háje,	se	účastnilo	13	pedagogických	pracovníků.		

Ve	 školním	 roce	 2016/2017	 probíhalo	 také	 vzdělávání	 v	rámci	 dlouhodobých	 projektů	 CESTA	 a	
Čtenářské	 školy.	 V	 rámci	 těchto	 projektů	 probíhalo	 vzdělávání	 pedagogů	 v	oblastech	 osobního	
rozvoje,	mentoringu,	čtenářství	a	dalších	gramotností	a	kritického	myšlení.	

Dále	v	tabulce	nejsou	uvedeny	dlouhodobé	akce.	Především	se	jedná	o	tzv.	Letní	školy	zaměřené	na	
čtenářskou	 gramotnost	 (účastnilo	 se	 5	 pedagogů),	 metodu	 výuky	 matematiky	 podle	 Hejného	 (2	
pedagogové),	letní	školu	iPadů	(1	pedagog).	Dále	se	jeden	učitel	účastnil	dlouhodobého	kurzu	Čtením	
a	psaním	ke	kritickému	myšlení.		

Vzdělávání	 se	 účastnili	 všichni	 členové	 pedagogického	 sboru	 a	 v	souladu	 s	dlouhodobou	 koncepcí	
bylo	vzdělávání	zaměřeno	především	na	rozvoj	učitelských	dovedností,	které	by	měly	vést	k	dalšímu	
zkvalitňování	 výuky.	 V	budoucnu	 se	 chceme	 zaměřit	 především	 na	 oblasti	 rozvoje	 čtenářské	
gramotnosti	 (a	kritického	myšlení)	a	cizích	 jazyků.	Celkem	bylo	na	vzdělávání	vynaloženo	z	vlastních	
zdrojů	115	184	Kč.	Vzdělávací	akce,	které	tvořily	části	projektů	a	byly	tedy	podpořeny	z	jiných	zdrojů,	
tvořily	 větší	 část	 z	celkového	 vzdělávání.	 A	 to	 jak	 po	 stránce	 časové,	 tak	 po	 stránce	 finanční.	 Díky	
realizaci	 projektů	 tedy	 došlo	 k	významné	 úspoře	 prostředků	 školy	 při	 zapojení	 velkého	 počtu	
pedagogů	do	koncepčního	vzdělávání.	
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11 ÚDAJE	 O	 VÝSLEDCÍCH	 INSPEKČNÍ	 ČINNOSTI	 PROVEDENÉ	 ČESKOU	
ŠKOLNÍ	INSPEKCÍ	

Ve	školním	roce	2016/2017	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	2016	měly	hodnotu		 	 14	152	601,89	Kč.	

Celkové	náklady	pro	hlavní	činnost	za	rok	2016	činily		 	 	 14	044	060,21	Kč.	

12.1 Stanovení	hospodářského	výsledku	
Z		toho	plyne	pro	hlavní	činnost:	14	152	601,89	–	14	044	060,21					=				 108	541,68	Kč	

Pro	doplňkovou	činnost	platí:	91	530,00	–	68	661,80					 	 					=			 22	868,20		Kč	

Zlepšený	hospodářský	výsledek	za	příspěvkovou	organizaci	je	celkem	131	409,88	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.	2016	
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 1 851 473,16 0,00 42 260,00 1 809 213,16 
      

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 25 331,00 80 063,00 68 340,00 37 054,00 
      

Učebnice I.st.  145 434,61 2 886,00 0,00 148 320,61 
      

Učebnice II.st.  751 093,39 3 444,00 0,00 754 537,39 
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Zařazení 
majetku 

Číslo 
účtu Počáteční stav Přírůstek  Úbytek Stav k 31.12.2015 

Ostatní 
majetek, 

majetek FKSP, 
DDHM, UPA 

902 928 812,79 140 326,69 29 180,88 1 039 958,60 

      

DHM, UPB 028 7 583 820,18 1 028 713,98 34 596,80 8 577 937,36 
            

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	
	

V	průběhu	 podzimu	 byly	 ve	 spolupráci	 s	obcí	 dokončeny	 prostory	 3.	 NP,	 v	letních	 měsících	 byla	
provedena	pravidelná	obnova	výmalby	školy	a	drobné	opravy.	

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 Vzdělání	do	Háje	
Projekt	“Vzdělání	do	Háje”,	který	probíhá	na	naší	škole	od	1.	9.	2016	do	31.	8.	2018.	Tento	projekt	je	
realizován	za	finanční	podpory	Evropské	Unie	a	jeho	cílem	je	rozvoj	v	oblastech,	škola	si	je	určila	jako	
prioritní	pro	své	budoucí	směřování,	je	tedy	zaměřen	na	kombinaci	následujících	témat:	Osobnostně	
profesní	 rozvoj	 pedagogů,	 vzájemná	 spolupráce	 pedagogů	 a	 podpora	 extrakurikulárních	 aktivit.	
Nosnou	částí	projektu	je	právě	osobnostně	profesní	rozvoj	pedagogů,	konkrétně	se	jedná	o	realizaci	
vzdělávacích	 jazykových	kurzů	angličtiny	pro	pedagogy.	Tyto	 jazykové	kurzy	probíhaly	od	října	2016	
do	 června	2017,	účastnila	 se	 jich	 většina	pedagogického	 sboru	 školy	 a	 jsou	plánovány	 také	na	 celý	
školní	rok	2017/18.		

V	příštím	 školním	 roce	 také	 plánujeme	 další	 aktivity	 projektu,	 kterými	 budou	 realizace	 vzájemné	
spolupráce	našich	pedagogů	prvního	stupně	v	oblasti	rozvoje	čtenářské	gramotnosti	a	dále	pro	naše	
žáky	budeme	realizovat	Čtenářský	klub	a	Klub	zábavné	logiky	a	deskových	her.	
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15.2 Chráníme	les	
V	tomto	projektu	jsme	realizovali	ozdravný	pobyt	pro	žáky	prvního	stupně	(4.	a	5.	třída)	z	oblastí	se	
zhoršenou	 kvalitou	 ovzduší.	 Jednalo	 se	 o	 školu	 v	přírodě	 zaměřenou	 zejména	 na	 EVVO	
(enviromentální	 vzdělávání,	 výchova	 a	 osvěta)	 v	CHKO	 Jeseníky	 na	 Malé	 Morávce.	 Během	 pobytu	
prošli	 žáci	 ověřeným	 terénním	 ekoprogramem,	 sestaveným	 a	 aktualizovaným	
externím	koordinátorem	 environmentální	 výchovy	 (EVVO).	 Kromě	 EVVO	 koordinátora	 děti	 během	
programu	 provázeli	 také	 pedagogové	 školy.	 Ekologický	 program	měl	 za	 cíl	 seznámit	 žáky	 s	 oblastí	
CHKO	Jeseníků,	představit	živou	a	neživou	přírodu,	biodiverzitu,	poznávání	rostlin	a	živočichů,	ukázat,	
jak	člověk	zasahuje	do	lesa.	U	žáků	byly	rozvíjeny	klíčové	kompetence	k	učení,	kompetence	k	řešení	
problémů,	 komunikativní,	 občanské	 a	 pracovní,	 ale	 také	 samostatnost	 a	 tvořivost,	 došlo	 k	 utužení	
vztahů	ve	třídním	kolektivu	a	v	neposlední	řadě	k	rozvoji	pohybové	koordinace	(pěší	turistika,	pobyt	
venku).	

Na	tento	projekt	nám	přispěl	Státní	fond	životního	prostředí	ČR	celkovou	částkou	přesahující	147	tisíc	
Kč.	Další	náklady	hradili	 žáci,	 resp.	 jejich	 zákonní	 zástupci,	 a	 část	nákladů	pokryla	 škola.	Naše	 škola	
bude	žádat	i	o	další	dotaci	z	obdobných	programů,	abychom	mohli	ve	školách	v	přírodě	pokračovat.	

	

Obrázek	3.	Žáci	na	škole	v	přírodě.	

15.3 Není	to	v	háji	
Základní	 škola	 získala	 dotaci	Moravskoslezského	 kraje	 (dotační	 program	 „Podpora	 aktivit	 v	 oblasti	
prevence	 rizikových	 projevů	 chování	 u	 dětí	 a	 mládeže	 na	školní	 rok	 2016/2017“)	 na	 systematické	
preventivní	působení	směřující	k	rozvoji	osobnosti	žáků	naší	školy.	Projekt	s	názvem	„Není	to	v	háji	–	
Projekt	specifické	primární	prevence	ZŠ	Háj	ve	Slezsku“	byl	zaměřen	především	na	prevenci	šikany	a	
násilného	chování,	kouření	a	drogových	závislostí,	předcházení	 závislosti	na	 internetu	a	na	zlepšení	
komunikativních	dovedností	žáků.	

Ve	 spolupráci	 s	odborníky	 sestavil	 školní	 metodik	 prevence	 sociálně	 patologických	 jevů	 Mgr.	 Petr	
Suchánek	celoroční	plán	aktivit	sestávající	se	z	pobytových	kurzů	primární	prevence	pro	žáky	5.,	6.	a	
8.	třídy,	které	proběhly	v	září	2016	a	cílených	bloků	primární	prevence	pro	žáky	2.	–	9.	třídy	v	dalším	
průběhu	školního	roku.	Všechny	pobytové	kurzy	se	odehrávaly	v	rekreačním	středisku	Bílá	Holubice	v	
Mokřinkách	 u	 Vítkova.	 Část	 programu	 zařídily	 lektorky	 z	 Centra	 inkluze,	 o	 zbytek	 se	 staral	 náš	
pedagogický	 doprovod.	 Během	 mnoha	 připravených	 aktivit	 a	 her	 měli	 možnost	 prokázat,	 jak	 si	
dokážou	 vzájemně	 pomoci	 a	 být	 k	 sobě	 empatičtí,	 učili	 se	 spolu	 komunikovat,	 lépe	 si	 vzájemně	
rozumět	a	vycházet	spolu,	hledat	společná	řešení	a	spolupracovat,	pracovat	na	zlepšování	vztahů	ve	
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třídě.	 Také	 na	 přednáškách	 ve	 škole,	 které	 navazovaly	 na	 program	 pobytových	 kurzů,	 se	 podíleli	
odborníci	 z	Centra	 inkluze.	 Oba	 typy	 akcí	 samozřejmě	 odrážely	 potřeby	 tříd,	 které	 s	 metodikem	
prevence	konzultovali	třídní	učitelé.	

	

	

Obrázek	4.	Jedna	z	aktivit	na	pobytových	kurzech	pořádaných	v	rámci	projektu	Není	to	v	háji.	

15.4 CESTA	
Projekt	CESTA	je	spolufinancován	Evropskou	unií	–	Evropským	sociálním	fondem	v	rámci	Operačního	
programu	 Výzkum,	 vývoj	 a	 vzdělávání.	 Příjemce	 dotace	 není	 naše	 škola,	 ale	 je	 jím	 KVIC-Krajské	
zařízení	pro	další	vzdělávání	pedagogických	pracovníků	a	informační	centrum,	Nový	Jičín,	příspěvková	
organizace.	Tato	organizace	řídí	projekt	a	zajišťuje	pro	školy	vzdělávací	akce.	

Cílem	 projektu	 je	 rozvoj	 kompetencí	 pedagogů	 MŠ	 a	 ZŠ	 pro	 přijímání	 a	 poskytování	 kolegiální	
podpory	 v	 regionu	 Moravskoslezského	 kraje.	 Rozvoj	 kolegiální	 podpory	 má	 přinést	 zkvalitnění	
vzdělávání	zaměřeného	na	úspěch	každého	dítěte	a	žáka.	Chceme	se	zasadit	o	to,	aby	učitele	na	naší	
škole	 v	 budoucnu	 zlepšovali	 své	 profesní	 kompetence	 vzájemnou	 spoluprací.	 Tento	 projekt	 jim	 k	
tomu	 má	 napomoci	 tím,	 že	 jim	 poskytne	 nástroje,	 které	 vzájemnou	 spolupráci	 umožní	 efektivně	
realizovat.	

Zapojením	do	projektu	si	slibujeme,	že	dojde	na	naší	škole	ke	zvýšení:	

• počtu	 pedagogů,	 kteří	 budou	 přijímat	 a	 poskytovat	 efektivní	 kolegiální	 podporu	 svým	
kolegům	ve	své	škole,		

• počtu	 pedagogů,	 kteří	 budou	 přijímat	 a	 poskytovat	 kolegiální	 podporu	 formou	 interního	
mentoringu,	

• počtu	 pedagogů,	 kteří	 budou	 schopni	 stát	 se	 lektorem	 dalšího	 vzdělávání	 pedagogických	
pracovníků	a	tímto	způsobem	sdílet	své	dovednosti	a	zkušenosti	z	praxe.				
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Aktivity	 projektu	 se	 zaměřují	 se	 na	 získávání,	 procvičení	 či	 zdokonalování	 dovedností	 poskytovat	
kolegiální	podporu	v	tématech:		

• individualizace	vzdělávání	ve	smyslu	práce	s	individuálními	potřebami	jednotlivých	žáků,	

• čtenářská,	 matematická	 gramotnost	 a	 polytechnické	 vzdělávání,	 resp.	 přírodovědná	
gramotnost.	 Zapojení	 pedagogové	 se	 soustředí	 na	 téma,	 které	 považují	 za	 významné	 pro	
sebe	 a/nebo	 pro	 naši	 školu	 a	 zvolili	 si	 ho	 při	 zahájení	 projektu.	 Kolegiální	 podporu	 budou	
přijímat	a	poskytovat	ve	zvolené	oblasti,				

• podpora	 pedagogů	 v	oblasti	 interního	 mentoringu	 a	 uplatňování	 získaných	 dovedností	
v	pedagogické	praxi,	podporu	 rozvoje	 lektorských	dovedností	pro	 ty	pedagogy,	 kteří	budou	
mít	zájem	a	potenciál	své	zkušenosti	zprostředkovat	dalším	učitelům	formou	aktivní	lektorské	
činnosti.			

Součástí	všech	aktivit	je	také	podpora	růstu	osobnostních	a	sociálních	kompetencí	všech	zapojených	
pedagogů	prostřednictvím	podpory	jejich	osobnostně	sociálního	rozvoje.		

Učitelé	 zapojeni	 do	 projektu	 realizovali	 část	 aktivit	 již	 v	 první	 polovině	 roku	 2017,	 další	 budou	
následovat	v	příštích	letech.	

15.5 Čtenářské	školy	
Akci	 Čtenářské	 školy	 odborně	 garantuje	 čtenářský	 tým	 projektu	 Pomáháme	 školám	 k	 úspěchu	 a	
organizačně	 a	 finančně	 ho	 zabezpečuje	 o.p.s.	 Pomáháme	 školám	 k	 úspěchu	 na	 základě	 zadání	 i	
financování	od	rodinné	nadace	Renáty	a	Petra	Kellnerových	The	Kellner	Family	Foundation.	

Posláním	projektu	Pomáháme	školám	k	úspěchu	je	podporovat	zapojené	veřejné	základní	školy	tak,	
aby	se	v	nich	každý	žák	mohl	učit	naplno	a	s	radostí.	Učit	se	naplno	a	s	radostí	se	lépe	daří	těm,	kteří	
dobře	čtou.	Lépe	číst	a	psát	znamená	úspěšněji	se	domlouvat.	Lépe	číst	znamená	lépe	se	učit.V	akci	
čtenářské	školy	chce	projekt	Pomáháme	školám	k	úspěchu	nabízet	své	know	how	v	oblasti	čtenářské	
gramotnosti	kolegům	z	dalších	škol.	

Účinnou	 cestou	 k	profesnímu	 růstu	 učitelů	 jsou	 rozmanité	 formy	 vzájemného	 učení.	 Jsou	 různě	
náročné	a	také	různě	efektivní	a	prolínají	se.	Například	jde	o	sdílení	zkušeností	v	malých	nebo	větších	
skupinách	v	rámci	školy	i	napříč	školami.	V	rámci	tohoto	sdílení	zkušeností	se	čtenářstvím	vysílá	škola	
své	 pedagogy	 na	 různá	 setkání	 škol	 zapojených	 do	 tohoto	 projektu.	 Mezi	 další	 formy	 učení	 se	 v	
projektu	patří	otevřené	hodiny	s	následným	rozborem	či	mentorská	kolegiální	podpora.	Mentorkou	
pro	naši	školu	se	stala	Mgr.	Leona	Mechúrová,	lektorka	čtenářské	gramotnosti,	speciální	pedagožka	a	
pedagogická	konzultantka.	

Mezi	 formy	 podpory,	 které	 práce	 s	 mentorem	 může	 naší	 škole	 přinést,	 spadá	 např.	 tematické	
konzultace	 s	učiteli	 na	 vybraná	pedagogická	 témata,	 rozhovory	nad	konkrétními	materiály	 z	hodin,	
návštěva	mentora	ve	výuce	atd.	Škola	také	vytvořila	interní	čtenářský	tým,	který	se	na	pravidelných	
setkáních	s	mentorem	zaměřuje	na	podporu	rozvoje	čtenářství	na	naší	škole.	Tým	našich	učitelů	s	ní	
začal	 spolupracovat	 již	 koncem	 školního	 roku	 2016/2017	 a	 v	příštím	 roce	 v	 tom	 budeme	 rádi	
pokračovat.	Je	nám	velkou	ctí,	že	se	nám	dostane	pedagogické	podpory	právě	od	Mgr.	Mechúrové,	
nemohli	jsme	si	přát	nikoho	povolanějšího.	
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15.6 Další	projekty	školy,	popř.	obce	
V	minulém	roce	také	pokračovaly	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.	

Ve	spolupráci	s	obcí	byla	také	získána	dotace	na	dokončení	3.	nadzemního	podlaží	školy,	ve	které	od	
července	2016	proběhlo	dokončení	podkrovních	prostor	školy,	aby	vznikly	prostory	pro	2	počítačové	
učebny,	 kabinet	 a	 hlavně	 také	 pro	 cvičnou	 kuchyň,	 která	 ve	 škole	 od	 počátku	 rekonstrukcí	 chybí.	
Projekt	zastřešila	Obec	Háj	ve	Slezsku	a	realizace	byla	dokončena	v	prosinci	2016.	Stavebně	je	tak	celá	
budova	 školy	 zrekonstruována	 a	 čeká	 se	 na	 stavební	 rekonstrukci	 školního	 hřiště.	 Na	 vybavení	
zrekonstruovaných	prostor	 jsme	žádali	dotaci	ze	dvou	různých	výzev.	V	době	dokončení	této	zprávy	
nebyl	výsledek	žádostí	znám.	

16 AKTIVITY	ŠKOLY,	A	PREZENTACE	NA	VEŘEJNOSTI	

V	této	 části	 se	 snažíme	 popsat	 aktivity,	 které	 jsme	 realizovali	 a	 zdály	 se	 nám	netradiční,	 zajímavé.	
Nevejdou	 se	 zde	 úplně	 všechny	 informace,	 ty	 je	 možné	 vyhledat	 na	 webu	 školy,	 kde	 jsou	 navíc	
doplněny	 obrazovým	materiálem	 a	 videi.	 Pro	 větší	 přehlednost	 jsme	 se	 snažili	 rozdělit	 aktivity	 do	
několika	kategorií,	toto	rozdělení	je	však	orientační	a	subjektivní,	protože	mnohdy	se	akce	dají	zařadit	
do	více	kategorií.	

16.1 Všeobecně	vzdělávací	a	kulturní	akce	
Kroužky,	 které	 jsou	 zřizovány	 školou,	 vyplňují	 volný	 čas	 dětí	 a	 jsou	 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.	 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	fyzická	kondice	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	a	také	s	obecním	úřadem.		

Součástí	 začátku	 školního	 roku	 se	 staly	 tzv.	 adaptační	 kurzy,	 které	 byly	 realizovány	 s	 podporou	
Moravskoslezského	kraje	v	rámci	projektu	Není	to	v	Háji.		

V	 úterý	 13.9.	 jsme	přivítali	 v	 naší	 škole	 herce	 Lukáše	Hejlíka	 a	Alana	Novotného.	 V	 rámci	 projektu	
LiStOVáNí	nám	přijeli	představit	knihy	"Dobrodružství	strýčka	Ludvíka"	a	"Můj	příběh:	9,58".		
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Po	 prvním	 školním	 týdnu	 se	 vydali	 prvňáčci	 na	 tradiční	 návštěvu	 školky.	 Předvedli	 mladším	
kamarádům	školní	říkanku,	pochlubili	se	aktovkami	a	s	ostatními	dětmi	zavzpomínali	na	školku	písní	
Barevná	školka.		

I	v	tomto	školním	roce	byl	aktivní	i	turistický	kroužek.	První	výprava	vedla	na	Uhlířský	vrch	u	Bruntálu,	
kde	 si	 žáci	 prohlédli	 lom	 dokumentující	 vulkanickou	 činnost,	 prastarou	 lipovou	 alej	 a	 kostel	 Panny	
Marie	Pomocné	a	krásy	samotného	město	Bruntálu.	Další	výpravy	turistického	kroužku	byly	na	zámek	
v	Hradci	nad	Moravicí	a	do	muzea	v	Ostravě.	

Dne	26.9.	se	žáci	sedmého	a	devátého	ročníku	vydali	na	historickou	exkurzi,	která	byla	organizovaná	
Československou	obcí	legionářskou	-	Legiovlak.	Žáci	měli	jedinečnou	možnost	si	prohlédnout	věrnou	
repliku	 legionářského	 vlaku	 z	 období	 let	 1918–1920.	 Dvanáct	 zrekonstruovaných	 vagonů	 takto	
představilo	život	a	boj	legionářů	a	přiblížilo	nám	válečné	operace	z	období	1.světové	války.	Žáci	tímto	
získali	povědomí	o	čs.	legiích	a	jejich	zásluhách	na	vzniku	samostatného	československého	státu.		

Od	 září	 2016	 začínáme	 vyučovat	 matematiku	 také	 metodou	 prof.	 Hejného,	 Abychom	 rodičům	
předvedli,	jak	se	pracuje	s	jednotlivými	typy	příkladů	(prostředí),	v	podvečer	16.	listopadu	se	sešlo	14	
rodičů	prvňáčků	na	matematické	dílně,	kde	si	v	roli	žáků	některá	prostředí	vyzkoušeli.	Další	možnost,	
kdy	mohli	 rodiče	okusit	 zkušenosti	 ze	 školy,	byla	v	březnu.	To	někteří	 z	 rodičů	přišli	nahlédnout	do	
výuky	v	1.	 třídě.	Mohli	 sledovat	hodinu	matematiky	a	českého	 jazyka.	Prvňáčci	předvedli	počítání	v	
prostředí	 sčítacích	 trojúhelníků,	 sousedů	 i	autobusu.	V	českém	 jazyce	ukázali	 rodičům,	 jak	umí	číst,	
odpovídat	na	otázky	i	psát	věty.	

Otevřeli	 jsme	 novou	 čítárnu.	 Na	 začátku	 stála	 téměř	 prázdná	 školní	 třída,	 ve	 které	 se	 schovávalo	
několik	polic	s	knihami.	Nová	budoucí	čítárna	nejdřív	dostala	nový	koberec,	potom	výmalbu.	Školní	
čítárna	 je	 dětem	otevřena	 nejen	 v	 případě,	 že	 sem	 zavítají	 v	 rámci	 hodin	 čtení,	 ale	 také	 o	 velkých	
přestávkách.	Protože	"Celé	Česko	čte	dětem",	protože	"Čtení	pomáhá".	

Při	příležitosti	lampionového	průvodu	připravili	žáci	osmé	třídy	pro	své	mladší	kamarády	z	1.	a	2.	třídy	
"halloweenskou	 hodinu".	 Vysvětlili	 dětem	 význam	 slova	Halloween,	 kde	 a	 proč	 se	 svátek	 slaví,	 a	 s	
jejich	pomocí	mladší	kamarádi	vybarvovali	"strašidelný	dům"	a	hráli	další	hry.	

V	den	státního	svátku	28.	10.	2016	v	rámci	oslav	vzniku	ČSR	byl	kromě	jiného	na	Ostré	hůrce	slyšet	
zpěv	dětí	 ze	 školní	 družiny,	 které	po	 slavnostním	projevu	 starosty	potěšily	 všechny	přítomné	 svým	
veselým	hudebním	vystoupením.	

Žáci	 9.	 ročníku	 se	 v	 rámci	 plnění	 Minimálního	 preventivního	 programu	 zúčastnili	 besedy	 s	
odsouzenými	uživateli	drog,	kterou	pořádal	Magistrát	města	Opavy	ve	spolupráci	s	opavskou	věznicí.	
Žáci	 si	 vyslechli	 autentické	 životní	 příběhy	 dvou	 odsouzených	 žen,	 dozvěděli	 se	 o	 způsobu	 léčby	 a	
mohli	klást	otázky	jak	odsouzeným,	tak	přítomnému	psychologovi.		

Slavnostní	 zahájení	 adventu	 se	 v	 Háji	 stává	 již	 tradicí.	 Také	 letos	 zaštiťovala	 naše	 škola	 výzdobu	
obecního	 vánočního	 stromu.	 Tentokrát	 bylo	 téma:	 „Duhový	 jako	 páv“.	 Děti	 nosily	 do	 školy	 své	
nádherné	a	originální	výrobky,	které	potom	mohly	vidět	zavěšeny	na	obecním	stromě	v	centru	obce.	
K	rozsvícení	 vánočního	 stromu	 neodmyslitelně	 patří	 také	 hudební	 program	plný	 koled	 a	 vánočních	
písní.	 Tohoto	programu	 se	 v	 sobotu	odpoledne	�zúčastnil	 i	 náš	 pěvecký	 sbor	Notička	 a	 také	 školní	
družina.	Za	klavírního	doprovodu	zazpívaly	španělskou	vánoční	koledu	Campanas	de	belen.		
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Děti	z	naší	školy	byly	dne	28.	11.	2016	pozvány	také	k	zahájení	adventu	do	Rehabilitačního	ústavu	v	
Hrabyni.	 Společně	 s	pedagogickým	doprovodem	odjelo	do	Hrabyně	52	dětí.	�Ve	společenském	sále	
předvedly	 pro	 obyvatele	 rehabilitačního	 zařízení	 program	 trvající	 45	min.	 Na	 závěr	 vystoupení	 byl	
slavnostně	rozsvícen	vánoční	strom.	

Jako	 každý	 rok,	 tak	 i	 letos	 žáci	 naší	 školy	 sbírali	 kaštany	 a	 žaludy	na	 zimní	 dokrmování	 lesní	 zvěře.	
Nejaktivnějšími	 byli	 opět	 ti	 nejmenší	 –	 žáci	 nižšího	 stupně.	 Nasbírali	 celkem	 661	 kg.	 Nasbírané	
kaštany	a	žaludy	byly	předány	myslivcům	v	Háji	ve	Slezsku	a	v	Hrabyni.	

V	úterý	6.	12.	se	děti	z	1.	stupně	účastnily	v	sále	školy	koncertu	hudební	skupiny	Marbo	s	podtitulem	
"Písničky	 a	 jejich	 úkoly".	 Spolu	 s	 protagonisty	 si	 zazpívaly	 ukolébavku,	 písně	 o	 zvířatech	 nebo	
rokenrol,	slyšely	pochod	a	mnoho	dalších	melodií.	Zapojily	i	pohyb	a	do	rytmu	moderně	upravených	
písní	vesele	tleskaly.	

Mikulášská	nadílka	probíhala	opět	za	podpory	SRPD	Hajeto	a	podíleli	se	na	ni	 i	žáci	9.	 třídy,	kteří	si	
pro	své	mladší	kamarády	připravili	krátké	vystoupení	v	mikulášském	převlečení.		

V	předvánočním	týdnu	se	žáci	1.	 třídy	vydali	na	návštěvu	za	svými	kamarády	do	školky.	Společně	si	
zazpívali	 koledy,	 školkoví	 kamarádi	 připomněli	 školákům	 vánoční	 básničky	 a	 pak	 si	 společně	 chvíli	
hráli	v	jednotlivých	třídách.		

Předškoláčci	 z	 Háje	 a	 ze	 Lhoty	 se	 v	 pátek	 13.1.	 přišli	 podívat	 na	 své	 kamarády	 do	 školy,	 kde	 se	
zúčastnili	 výuky	 v	půlených	hodinách	1.	 třídy.	Četli	 obrázky,	počítali	 tečky,	 zpívali	 i	 cvičili.	Děti	 také	
navštívily	školní	družinu,	naučily	se	taneček	a	chvíli	si	pohrály	s	hračkami.	

Zajímavou	 besedou	 s	 pamětnicí,	 která	 jako	 děvče	 prošla	 za	 války	 pracovním	 táborem,	 jsme	 si	
připomněli	 Mezinárodní	 den	 obětí	 Holocaustu.	 Tato	 významná	 historická	 epocha	 má	 připomínat	
utrpení	přibližně	šesti	miliónu	židovských	obětí.	

Ve	 středu	1.	2.	2017	 zpestřily	program	na	maškarním	bále	pro	děti	 z	mateřské	 školky	kroužky	naší	
základní	školy.	Aerobik	předvedl	tři	pohybové	skladby,	poté	POI	kroužek	nastoupil	ve	velkém	počtu,	
zaplnil	 celou	 taneční	 plochu	 sálu	 a	 oslnil	 svým	 světelným	 vystoupením.	Nejmladší	 členové	
gymnastického	kroužku	vířili	vzduchem	na	dřevěných	konících	jako	kovbojové.	

S	příchodem	pololetí	jsme	připravili	nové	webové	stránky.	Kladli	jsme	důraz	na	maximální	uživatelské	
pohodlí,	 snadnou	 navigaci,	 přehlednost	 a	moderní	 design	 a	 udělali	 jsme	 tak	 další	 krok	 ke	 zlepšení	
prezentace	školy	a	našich	aktivit	směrem	k	veřejnosti.	

SRPD	HAJETO	zorganizovala	ples	s	názvem	Rio	v	Háji.	Výzdoba,	kulturní	program,	nabídka	nápojů	a	
jídla	 se	 nesla	 v	 tomto	 jihoamerickém	 duchu.	 Také	 následující	 dětský	 ples	 RIO	 byl	 tematickým	
pokračováním.	

Naše	 výtvarně	 nadané	 děti	 se	 již	 tradičně	 zúčastnily	 výtvarné	 soutěže	 školních	 družin.	 Téma	 pro	
letošní	rok	koresponduje	s	názvem	opavského	kulturního	festivalu	Další	břehy	a	nese	název	"	Energie	
mládí	–	krása	stáří".		
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Obrázek	5.	Z	účasti	na	kulturním	festivalu	"Energie	mládí	-	krása	stáří".	

V	rámci	rozvoje	čtenářství	pravidelně	zařazujeme	návštěvu	místní	knihovny.	Ve	čtvrtek	23.	3.	se	tam	
vydali	 druháci.	 Paní	 knihovnice	 si	 připravila	 velmi	 pěknou	 poutavou	 knihovnickou	 lekci	 o	 provozu	
knihovny,	 knihovním	 řádu,	 o	 tom,	 jak	 s	knihami	 zacházet,	 a	 spoustu	 zajímavých	 her	 a	 úkolů.	 Také	
prvňáčci	byli	v	 tomto	školním	roce	poprvé	v	knihovně	a	moc	si	návštěvu	 i	povídání	paní	knihovnice	
užili.	

U	příležitosti	Mezinárodního	dne	dětské	knihy,	který	připadá	na	2.	dubna,	tedy	na	den,	kdy	se	před	
212	 lety	 narodil	 světově	 proslulý	 dánský	 pohádkář	Hans	 Christian	Andersen,	 jsme	pro	 děti	 a	 jejich	
rodiče	připravili	29.	března	v	naší	nové	Čítárně	čtenářské	“Odpoledne	s	Andersenem”.	Vydali	jsme	se	
po	stopách	 jedné	z	Andersenových	pohádek	a	možná	 ještě	dál.	Náplní	celého	bloku	byly	různorodé	
čtenářské	aktivity	pro	malé	čtenáře	i	jejich	starší	doprovod.	

V	tomto	roce	se	měnila	 legislativa,	a	proto	zápis	proběhl	v	pozdějším	období,	než	v	minulých	 letech	
bylo	zvykem.	Stále	jsme	se	však	snažili	připravit	aktivity	pro	rodiče	a	jejich	děti	tak,	aby	byl	vstup	do	
školy	co	nejvíce	příjemný.	Pro	rodiče	předškoláků	jsme	připravili	informační	schůzku	před	zápisem	do	
prvních	 tříd,	 která	 se	uskutečnila	v	březnu	ve	 škole.	 Schůzka	 se	 týkala	 tématu	 školní	 zralosti	 a	 také	
průběhu	 zápisu.	 V	 pondělí	 10.	 dubna	 2017	 proběhl	 na	 naší	 škole	 zápis	 do	 1.	 ročníku.	 Nově	 jsme	
zavedli	možnost	 elektronické	 rezervace.	 Byli	 jsme	mile	 překvapeni,	 jaký	 byl	 o	 tento	 systém	 zájem.	
Dále	probíhala	spolupráce	učitelů	ZŠ	a	MŠ,	abychom	dětem	přechod	mezi	školami	usnadnili.	

Zdařilou	akcí	byl	Velikonoční	jarmark	spojený	s	charitativní	akcí	pro	nemocnou	4-letou	Stelinku,	který	
proběhl	u	nás	ve	škole	ve	středu	5.	4.	2017	ve	spolupráci	se	SRPD	Hajeto.	Dobrovolným	vstupným	či	
koupí	velikonočních	ozdob	vyrobených	našimi	žáky	veřejnost	mohla	přispět	na	charitativní	účely	pro	
malou	slečnu,	 jež	se	našeho	 jarmarku	zúčastnila	se	svou	rodinou.	Kulturní	program	zajistily	kroužky	
naší	školy	(taneční	a	aerobic)	a	školní	družiny	(dramatického,	hudebního	a	gymnastického).	Idea	celé	
akce	se	zrodila	u	žáků	šestého	ročníků,	kteří	se	seznámili	s	příběhem	Stelinky,	a	proto	se	 jí	rozhodli	
pomoci.	 Akce	 začala	 sběrem	 plastových	 víček,	 kdy	 se	 postupně	 zapojovaly	 i	 ostatní	 třídy,	 aby	
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pomohly	 nemocnému	 děvčátku.	 Celkem	 bylo	 nasbíráno	 deset	 pytlů	 plastových	 víček,	 které	 byly	
Stelince	na	 jarmarku	slavnostně	předány.	Do	akce	byly	zapojeny	všechny	třídy,	nejen	sběrem	víček,	
ale	i	prezentací	a	prodejem	výrobků.	Například	žáci	devátého	ročníku	přišli	se	zajímavou	myšlenkou,	
jak	 vysvětlit	 mladším	 dětem,	 kdo	 je	 Stelinka	 a	 jakou	 nemocí	 trpí.	 Společně	 vytvořili	 krátkou	
prezentaci,	 ve	 které	 objasnili,	 co	 je	 Rett	 syndrom,	 jak	 se	 nemoc	 projevuje	 a	 jak	 mohou	 děvčátku	
pomoci.	 Se	 svou	 prezentací	 vystoupili	 před	 Velikonočním	 jarmarkem	 a	navštívili	 všechny	 třídy.		 Za	
zdařilou	aktivitu	 jim	patří	velké	poděkování.	Jsme	rádi,	že	 jsme	sklidili	 takový	úspěch	a	 jen	díky	vaší	
pomoci	 se	na	konto	Stelinky	připsalo	24.954	Kč.		 Stelinka	bude	moci	podstoupit	další	 rehabilitace	k	
tomu,	aby	mohla	udělat	své	první	krůčky	v	životě.	Věříme,	že	touto	cestou	podařilo	aspoň	částečně	
pokrýt	její	náročnou	léčbu	a	podílet	se	na	zkvalitnění	jejího	života.	

	

Obrázek	6.	Z	vystoupení	v	rámci	Velikonočního	jarmarku.	

Jaro	 již	 tradičně	 patří	 sběru	 starého	 papíru.	 Letos	 byl	 tento	 sběr	 vyhlášen	 na	 12.	 dubna.	 Od	 rána	
přiváželi	rodiče,	žáci	a	jejich	příbuzní	balíky	starého	papíru.	Celkem	jsme	nasbírali	úžasných	10	966	kg.		

Oslavu	 Dne	 Země	 si	 žáci	 připomenuli	 exkurzemi,	 prezentacemi	 a	 prací	 v	 pracovních	 listech.	
V	pracovní	výchově	vytvořili	planetu	Zemi	se	všemi	škodlivými	vlivy	či	krásnými	místy.	Poprvé	byli	i	v	
třídírně	 odpadů	 Opametal.	 Navštívili	 také	 např.	 čističku	 odpadních	 vod	 a	 sběrný	 dvora	 v	Háji,	 kde	
viděli	a	slyšeli	o	cestě	vody	z	našich	domovů	a	znovu	si	zopakovali	důležitost	třídění	odpadu.		

V	 minulém	 školním	 roce	 organizovala	 naše	 škola	 setkání	 s	šamanem	 indiánského	 kmene	 Kichwa	
Agustinem	Grefou.	I	letos	jsme	navázali	na	jeho	poutavé	vypravování	o	životě	v	amazonské	džungli	a	
léčivé	 moci.	 Beseda	 se	 uskutečnila	 30.	 5.	 2017.	 �Kromě	 povídání	 byla	 možnost	 si	 zakoupit	 čaj	
WAYUSU,	přírodní	léčivé	masti	a	jiné	produkty.	

Je	již	několikaletou	tradicí,	že	děti	z	naší	školy	jdou	navštívit	seniory	ve	Smolkově,	aby	jim	předvedly	
výsledky	své	práce	a	zábavy	v	kroužcích.	Dne	11.	5.	2017	zpívaly	a	tančily	babičkám	a	dědečkům	děti	z	
hudebního	 kroužku	 a	 z	 kroužku	 aerobiku	 a	 u	 příležitosti	 Dne	matek	 obdarovaly	 všechny	 přítomné	
malou	pozorností,	kterou	vyráběly	ve	školní	družině.	

V	červnu	jsme	nabídli	našim	žákům	možnost	zaplatit	si	týdenní	kurz	angličtiny	a	účastnit	se	přímo	ve	
škole	 kurzu	 vedeného	 rodilým	 mluvčím	 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.	 Součástí	 byla	 různá	
pohybová	a	mluvní	cvičení,	při	nichž	se	praktikovala	angličtina	zábavnou	formou.		

V	 pondělí	 29.	 5.	 se	 děti	 z	 turistického	 a	 výtvarného	 kroužku	 školní	 družiny	 vypravily	 do	 Opavy	
objevovat	 kouzla	 kovářského	 řemesla.	 Společně	 se	 přesvědčily	 o	 tom,	 že	 kováři	 jsou	 nejen	 zruční	
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řemeslníci	a	umělci,	ale	i	trochu	mágové.	S	paní	animátorkou	si	prohlédli	kované	bytosti	a	dozvěděli	
se,	co	je	potřeba	pro	to,	aby	mohly	takhle	krásné	výrobky	vzniknout.��

Také	letos	přichystaly	děti	výtvarného	kroužku	školní	družiny	výstavu	svých	prací	v	Dohnálkově	vile	u	
příležitosti	 Dne	 obce.	 Tentokrát	 se	 pokoj	 v	 horním	 patře	 proměnil	 na	 "Přírodopisný	 kabinet	
světoběžníka	Emila".	

Sokolská	 slavnost	 i	 letos	 byla	 obohacena	 vystoupením	 našich	 zájmových	 kroužků.	 Svůj	 program	
připravil	taneční	kroužek	a	také	děti	z	hudebního	kroužku	školní	družiny	předvedly	pásmo	SLEZSKÝCH	
HER	A	PÍSNÍ.	

Dramatický	kroužek	se	dne	23.	5.	zúčastnil	přehlídky	dramatické	tvorby	školních	družin.	V	loutkovém	
divadle	jsme	měli	možnost	zhlédnout	celkem	devět	vystoupení.	Vyhodnocení	 jsme	dostali	v	pátek	a	
radujeme	se	ze	třetího	místa.	

	

Obrázek	7.	Výchovný	koncert	proběhl	formou	muzikálu.	

Výchovný	koncert	pro	děti	z	MŠ	a	žáky	1.	stupně	ZŠ	letos	proběhl	jinak,	než	bylo	obvyklé.	Tentokrát	
se	 jednalo	 o	 muzikál!	 Dramatický	 kroužek	 si	 připravil	 pohádku	 "Šípková	 Růženka",	 kterou	 doplnili	
muzikanti	a	zpěváci	ze	ZUŠ	a	tanečníci	z	POI	a	gymnastického	kroužku.	Jednalo	se	tak	o	velmi	zdařilé	
vystoupení	několika	kulturních	těles.	

Snažíme	se	také	upozorňovat	na	zajímavá	místa	v	obci	a	pracovat	s	nimi	při	výuce,	proto	se	např.	v	
hledáčku	slohových	pokusů	našich	šesťáků	se	ocitla	dominanta	Háje	ve	Slezsku	–	kostel	sv.	Valentina.	
Úkolem	 žáků	 bylo	 sestavit	 popis	 hájeckého	 kostela	 na	 základě	 vlastního	 pozorování	 a	 "sběru"	
informací	o	stavbě,	technických	parametrech	i	historii.	

V	pátek	9.	6.	2017	proběhla	na	školním	hřišti	oslava	Dne	dětí.	Pod	taktovkou	deváťáků	se	zbylí	žáci	
rozdělili	 do	 "barevných	 družstev"	 a	 pod	 vedením	 kapitánů	 se	 vydali	 na	 jednotlivá	 stanovišť	 plnit	
zábavné	úkoly.	Krásné	dopoledne	jsme	zakončili	tradičním	volejbalovým	zápasem,	ve	kterém	se	utkali	
"	hippies"	(deváťáci)	proti	pohádkovým	bytostem	(učitelé).	

Exkurzí	a	výletů	bylo	opravdu	hodně.	Žákům	byla	představena	zajímavá	místa	jako	je	Slezské	muzem,	
Slezská	 tvorba,	 kde	 měli	 jedinečnou	 příležitost	 sledovat	 celý	 proces	 výroby	 skleněné	 baňky,	 Dům	
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knihy,	 Divadlo	 Jiřího	Myrona,	 kde	 byl	 pro	 ně	 připravený	 zajímavý	 muzikálový	 workshop,	 dále	 pak		
Archeopark	 Chotěbuz,	 firmu	 Opametal,	 místní	 čističku	 odpadních	 vod,	 vyslechli	 přednášku	 na	
Slezském	gymnáziu,	Krevní	centrum	Fakultní	nemocnice	Ostrava,	Muzeum	patologie	a	ošetřovatelství	
Slezské	nemocnice	Opava,	ZOO	Lešná,	nakoukli	do	Geologického	pavilonu	Vysoké	školy	báňské.	Dále	
mohli	obdivovat	krásy	a	zajímavosti	Vídně,	Prahy,	Zlína,	Teplic	nad	Bečvou	či	Brna	a	mnoho	dalších.		

16.1.1 Projektové	dny	

Měsíční	projekt	„Na	jazyku“	
Celý	první	stupeň	se	v	září	zabýval	tématem	"NA	JAZYKU",	které	se	prolínalo	v	různých	předmětech	
všemi	 třídami.	Pokusili	 se	na	každé	vybrané	 téma	měsíce	podívat	 z	 různých	úhlů	pohledu.	Prvňáčci	
své	 jazyky	 pozorovali	 ve	 dvojicích,	 a	 to	 i	 s	 lupou	 v	 ruce.	 Děti	 si	 povídaly	 o	 tom,	 co	 vlastně	 jazyk	
ochutnává	a	 co	mu	 chutná.	Na	 velké	papírové	 jazyky	pak	 vylepovaly	 ta	 jídla,	 která	podle	nich	 jsou	
zdravá.	 A	 nakonec	 je	 čekalo	 ochutnávání.	 Ochutnávalo	 se	 i	 v	 druhé	 třídě,	 kde	 se	 děti	 nasmály	 při	
odhalování	různých	druhů	ovoce	poslepu.		Druháčci	také	zkoumali	svůj	mateřský	jazyk.	Vysvětlovali	si	
přísloví,	ve	kterých	se	slovo	jazyk	vyskytuje	a	v	rámci	soutěžení	ve	skupinách	skládali	věty,	rozstříhané	
na	jednotlivá	slova.	Z	vět	pak	sestavovali	příběhy.	Jazyky	v	lidových	rčeních	byly	hlavní	náplní	projektu	
ve	třetí	 třídě.	Tady	se	děti	snažily	vysvětlit	a	předvést	 jednotlivá	rčení	doslovně,	vybraná	rčení	 také	
výtvarně	 zpracovávaly.	 Ve	 čtvrté	 třídě	 se	 v	 rámci	 Evropského	 dne	 jazyků,	 který	 proběhl	 26.	 září,	
podívali	 na	 zoubek	 anglickým	památkám.	 Čtvrťáci	 objevovali	 nejznámější	 stavby	 v	 Londýně	 i	 okolí.	
Každý	 pak	 vytvořil	 koláž.	 V	 páté	 třídě	 ovládla	 téma	 "Na	 jazyku"	 zvířata.	 Páťáci	 vyhledávali,	 kteří	
zástupci	 zvířecí	 říše	 mají	 jazyk	 a	 nejen	 to.	 Čekal	 je	 mnohem	 těžší	 úkol,	 proplést	 zvířecí	 jazyky	 s	
českými	rčeními.	

Měsíční	projekt	„Stromy“	
Během	 měsíce	 října	 proběhly	 ve	 třídách	 1.	 stupně	 speciální	 hodiny	 čtení.	 Odehrávaly	 se	 v	 nově	
otevřené	 Čítárně	 a	 měly	 společné	 téma,	 které	 jde	 ruku	 v	 ruce	 s	 říjnovým	 školním	 projektem	
"STROMY".	 Téma	 si	 děti	 odhalily	 pomocí	 indicií	 samy.	 Každá	 třída	 nakonec	 v	 rámci	 společného	
brainstormingu	odhalila	 téma,	kterým	byla	LÍPA.	Následovala	práce	s	 textem,	kde	se	 žáci	dozvěděli	
všechny	 dostupné	 informace	 o	 lípě.	 Po	 čtení	 se	 vrátili	 ke	 svým	 odhadům	 a	 na	 důkazech	 v	textu	 si	
objasňovali,	 která	 tvrzení	 byla	 či	 nebyla	 pravdivá.	 V	projektových	 hodinách	 děti	 přemýšlely	 nad	
významem	stromů	pro	planetu	 i	pro	člověka	samotného.	Učili	 se	poznávat	 jednotlivé	 stromy	podle	
charakteristických	znaků	a	z	knih	a	internetu	čerpali	informace	a	zajímavosti	z	rostlinné	říše.	Všechny	
nalezené	informace	zpracovávali	do	prezentací	a	plakátů.	

Také	 na	 druhém	 stupni	 se	 téma	 „Stromy“	 prolínalo	 nejrůznějšími	 předměty.	 V	 rámci	 činnosti	
přírodovědného	kroužku	připravili	žáci	malou	ukázku	dřevin	z	okolí	naší	školy.	Žáci	šestého	ročníku	si	
v	 hodinách	 občanské	 výchovy	 připomněli	 státní	 svátek	 28.	 října	 a	 spolu	 s	ním	 principy	 rovnosti	 a	
demokracie.		Formou	nákresu	velkého	stromu	si	zopakovali	státní	symboly	ČR.	V	hodinách	angličtiny	
sedmáci	vyhledali	anglické	názvy	různých	druhů	a	zjistili,	jaké	jsou	"	národní	"	stromy	v	jednotlivých		
anglicky	mluvících	zemích	a	ve	výtvarné	výchově	stromy	tvořivě	ztvárňovali.	 	Osmá	třída	se	zapojila	
do	 projektu	 v	hodině	 ruského	 jazyka,	 kdy	 žáci	 vyhledávali	 pojmy	 ve	 slovníku,	 podíleli	 se	 na	 tvorbě	
stromu	a	vytvářeli	popisky	jednotlivých	částí	v	ruském	jazyce.	

Měsíční	projekt	„Před	oponou,	za	oponou…“	
Listopad	 byl	 třetím	 měsícem,	 ve	 kterém	 jsme	 protínali	 naše	 učení	 s	jedním	 vybraným	 tématem.	
Projektové	 téma	 připomnělo	 uplynutí	 100	 let	 od	 smrti	 Františka	 Ženíška,	 autora	 první	 opony	
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Národního	 divadla,	 stejně	 tak	 naráželo	 na	 státní	 svátek	 17.	 11.,	 tedy	 na	 Den	 boje	 studentů	 za	
svobodu	 a	 demokracii.	 Obě	 opony,	 jak	 ta	 divadelní,	 tak	 ta	 politická	 „železná“	 byly	 inspirací	
k	celoškolnímu	projektu	„Před	oponou,	za	oponou…“�V	hodinách	výtvarné	a	pracovní	výchovy	 jsme	
vytvářeli	 loutky	 typických	 divadelních	 postav.	 Nejen	 v	sedmé	 třídě	 ovládly	 výtvarnou	 výchovu	
divadelní	 masky.	 V	historii	 jsme	 připomněli	 vznik	 divadla,	 jehož	 kořeny	 sahají	 až	 do	 starověkého	
Řecka,	mluvili	 jsme	 také	o	historických	 listopadových	událostech	 z	roku	1939	a	1989.	 Tyto	události	
pro	nás	shrnuli	v	hodinách	občanské	výchovy	šesťáci,	kteří	svou	koláží	také	přispěli	k	výzdobě	patra	2.	
stupně.��

Slohová	a	 literární	 výchova	nabídla	možnost	prozkoumání	pojmů	spojených	 s	divadlem.	Čtvrťáci	do	
svých	slohových	prací	popisovali	loutky,	které	si	sami	vytvořili	z	mnoha	různých	materiálů.	Ohledávali	
jsme	 také	 drama	 jako	 samostatný	 literární	 žánr,	 tvořili	 a	 studovali	 scénáře,	 prozkoumávali	 různé	
divadelní	pracovní	pozice	a	taky	své	pocity	při	„hře	v	roli“.	Osmáci	si	dokonce	připravili	pro	děti	z	1.	
stupně	 divadelní	 program,	 v	němž	 své	mladší	 spolužáky	 seznámili	 právě	 s	 divadelními	 profesemi	 a	
dokonce	jim	zahráli	část	z	Moliérova	Lakomce.		

Páťáci	 natočili	 krátký	 film	 s	vlastním	 scénářem	o	 stavu	deštných	pralesů	 v	Indonézii.	 Díky	 kouzlům,	
která	 na	 divadle	 fungují,	 se	 u	 třeťáků	 v	originálních	 kulisách	 potkala	 Tři	 prasátka	 s	Káťou	 a	
Škubánkem,	 ve	druhé	 třídě	 se	na	mnoha	matracích	 snažila	usnout	Princezna	na	hrášku	a	prvňáčky	
nadchla	 improvizovaná	 pohádka	 s	klasickými	 loutkami,	 které	 následně	 využívali	 pro	 svou	 vlastní	
tvorbu.�Ani	matematika	 nezůstala	 pozadu,	 v	deváté	 třídě	 vládly	 divadelně	 zaměřené	 slovní	 úlohy,	
které	vycházely	z	konkrétních	údajů	Slezského	divadla	v	Opavě.	��

	

Obrázek	8.	Vystoupení	ŠD.	

Do	projektu	krásně	zapadlo	i	divadelní	představení	naší	družiny,	které	1.	prosince	v	sále	školy	měsíční	
listopadový	 projekt	 uzavřelo.�Výstupy,	 které	 jsme	 vytvářeli,	 jsme	 tentokrát	 nejen	 použili	 jako	
výzdobu	našich	chodeb	a	tříd,	ale	hodně	jsme	je	také	fotili	a	točili.	

Projekt:	Měření	teploty	
V	 5.	 třídě	 12.1.	 2017	 proběhla	 prezentace	 prázdninových	 projektů.	 V	 rámci	 práce	 s	grafy	 žáci	 přes	
Vánoce	 pozorovali	 venkovní	 teploty	 a	 zapisovali	 je	 do	 tabulky.	 Z	 nich	 pak	 tvořili	 spojnicový	 graf.	
Porovnávali,	hodnotili	a	prezentovali	výsledky	své	práce.	
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Projekt	ŠD:	„ROK	RYTÍŘSKÝCH	CTNOSTÍ	A	DOVEDNOSTÍ“	
V	tomto	školním	roce	nabídla	ŠD	dětem	nový	projekt.	Trval	7	měsíců	a	nesl	název	„ROK	RYTÍŘSKÝCH	
CTNOSTÍ	A	DOVEDNOSTÍ“.	Ohromeni	novým	projektem	se	chlapci	ve	 školní	družině	pustili	 s	vervou	
do	 výroby	 rytířského	 brnění	 a	 později	 také	 do	 předvádění	 svého	 bojového	 umu.	 V	 rámci	 projektu	
přišel	dětem	ukázat	výzbroj	 středověkého	 rytíře	a	 zeptat	 se	dětí,	 co	všechno	už	o	 středověku	vědí,	
člen	rytířského	sdružení.	Děti	si	mohly	brnění	prohlédnout	a	popovídat	si	o	životě	rytířů.	

Projekt:	Zdravá	strava	
Zdravou	stravou	spolu	s	finanční	gramotností	 se	zabývali	naši	 žáci	v	5.	 třídě.	Rozděleni	do	skupin	si	
naplánovali	zdravou	svačinu	do	určité	finanční	částky,	odhadovali	cenu	potravin	a	poté	se	vydali	do	
místního	 obchodu	 na	 nákup	 surovin.	 Po	 nákupu	 se	 dali	 do	 příprav	 a	 na	 svačině	 si	 i	 pochutnali.	
Nakonec	porovnali	odhad	s	reálnými	cenami	a	se	skutečným	nákupem.		

Projektový	den	1.	třídy:	Rákosníček	a	hvězdy	
Projektový	den	v	1.	třídě	nesl	název	známého	večerníčku	-	Rákosníček	a	hvězdy.�Celý	den	se	zabývali	
žáci	 hvězdami	 a	 vesmírem,	 četli	 si	 o	 nich,	 povídali,	 v	 dokumentu	 ESA	 hledali	 odpovědi	 na	 otázky,	
souhvězdí	jsme	kreslili	i	vyškrabávali	do	vosku	a	tuše.		

Projekt:	Experimentujeme	v	1.	třídě	
V	rámci	výuky	prvouky	si	prvňáčci	vyzkoušeli	několik	pokusů.	Například	byli	zvědaví,	jestli	má	semínko	
v	ořechu	sílu	rozlousknout	tvrdou	skořápku.	Dalším	pokusem	pozorovali,	co	se	stane	s	plastovou	lahví	
plnou	vody,	kterou	dali	za	okno	na	mráz.	Posledním	pokusem	se	snažili	zjistit,	co	se	stane	s	vajíčkem	
potřeným	zubní	pastou	nebo	ponořeným	do	octu.	

Prvňáci	 zkoumali	 také	 žížalu.	 Začalo	 to	 básničkou	 Radka	 Malého	 -	 	Žížala	 a	 žabák.	 V	 1.	 sloce	
básničky	se	žabák	vysmívá	žížale,	že	je	růžová.	Přemýšleli	 jsme,	proč	je	žížala	růžová.	Od	přemýšlení	
bylo	už	jen	kousek	k	hledání	informací	v	encyklopediích	a	pozorování	žížal.	

Projekt:	Ponožkový	den	
Na	21.	3.	připadl	-	kromě	Světového	dne	poezie	-	také	světový	den	Downova	syndromu.	Ve	světě	i	u	
nás	 známý	jako	 "Ponožkový	den“.	Proto	 jsme	se	 i	my	 zapojili	 a	podpořili	 tak	výzvu	Základní	 školy	a	
Praktické	školy	Slezského	odboje	z	Opavy,	která	šířila	tuto	veselou	akci	do	škol	v	celé	naší	republice.	
Zkombinovali	 jsme	 Ponožkový	 den	 a	 Světový	 den	 poezie.	 Tyto	 dvě	 události	jsme	 oslavili	 nejen	
recitační	 soutěží	 na	 1.	 stupni,	 ale	 také	 velkým	 ponožkovým	 fotem	 a	 spoustou,	 spoustou	 všelijaké	
poezie.		

Projekt	třeťáků:	BŘEZEN	–	MĚSÍC	KNIHY	
Ve	škole	se	všichni	snažíme	u	žáků	zájem	o	knihy	podporovat	a	čtenářství	rozvíjet.		Březen	je	dobrou	
příležitostí	 se	knihám	více	věnovat,	 je	 to	Měsíc	knihy	a	čtenářů.	Kniha	 jako	základ	všeho	vědění	by	
měla	 zůstat	 součástí	 našeho	 života.	 Žáci	 3.	 třídy	 si	 vyzkoušeli,	 jaká	 je	 vlastně	 cesta	 knížky	 až	 ke	
čtenáři.	 Každý	 se	 pokusil	 vytvořit	 své	 literární	 dílko	 z	 oblasti	 poezie,	 pohádek,	 dobrodružných	 či	
strašidelných	 příběhů.	 Dále	 pak	 pohádku	 Boženy	 Němcové	 -	 Lesní	 žínka	 -	 se	 děti	 pokusily	 při	
skupinové	 práci	 rozčlenit	 do	 menších	 celků,	 vymýšlely	 osnovu	 pohádky	 konečnou	 činnost	 završily	
vlastní	 ilustrací.	Dověděly	 se	 také	něco	o	práci	 ilustrátorů.	 Žáci	 si	 vyzkoušeli	 navrhnout	 svůj	 vlastní	
obal	knížky.	Aby	vždy	věděli,	kde	se	v	rozečteném	textu	vrátit,	vytvářeli	někteří	veselé	záložky.	Všichni	
se	zapojili	do	recitační	soutěže,	ve	které	bylo	velmi	obtížné	vybrat	ty	nejlepší.	Závěrečnou	tečkou	za	
Měsícem	knihy	byla	návštěva	místní	knihovny,	kde	se	dověděli	základy	pravidel	a	chování	v	knihovně.	
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Společně	 se	 začetli	 a	 zaposlouchali	 do	 knihy	 Jana	 Vladislava	 –	 Proměny	 –	 legendy	 o	 stromech	 a	
rostlinách.	 Paní	 knihovnice	 si	 pro	děti	 připravila	 spoustu	hádanek	 a	úkolů,	 které	děti	 se	 zápalem	a	
zaujetím	plnily.	

	

Obrázek	9.	Děti	zapojené	v	aktivitě	k	projektu	Březen	-	měsíc	knihy.	

Projektový	den	s	Křemílkem	a	Vochomůrkou		
Tento	den	strávili	prvňáčci	mezi	rostlinkami.	Přemýšleli,	co	potřebuje	semínko	a	později	i	rostlinka	ke	
svému	 životu.	 Své	 odhady	 si	 ověřili	 v	 krátkém	 textu.	 Pak	 kreslili	 plakát,	 do	 kterého	 vepisovali	
informace	z	textu.	Jak	seli	semínko	Křemílek	a	Vochomůrka,	jsme	si	připomněli	v	pohádce	i	písničkou	
Vstávej,	semínko.	Do	mističek	vyseli	žáci	semínka	řeřichy	–	jednu	mističku	dali	do	ledničky,	druhou	do	
skříně,	třetí	nezalévali.	Do	skleniček,	které	si	děti	přinesly	z	domova,	daly	vatu,	na	ni	jako	do	postýlky	
semínko	hrášku	a	fazole	a	zalily	vodou.	Celý	projektový	den	zakončili	v	pracovních	činnostech.	Děti	si	
mohly	 vybrat	 ze	 dvou	 úkolů.	 A	 tak	 třídu	 ozdobila	 květinková	 sluníčka	 a	 roztodivné	 květiny	 podle	
fantazií	dětí.	

Projekt	-	DOPRAVNÍ	VÝCHOVA	
3.	 ročník	se		zapojil	do	plnění	úkolů	z	dopravní	výchovy.	V	hodinách	čtení	si	žáci	četli	a	řešili	 testové	
otázky	 na	téma	 chodec.	 Ve	výtvarné	 výchově	 a	pracovních	 činnostech	 vyráběli	 dopravní	 značky	
a	dopravní	 situace.	 Žáky	 zaujaly	 stolní	 hry	 s	dopravní	 tematikou.	 Na	vycházce	 po	okolí	 školy	 využili	
ke	svému	 poznávání	 dopravní	 značky,	přechody	 pro	 chodce	 a	všichni	 si	ukázali	 bezpečnou	 cestu	
do	školy	i	ze	školy.	

Čarodějné	projektové	dopoledne	
Čarodějné	 dopoledne	 prožili	 naši	 žáci	 3.	 třídy.	 Něco	 málo	 si	 řekli	 o	 filipojakubské	 noci	 a	 začalo	
tajemné	 dopoledne.	 Počítali	 příklady	 s	 kouzelným	 zadáním	 a	 také	 se	 dověděli,	 proč	 měla	 „Malá	
čarodějnice	zlost“.		

Projekt	–	Fandíme	našim	
I	blížící	se	hokejové	mistrovství	světa	zvládla		5.	třída	patřičně	propojit	s	geometrií	a	také	s	pracovními	
činnostmi.	 Zkoumali	 nejen	 vlajku	 České	 republiky,	 ale	 také	 vlajky	 pořádajících	 států	 Francie	 a	
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Německa.	Stejně	 tak	se	 jim	podařilo	vyhledat,	prozkoumat,	narýsovat	a	vybarvit	vlajky	všech	států,	
které	naši	hokejisté	potkají	v	základní	skupině.	

Projektový	den	-	Zkoumáme	život	včel	
Žáci	čtvrté	třídy	si	zahráli	 	na	včelí	experty.	Ve	skupinách	hledali	odpovědi	na	různé	otázky	ze	života	
hmyzu.	Každý	si	vytvořil	svou	vlastní	plástev,	kterou	zaplnil	získanými	informacemi.	Završením	celého	
projektového	dne	bylo	namalování	co	nejvěrnějšího	obrázku	včely	i	s	jejím	popisem.	

Také	3.	třída	se	dozvěděla	spoustu	dalších	zajímavých	informací	o	životě	včely.	Sladkou	odměnou	jim	
byla	ochutnávka	různých	druhů	medu.		

Projektový	den	–	Společné	čtení	
Prvňáčci	 slavili	 velký	 úspěch,	 protože	 dočetli	 svou	 první	 knihu	 -	 Slabikář.	 Posledním	 textem	 ve	
Slabikáři	 je	 česká	 hymna.	 Při	 tomto	 povídání	 padla	 otázka,	 proč	 je	 v	 našem	 státním	 znaku	 lev.	
Domluvili	jsme	se,	že	si	přečteme	pověst	o	Bruncvíkovi.	Ta	je	ale	pro	začínající	čtenáře	docela	dlouhá.	
A	proto	si	prvňáčci	pozvali	kamarády	ze	sedmé	třídy,	aby	jim	s	textem	pomohli.	Každý	sedmák	dostal	
na	starost	dva	prvňáčky.	Sedli	si	do	jedné	lavice	a	plnili	společně	úkoly	-	předvídali	příběh	z	klíčových	
slov,	 četli	 a	 vyplňovali	 pětilístek.	 Při	 všech	 činnostech	 se	 sedmáci	 proměnili	 v	 trpělivé	 průvodce	
malých	čtenářů	-	zapisovali	 jejich	myšlenky,	četli	 těžká	souvětí	a	pomáhali	 formulovat	vhodná	slova	
do	pětilístku.	

	

Obrázek	10.	Společné	čtení	prvňáčků	se	sedmáky.	

	Projektový	den	s	Radovanem	
Tentokrát	 byl	 na	 políčku	 naší	 třídní	 hry	 Radovan	 z	 večerníčku	 Radovanovy	 radovánky.	 Protože	 ve	
večerníčku,	 který	 si	 pustili,	 se	 Radovan	 potýkal	 s	 mlhou,	 povídali	 si	 celý	 den	 o	 počasí.	 Přiřazovali	
symboly	 k	 jednotlivým	 typům	 počasí,	 seznamovali	 se	 s	 meteorologickými	 jevy	 (bouřka,	 tornádo,	
mlha)	a	vyzkoušeli	si	i	několik	pokusů	se	vzduchem	a	vodou.	

Týdenní	projekt	–	„Háj	ve	Slezsku	-	místo,	kde	žiji"	
Celý	 týden	 se	 ve	 čtvrté	 třídě	 nesl	 v	 duchu	 poznávání	místa,	 které	 všichni	 dobře	 známe.	 O	 čem	 to	
bude,	na	to	si	museli	přijít	samostatně	pomocí	různých	indicií.	Po	uhodnutí	si	ukázali,	kde	naše	obec	
leží,	 z	 jakých	 částí	 se	 skládá.	 Důležité	 bylo	 rovněž	 seznámení	 se	 správou	 obce	 a	 jejím	 znakem.	
Vysvětlili	 jsme	si	 jeho	symboliku	a	pokusili	se	ho	výtvarně	zpracovat.	Druhý	projektový	den	 jsme	se	
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přesunuli	do	dávných	dob	Háje	a	dozvěděli	se	spoustu	zajímavostí	z	historie	obce.	V	rámci	poznávání	
naší	historie	jsme	nesměli	opomenout	slavné	rodáky.	Pomocí	matematických	přesmyček	jsme	hádali	
jejich	povolání	a	na	fotografiích	jsme	si	ukázali	jejich	významné	památníky.	S	žáky	jsme	také	zavítali	
na	 krásnou	 výstavu	 v	 Dohnálkově	 vile,	 kde	 jsme	 hádali,	 na	 co	 se	 které	 předměty	 používaly,	 kolik	
kilogramů	vážila	dobová	žehlička,	i	která	místa	se	nachází	na	starých	fotografiích.	Připomněli	jsme	si	
taktéž	tradice,	které	se	v	naší	obci	udržují,	ale	i	ty,	na	které	se	už	dávno	zapomnělo.	Za	zmínku	stojí	
tradiční	 selské	 svatby,	 přástky	 či	 svatojánské	 ohně.	 Naše	 poznávání	 jsme	 zakončili	 vlastivědnou	
vycházkou	 po	 významných	 místech	 obce	 a	 vyplněním	 pracovní	 listu,	 kde	 jsme	 zúročili	 nabyté	
vědomosti.		

	

Obrázek	11.	Poznávání	v	rámci	projektu	Háj	ve	Slezsku	-	místo,	kde	žiji.	

16.2 Soutěže	

Moravskoslezský	matematický	šampionát	
Dne	 20.	 října	 se	 naši	 deváťáci	 zúčastnili	 14.	 Moravskoslezského	 matematického	 šampionátu	 na	
Wichterleho	gymnáziu	v	Ostravě	Porubě.	Letos	poprvé	se	soutěžilo	v	družstvech.	Přijelo	 jich	celkem	
45,	a	to	i	ze	Slovenska.		

„Globetrotter“	na	Wichterlově	gymnáziu	

Dne	10.	11.	proběhla	na	Wichterleho	gymnáziu	v	Ostravě	soutěž	"Globetrotter	"ve	znalostech	reálií	
anglicky	mluvících	zemí.	Této	soutěže	se	naše	škola	zúčastnila	 již	po	několikáté.	Letošním	tématem	
byly	Spojené	státy	americké.	Děvčata	musela	prokázat	znalosti	z	různých	oborů	-	poznat	sportovce,	
zpěváky	 podle	 písniček,	 národní	 parky	 nebo	 významné	 stavby.	 Druhá	 část	 se	 týkala	 historie,	
současnosti	i	literatury.	

Bobřík	informatiky	
Ve	 středu	 9.	 11.	 a	 ve	 čtvrtek	 10.	 11.	 2016	 se	 žáci	 šestého,	 sedmého,	 osmého	 a	 devátého	 ročníku	
zúčastnili	soutěže	Bobřík	informatiky.	Jedná	se	o	informatickou	soutěž	pro	žáky	základní	školy.	
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Školní	a	okresní	kolo	dějepisné	olympiády	

V	 pátek	 11.	 11.	 2016	 proběhlo	 školní	 kolo	 dějepisné	 olympiády,	 kterého	 se	 zúčastnilo	�10	 žáků		
z	 osmých	 a	 devátých	 tříd.	 Letošní	 téma	 znělo	 "Marie	 Terezie	 -	 žena,	 matka,	�panovnice	 aneb	
Habsburkové	 18.	 století".	 V	 úterý	 17.	 1.	 2017	 proběhlo	 na	 ZŠ	 Englišova	 v	 Opavě	 okresní	 kolo	
dějepisné	olympiády.	Naši	školu	reprezentovala	žákyně	8.	ročníku.	V	silné	konkurenci	opavských	škol	
obsadila	16.	místo	z	celkového	počtu	30	účastníků.	

Literární	soutěž	v	AJ	
Dvě	žákyně	osmého	ročníku	se	zúčastnily	literární	soutěže	z	angličtiny.	Úkolem	bylo	napsat	povídku	v	
angličtině	 na	 zadané	 téma	 a	 vítězové	 jednotlivých	 kategorií	 získávají	 zajímavou	 finanční	 odměnu.	
Absolutní	vítěz	se	navíc	společně	s	jedním	rodinným	příslušníkem	těšil	na	třídenní	výlet	do	skotského	
Edinburghu.	

Školní	kolo	Olympiády	v	českém	jazyce	
V	měsíci	 prosinci	proběhlo	 školní	 kolo	Olympiády	 v	 českém	 jazyce,	 kterého	 se	 zúčastnilo	12	 žáků	 z	
osmých	a	devátých	tříd.	Žáci	plnili	jazykovou	a	slohovou	část,	téma	slohové	práce	znělo	"	Moje	vzlety	
a	pády".	Tři	nejlepší	postoupili	do	okresní	kola	v	Opavě.	

Školní	kolo	olympiády	z	anglického	jazyka	
Ve	 středu	 18.	 1.	 2017	 proběhlo	 školní	 kolo	 olympiády	 z	 anglického	 jazyka,	 kterého	 se	 zúčastnilo		
6	 žáků	 8.	 ročníku.	 Jejich	 úkolem	bylo	 doplnit	 text	 na	 základě	 poslechu	 a	 vybrat	 správné	odpovědi,	
poté	je	čekala	konverzace	na	vylosované	téma.	Se	zadanými	úkoly	se	všichni	soutěžící	"poprali"	se	ctí.	
Suverénně	zvítězila	žákyně	8.	třídy,	která	neztratila	ani	bod	a	postupuje	do	okresního	kola.		

Pěvecké	soutěži	ŠD	
Zpěváčci	 školní	 družiny	 reprezentovali	 naši	 školu	 v	 pěvecké	 soutěži	 ŠD	 na	 ZŠ	 Ilji	 Hurníka	 v	Opavě.	
Téma	 letošní	Okresní	 soutěže	 školních	družin	opavského	obvodu	ve	 zpěvu	bylo	 „slezské	písně“.	Ve	
spolupráci	s	Mateřskou	školou	v	Háji	děti	také	napodobovali	kroje,	ve	kterých	vystupovali	na	soutěži.	
Všechny	tyto	přípravy	rozhodně	nebyly	zbytečné	-	za	svůj	výkon	byly	děti	z	naší	družiny	v	hodnocení	
zařazeny	do	zlatého	pásma	-	tedy	nejvyššího	ohodnocení.	Za	jejich	vystoupení	jim	byla	také	vyslovena	
zvláštní	pochvala.	

Okresní	kolo	matematické	olympiády	5.	tříd	
Dne	 24.	 ledna	 se	 vydali	 na	 okresní	 kolo	matematické	 olympiády	 dva	 žáci	 5.	 třídy.	Oba	 dva	 se	 stali	
úspěšnými	 řešiteli	 -	 získali	 více	 než	 polovinu	 možných	 bodů.	 Jeden	 obsadil	 na	 okresním	 kole	
matematické	olympiády	krásné	1.	-	7.	místo,	druhý	pak	místo	28.	-	40.	z	61	zúčastněných.		

Okresní	kolo	olympiády	v	českém	jazyce	

1.	 2.	 2017	 proběhlo	 na	 ZŠ	 Englišova	 Okresní	 kolo	 olympiády	 v	 českém	 jazyce.	 Naši	 školu	
reprezentovala	vítězka	školního	kola,	žákyně	8.	třídy,	která	prokázala	své	znalosti	jak	v	mluvnické,	tak	
i	v	slohové	části.	Umístila	se	na	9.	místě	z	celkového	počtu	52	soutěžících	.	

Okresní	kolo	olympiády	z	AJ		
Velký	 úspěch	 jsme	 zaznamenali	 16.	 2.	 2017,	 kdy	 v	 Opavě	 proběhl	 další	 ročník	 Okresního	 kola	
olympiády	v	anglickém	jazyce	v	kategorii	žáků	8.	a	9.	tříd.	V	silné	konkurenci	30	soutěžících	se	naše	
žákyně	z	8.	ročníku	Anežka	Lyková	umístila	na	2.	místě,	když	za	vítězkou	"	zaostala"	o	pouhý	bod.			
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Školní	kolo	matematické	soutěže	–	Pythagoriáda	
8.	 února	 proběhlo	 školní	 kolo	 matematické	 soutěže	 –	 Pythagoriáda.	 Jedná	 se	 o	 každoročně	
probíhající	soutěž	pro	milovníky	matematiky	z	5.	až	8.	třídy.	60	minut	řeší	15	zapeklitých	příkladů,	kdy	
za	každý	správně	vyřešený	získají	1	bod.	Na	školní	kola	navazují	okresní,	kam	postupují	žáci	s	10	–	15	
body.	Do	okresního	kola	postoupili	3	žáci.	

Okresní	kolo	matematické	soutěže	–	Pythagoriády	

16.	 května	 proběhlo	 okresní	 kolo	 matematické	 soutěže	 Pythagoriáda.	 Z	naší	 školy	 se	 do	 něj	
probojovali	 žák	 5.	 třídy	 a	 dva	 žáci	 z	8.	 třídy.	 Ve	 velké	 konkurenci	 žáků	 z	gymnázií	 a	 škol	
s	matematickým	zaměřením	se	naši	borci	neztratili.	Nejlepší	z	našich	se	zařadil	mezi	úspěšné	řešitele	
a	obsadil	dělené	13.	až	14.	místo.	

Řečnická	soutěž	žáků	6.	–	9.	třídy	
V	pátek	24.	3.	2017	se	uskutečnilo	na	naší	škole	řečnické	klání.	Žáci	6.	–	9.	ročníku	mohli	předvést	své	
řečnické	 schopnosti	 hned	 dvakrát.	 Jejich	 úkolem	 bylo	 po	 dobu	 jedné	 minuty	 hovořit	 o	 zadaných	
tématech	–	Kniha,	Fotografie,	Člověk	a	příroda,	Dovolená	snů,	Čím	budu.	V	druhé	minutě	si	už	zvolili	
téma	vlastní,	jim	blízké.	Následně	proběhl	brainstorming	a	po	vzájemné	konzultaci	pedagogů	a	diváků	
z	řad	spolužáků	vzešlo	vyhodnocení.	

Recitační	soutěž	1.	stupně	
Na	Světový	den	poezie,	tedy	21.	března	2017,	jsme	na	1.	stupni	uspořádali	recitační	soutěž.	Na	stejný	
den	připadá	také	„Ponožkový	den“.	

Okresní	kolo	fyzikální	olympiády	
Naše	 škola	 po	 dlouhé	 době	 vyslala	 svého	 zástupce	 do	 okresního	 kola	 fyzikální	 olympiády.	 Byl	 jím	
žák	8.	třídy.		

Happy	English	day		
V	pátek	31.3.	2017	proběhl	v	Opavě	na	ZŠ	Vrchní	9.	ročník	soutěže	Happy	English	Day	pro	žáky	5.	tříd.	
Za	školu	soutěžilo	čtyřčlenné	družstvo.	V	silné	konkurenci	18	škol	z	celého	opavského	okresu	se	naši	
žáci	neztratili.	

Prezentace	pro	žáky	základních	škol	
Střední	 škola	 průmyslová	 a	 umělecká	 v	Opavě	 pořádá	 každoročně	 soutěž	 Prezentace	 pro	 žáky	
základních	 škol.	V	letošním	devátém	 ročníku	se	o	postup	do	 finálového	kola	pokusil	 žák	8.	 ročníku.	
Jeho	prezentace	si	 v	hodnocení	poroty	vedla	vskutku	skvěle,	protože	byl	vybrán	mezi	10	nejlepších	
finalistů.	Ti	se	společně	se	svými	týmy	účastnili	finále,	které	proběhlo	15.	3.	2017	přímo	v	aule	SŠPU.	

Velká	cena	ZOO	
Dne	22.	3.	2017	se	naše	družstvo	(vybraní	žáci	6.	třídy)	zúčastnilo	soutěže	Velká	cena	ZOO	v	Ostravě,	
kategorie	 I.	 Sice	 jsme	 ve	 výsledkově	 listině	 skončili	 cca	 ve	 středu	 tabulky	 a	 ne	 na	 prvních	 deseti	
místech	zajišťujících	postup	do	dalšího	kola,	naše	družstvo	ale	získalo	cenné	zkušenosti,	které	využije	
v	dalších	soutěžích	podobného	zaměření.			

Okresní	kolo	matematické	olympiády	
Okresního	kola	matematické	olympiády,	které	proběhlo	v	úterý	4.	dubna,	se	za	naši	školu	představili	
čtyři	žáci.	A	vedli	si	statečně.	Tři	z	nich	se	stali	úspěšnými	řešiteli.	
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Výtvarná	soutěž	ŠD	
V	Opavě	 na	 ZŠ	 Mírová	 se	 konala	 vernisáž	 a	 vyhlášení	 výtvarné	 soutěže	 školních	 družin	 v	 rámci	
opavského	 kulturního	 festivalu	 Další	 břehy	 na	 téma	 "Energie	 mládí	 -	 krása	 stáří".	 Pět	 dětí		
z	výtvarného	kroužku	se	rozjelo	reprezentovat	naši	ŠD	a	s	napětím	se	těšilo	na	výsledné	rozhodnutí.		
A	stálo	to	za	to.	Odnesli	 jsme	si	první	místo	v	kategorii	3.	 -	4.	 třída	a	druhé	místo	v	kategorii	1.	 -	3.	
třída.	Také	si	odnášíme	čestné	uznání	pro	žákyni	1.	třídy.	

Okresní	kolo	biologické	olympiády	

Již	 tradičně	 jsme	 se	 zúčastnili	 okresního	 kola	 biologické	 olympiády	 v	 Opavě.	 Tématem	 letošního	
ročníku	 bylo	 "Detektivem	 v	 přírodě".	 Po	 absolvování	 školního	 kola	 a	 vypracování	 vstupního	 úkolu	
postoupily	do	okresního	kola	dvě	naše	 žákyně.	 Jako	vstupní	úkol	 si	 děvčata	vybrala	 "Odlévání	 stop	
zvířat"	 -	 v	 přírodě	 hledaly	 stopy	 zvířat,	 ze	 kterých	 zhotovily	 sádrové	 odlitky.	 Ty	 popsaly,	 změřily	 a	
fotografovaly.	V	okresním	kole	potom	odpovídaly	na	třicet	zapeklitých	otázek	v	testu,	určily	čtyřicet	
organismů,	 zpracovaly	 náročný	 laboratorní	 úkol	 a	 poté	 napjatě	 čekaly	 na	 výsledky.	 V	 konkurenci	
třiceti	biologů	obsadily	4.	a	6.	místo.	

Krajské	kolo	biologické	olympiády	
V	krajském	kole	biologické	olympiády	naši	 školu	 reprezentovaly	Anežka	 Lyková	a	Eliška	Beránková,	
které	postoupily	z	okresního	kola.	 Jejich	třetí	účast	znamenala	opět	umístění	mezi	nejlepšími	deseti	
biology	 Moravskoslezského	 kraje.	 V	 rámci	 letošního	 tématu	 "Detektivem	 v	 přírodě"	 zvládly	
zpracováni	 vstupního	 úkolu	 -	 stopování	 zvířat,	 teoretickou	 část,	 určováni	 živočichů	 a	 rostlin	 i	
laboratorní	úkol.	

		

	

Obrázek	12.	Úspěšné	reprezentantky	v	biologické	olympiádě.	

Jazyková	soutěž	v	AJ	
Někteří	žáci	šestého	ročníku	se	zapojili	do	jazykové	soutěže	o	zajímavé	ceny.	Kritéria	byla	následující:	
napsat	esej,	básničku	či	vytvořit	komiks	v	angličtině	na	téma	„Učím	se	angličtinu,	protože...“.	Každá		
z	 děvčat	 vytvořila	 velice	 vtipný	 a	 povedený	 komiks.	 Štěstí	 v	 soutěži	 jim	 přálo	 a	 dívky	 se	 umístily		
na	 předních	 místech.	 Porotu	 překvapily	 hlavně	 svou	 kreativitou	 a	 precizností.	 A	 výsledky	 jsou	
následující:�Naše	žákyně	vyhrála	hlavní	cenu	v	kategorii	8-11	let	a	místo	na	kurzu	s	rodilým	mluvčím	
zdarma.			
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Jazyky	hrou	
Ve	 středu	 10.	 května	 se	 dvě	 děvčata	 osmé	 třídy	 zúčastnila	 regionální	 soutěže	 „Jazyky	 hrou“	 na	 ZŠ	
Mládežnické	v	Havířově.	Letos	se	jí	zúčastnilo	více	než	120	soutěžících	ze	základních	i	středních	škol	z	
celého	regionu.	Týmy	tak	soutěžily	v	jazyce	anglickém,	ruském,	německém	a	francouzském.	Tématem	
letošního	ročníku	byla	móda	a	vše	s	ní	spojené.	Soutěžící	si	 tak	ověřovali	slovní	zásobu,	poslechové	
dovednosti,	gramatické	jevy,	své	čtenářské	dovednosti	a	další.	Soutěžní	disciplíny	byly	mnohdy	velice	
zábavné	 a	 kreativní.	 Naše	 děvčata	 uspěla	 v	 tvrdé	 konkurenci	 a	 ze	 32	 soutěžních	 dvojic	 z	 jazyka	
anglického	skončila	na	krásném	osmém	místě.	

Bajtík	
V	pátek	12.	5.	2017	proběhla	na	ZŠ	Boženy	Němcové	v	Opavě	počítačová	soutěž	„Bajtík“.	Soutěž	byla	
zaměřena	na	tvorbu	www	stránek,	grafického	návrhu,	prezentace	a	na	vypracování	znalostního	testu	
v	oblasti	ICT.	Soutěž	proběhla	ve	třech	kategoriích	na	téma	„Čím	chci	být,	až	vyrostu“.		

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.	

	

Obrázek	13.	Z	výuky	bruslení	a	ledního	hokeje.	

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	2017	na	Gruni.	Žáci	absolvovali	se	svými	
učiteli	lyžařskou	výuku	a	všichni	tak	měli	možnost	se	naučit	lyžovat.	Kromě	lyžování	ocenili	žáci	také	
bohatý	společenský	program.	
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Obrázek	14.	Školní	badmintonový	turnaj.	

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	
kroužku,	se	uskutečnil	v	hale	ve	Sportovním	areálu	na	hřišti.	Spolupořadatelem	akce	byl	Sokol	Háj	ve	
Slezsku.	

V	kulturním	domě	Na	Rybníčku	se	6.	12.	konalo	slavnostní	vyhlášení	Ligy	sportu	1.	stupně	za	školní	
rok	 2015/2016.	 Naše	 škola	 obhájila	 loňský	 výsledek	 a	 umístila	 se	 na	 krásném	 8.	 místě.	 Cenu	 byli	
převzít	žáci,	kteří	podali	v	loňském	roce	nejlepší	výkony	a	dopomohli	tak	k	zisku	umístění.	

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.	

Členové	badmintonového	kroužku	se	zúčastnili	 turnaje	v	Opavě.	Bojovali	v	kategoriích	první	až	třetí	
třída	a	každý	odehrál	čtyři	těžké	zápasy.	

Gymnastický	 kroužek	 školní	 družiny	 se	 dne	 23.	 3.	 2017	 zúčastnil	 v	 Opavě	 PŘEHLÍDKY	 PÓDIOVÝCH	
SKLADEB	 ASPV	 PRO	 ROK	 2017.	 S	 choreografií	 v	 DOMĚ	 STRAŠÍ	 DUCH	 postoupily	 dívky	 na	 krajskou	
přehlídku	v	Ostravě.	

V	průběhu	roku	jsme	s	žáky	vyzkoušeli	také	mnoho	netradičních	sportovních	her.	Za	všechny	bychom	
zmínili	 korfbal,	 protože	 díky	 spolupráci	 s	Českým	 korfbalovým	 svazem	 jsme	 uspořádali	 2	 školní	
turnajové	dny.	V	nich	se	utkávali	žáci	prvního	 i	druhého	stupně	(2.	–	9.	tř.).	Tento	sport,	který	hrají	
smíšená	družstva,	jsme	si	také	vybrali	pro	tradiční	utkání	rodičů	proti	žákům	9.	tř.	na	konci	roku.		

Dvacítka	 hráčů	 badmintonu	 se	 sešla	 ve	 sportovní	 hale	 k	tradičnímu	 Školnímu	 badmintonovému	
turnaji.	Po	odehrání	zhruba	šedesáti	zápasů	v	kategoriích	1.	-	3.	třída,	6.	třída	a	8.	-	9.	třída	jsme	mohli	
rozdat	odměny	a	diplomy	všem	hráčům	a	ocenit	medailisty.	

Jako	 již	 tradičně	 před	 Zlatou	 tretrou	 zavítal	 na	 naši	školu	 jeden	 z	účastníků	 tohoto	mezinárodního	
mítinku.	 Tentokrát	 přijel	 jeden	 z	 nejlepších	 atletů	 současnosti,	 dvojnásobný	 olympijský	 vítěz		
a	 dvojnásobný	mistr	 světa,	trojskokan	 Christian	 Taylor.	 Po	 úvodní	 prezentaci	 a	 sestřihu	 nejlepších	
výkonů	 ve	 trojskoku	 následovala	 diskuze.	 Žáci	 měli	 spoustu	 zajímavých	 otázek	 a	 někteří	 z	 nich	 se	
osmělili	 promluvit	 anglicky.	 Poté	 následovala	 autogramiáda	 a	 fotografování.	Christian	 byl	 velmi	
přátelský	a	svou	návštěvou	nás	velmi	potěšil.	
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Obrázek	15.	Christian	Taylor	navštívil	naší	školu.	

A	tradičně	se	žáci	naší	školy	také	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.	

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	
Tradiční	běžecké	závody	se	uskutečnily	v	rámci	Olympijského	dne	21.	6.	2017	v	areálu	školního	hřiště.	
Dopoledne	 soutěžily	děti	 ze	 školy	 a	 školky	 na	 běžeckých	 tratích	 od	 padesáti	metrů,	 starší	 žáci	 pak	
běželi	tratě	400	m	a	600	m.	Děti	si	během	dne	nejen	zazávodily,	ale	vyzkoušely	si	také	překážkovou	
dráhu	 nebo	 hod	 na	 cíl.	 Ve	 škole	 probíhaly	 dílny	 čtení,	 při	 kterých	 se	 děti	 dozvěděly	 zajímavé	
informace	 o	 českých	 sportovcích	 a	 poté	 vyzdobily	 sportovní	 areál	 tematickými	 kresbami	
k	olympijskému	prostředí.		

Odpoledne	 se	 závodilo	 na	 tratích	 od	 třiceti	 do	 osmi	 set	 metrů.	 Hlavní	 závod	 dospělých	 startoval	
v	18:00	hodin	v	celé	České	republice.	Čtyřkilometrovou	trať	našeho	bronzového	závodu	pokořilo	více	
než	 padesát	 běžkyň	 a	 běžců.	 Neběželi	 jenom	 pro	 svůj	 výkon,	 ale	 podpořili	 svým	 startovným	
charitativní	 činnosti	 České	 olympijské	 nadace,	 jež	 umožňuje	 sportovat	 dětem,	 kterým	 v	tom	 brání	
nedostatek	finančních	prostředků.	

16.4 Sportovní	soutěže	

Republikové	finále	OVOV	
Obrovský	 úspěch	 v	 republikovém	 finále	 Odznaku	 Všestrannosti	 Olympijských	 Vítězů	 v	Brně	
zaznamenala	 Kristýna	 Kadulová	 (7.	 třída),	 a	 to	 svým	 krásným	 15.	 místem	 z	 celkového	 počtu	 51	
závodnic.	

In	line	pohár	
Ve	 středu	 21.	 9.	 trojice	 žáků	 naší	 školy	 absolvovala	 školní	 inline	 pohár	 jak	 na	 bruslích,	 tak	 i	 na	
koloběžce.	 Patrik	 Bůžek	 byl	 na	 bruslích	 i	 na	 koloběžce	 nejlepší,	 získal	 1.	 místo.	 Katka	 Gebauerová	
obsadila	 na	 bruslích	 1.	 místo	 a	 na	 koloběžce	 3.	 místo,	 Adéla	 Hřivňacká	 na	 bruslích	 3.	 místo	 a	 na	
koloběžce	1.	místo.	I	když	byli	jen	3	zástupci	ZŠ	Háj,	vždy	stáli	na	stupních	vítězů.		
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Memoriál	Mirko	Fišera	
Dne	18.	10.	2016	proběhl	na	naší	škole	již	28.	ročník	Memoriálu	Mirko	Fišera.	Tento	tradiční	atletický	
víceboj	naše	škola	pořádá	vždy	na	podzim.	Závodu	se	zúčastnilo	celkem	10	škol	z	Opavy	a	okolí.	Naši	
závodníci	obsadili	v	nabité	konkurenci	opavských	městských	škol	krásné	5.	místo.	

Velká	cena	Opavy	
Atletický	tým	naší	školy	soutěžil	ve	Velké	ceně	Opavy	pro	talentovanou	mládež.	V	náročném	osmiboji	
obsadila	mezi	jednotlivci	Kristýna	Kadulová	5.	místo.	Celé	družstvo	získalo	5.	místo.		

Okresní	finále	v	plavání	
Žáci	4.	a	5.	tříd	se	zúčastnili	okresního	finále	v	plavání	v	opavském	bazénu.	

Okresní	finále	ve	šplhu	
V	okresním	finále	ve	šplhu	žáků	1.	stupně	a	v	konkurenci	třinácti	škol	obsadilo	družstvo	dívek	8.	místo	
a	družstvo	chlapců	5.	místo.	Také	žáci	2.	stupně	se	zúčastnili	okresního	finále	ve	šplhu.	

Okrsková	kola	ve	vybíjené	

Třeťáci,	 čtvrťáci	 a	 páťáci	 bojovali	 v	 okrskových	 kolech	 ve	 vybíjené.	 Dívky	 obsadily	 po	 vyrovnaných	
zápasech	třetí	místo.	Chlapci	bojovali	v	těžké	skupině	na	ZŠ	Englišova.	Po	dvou	vyhraných	zápasech	se	
utkali	s	domácími	hráči	o	postup	do	okresního	finále.	Nakonec	obsadili	druhé	místo.	

Soutěž	všestrannosti��
Další	atletická	soutěž	všestrannosti	se	uskutečnila	19.	dubna.	Vzhledem	ke	špatnému	počasí	proběhla	
celá	 soutěž	 v	 tělocvičně	 na	 ZŠ	 Englišova	 v	 Opavě.	 Pětiboj	 se	 skládal	 z	 trojskoku,	 přeskoku	 přes	
švihadlo,	hodu	medicinbalem,	kliků	a	driblingu.	Nejlepšího	výsledku	dosáhla	Kristýna	Kadulová,	která	
postoupila	do	krajského	kola.	

Česko	se	hýbe	ve	školách	plných	zdraví	
Dne	 2.	 6.	 2017	 náš	 gymnastický	 kroužek	 školní	 družiny	 reprezentoval	 školu	 v	 republikovém	 finále	
ČESKO	SE	HÝBE	VE	ŠKOLÁCH	PLNÝCH	ZDRAVÍ.	Předvedli	jsme	stoprocentní	výkon	a	umístili	jsme	se	na	
8.	místě.	

Atletický	čtyřboj	
7.	místo	z	celkového	počtu	19	škol	obsadilo	družstvo	děvčat	z	5.	třídy	v	atletickém	čtyřboji,	který	se	
konal	ve	středu	3.	5.	na	ZŠ	Englišova.	Družstvo	chlapců	i	přes	velkou	snahu	a	odhodlání	obsadilo	15.	
příčku.	

Štafetový	pohár	
Žáci	se	také	dočkali	tolik	oblíbeného	Štafetového	poháru,	který	se	konal	na	Tyršově	stadionu	v	Opavě.	
Běžely	se	celkem	3	štafety	a	výsledný	čas	všech	tří	štafet	rozhodl	o	5.	místě	v	celkovém	pořadí.		

Minikopaná	
Dne	 10.	 5.	 2017	 se	 uskutečnilo	 okresní	 finále	 v	minikopané	 pro	 žáky	 čtvrtého	 a	 pátého	 ročníku	 v	
Opavě	-	Kylešovicích.	Na	postup	naše	výkony	bohužel	nestačily.	
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Pohár	rozhlasu	

Pohár	 rozhlasu	se	opět	konal	na	Tyršově	stadionu	v	Opavě,	kde	naši	 žáci	poměřili	 síly	v	atletických	
disciplínách,	jako	je	běh	na	60	m,	skok	daleký,	skok	vysoký,	hod	míčkem,	běh	na	600	m	dívek,	běh	na	
1000	m	chlapců	a	štafeta	4	x	60	m.	Našim	žákům	se	nevedlo	vůbec	špatně,	mnozí	z	nich	si	zlepšili	své	
osobní	výkony	hlavně	ve	skoku	vysokém	a	Štěpánka	Osinová	navíc	obsadila	3.	místo	v	hodu	míčkem,	
a	to	výkonem	41	metrů.	Celkově	se	děvčata	umístila	v	silné	konkurenci	na	8.	místě	a	chlapci	na	místě	
12.	

Finále	Poháru	rozhlasu	
Dalším	 z	atletických	 závodů	 bylo	 okresního	 finále	 Poháru	 rozhlasu,	 který	 patřil	 žákům	 8.	 -	 9.	 tříd.	
Výkony,	které	žáci	předvedli,	však	nestačily	na	přední	umístění.	

Beach	korfbal	
Žáci	druhého	stupně	ZŠ	se	zúčastnili	ve	čtvrtek	25.	5.	turnaje	škol	-	BEACH	Korfbal	2017	v	Ostravě.	V	
konkurenci	24	týmů	obsadili	mladší	páté	a	starší	družstvo	čtvrté	místo.	

	

Obrázek	16.	Turnaj	v	beach	korfbalu	

Atletický	trojboj	
V	 okresním	 finále	atletického	 trojboje	 druhých	 a	 třetích	 tříd	 obsadili	 naši	žáci	 3.	 místo.	 Soutěžili	 v	
běhu	na	50	metrů,	skoku	dalekém	a	hodu	kriketovým	míčkem.		

Krajské	finále	OVOV��
Dne	7.	6.	2017	proběhlo	v	Havířově	krajské	finále	OVOV.	Kristýna	Kadulová	postoupila	do	krajského	
finále	 již	 podruhé.	Náročný	 šestiboj	 zvládla	 opět	 na	 výbornou.	 Letos	 vylepšila	 své	 výkony	 ve	 skoku	
dalekém	 a	 hodu	míčkem,	 v	 dalších	 disciplínách	 (běh	 na	 60	m,	 běh	 na	 1000	m,	 sedy-lehy,	 přítahy)	
obhájila	své	osobní	výkony.	

Školní	inline	pohár	Opava	
Velkého	úspěchu	dosáhli	zástupci	naší	školy	v	závodě	"Školní	inline	pohár	Opava",	který	proběhl	21.	
června	 2017	 v	 opavské	 Bredě.	 Trojice	 bruslařů	 vybojovala	 pro	 ZŠ	 Háj	 krásné	 1.	 místo	 v	 týmovém	
závodě,	v	individuálních	jízdách	dosáhli	také	vynikajících	výsledků.	
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Hurá	na	tretru	
U	příležitosti	světového	atletického	mítinku	Zlatá	tretra	byl	pro	žáky	základních	škol	připraven,	stejně	
jako	v	minulých	letech,	sportovní	den	s	programem	Atletika	pro	děti.	Jednalo	se	o	týmový	závod	žáků	
5.	 tříd,	 kteří	 soutěžili	 v	 těchto	 disciplínách:	 hod	 medicinbalem	 a	 raketkou,	 skok,	 štafetový	 běh,	
překážková	dráha.	Naši	žáci	se	umístili	na	9.	místě	z	celkového	počtu	16	škol.	Devět	nejlepších	škol	
získalo	za	odměnu	krásná	trika,	která	jim	budou	připomínat	tento	vydařený	závod.	

17 ÚČAST	ŠKOLY	V	CELOSTÁTNÍM	TESTOVÁNÍ	

V	průběhu	 školního	 roku	2016/2017	 jsme	 se	 zapojili	 do	 testování	 „Stonožka“	pro	 žáky	V.	 a	 IX.	 tříd.	
Testování	 se	 týkalo	 českého	 jazyka,	 matematiky,	 obecných	 studijních	 předpokladů	 a	 anglického	
jazyka.	 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	 2017	 proběhlo	 testování	 organizované	 ČŠI.	 Naše	 škola	 byla	
vybrána	 k	testování	 Českého	 jazyka,	 Anglického	 jazyka	 a	 Kombinovaných	 výchov.	 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	 lampionový	průvod.	SRPD	při	naší	škole	„Hajeto“	SRPD	při	MŠ	„Veselý	šnek“	uspořádala	31.	
10.	 2016	 lampionový	 průvod	Hájem	 s	názvem:	 „Mezi	 stíny	 a	 strašidly“.	 Po	 již	 tradičním	průvodu	 si	
děti	 i	 dospělí	 mohli	 v	Dohnálkově	 parku	 užít	 originální	 program	 připravený	 žáky	 ZŠ	 a	 to	 stínové	
divadlo	a	tanec	strašidel.	Proběho	také	tradiční	utkání	žáků	devátých	tříd	proti	rodičům.	V	tomto	roce	
proběhlo	utkání	netradičně	v	korfbalu	v	rámci	oslav	Dne	obce.	SRPD	také	 financuje	nákupy	cen	pro	
vítěze	soutěží,	dárky	pro	prvňáčky,	absolventská	trička	pro	9.	ročník,	dopravu	na	lyžařský	kurz	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	
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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.		

Spolupráce	 také	probíhá	mezi	 učiteli	 ZŠ	 a	MŠ	při	 přípravě	 zápisu	 a	 také	později	 při	 přechodu	 žáků	
v	novém	školním	roce.		

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.	Mnoho	našich	dětí	navštěvuje	obory	vyučované	ZUŠ	a	
tím	si	rozšiřují	svůj	kulturní	obzor.	

Spolupracujeme		s	místní	organizací	ČČK.		

Spolupracujeme	 také	 s	místními	 organizacemi	 SDH.	 Hasiči	 uspořádali	 pro	 žáky	 2.	 a	 6.	 ročníku	
přednášky	na	téma	„Požár	a	já“,	navíc	dětem	přinesli	celou	řadu	drobných	dárků.	

Spolupráce	s	TJ	Sokol	Háj	ve	Slezsku	a	FC	Háj	ve	Slezsku	 je	 také	vcelku	na	dobré	úrovni	a	bude	se	
dále	rozvíjet.		

Vedení	 i	 učitelé	 školy	 velice	 aktivně	 spolupracují	 s	pedagogy	 jiných	 škol	 a	 vzájemně	 si	 předávají	
zkušenosti	a	nápady	pro	další	rozšíření	a	zkvalitnění	výuky	např.	sestavování	ŠVP.	V	rámci	postupů	při	
evaluaci	 školy	 testujeme	 úroveň	 dovedností	 a	 vědomostí	 našich	 žáků.	 Výsledky	 jsou	 a	 budou	
podkladem	pro	hodnocení	a	úpravy	ŠVP	a	vlastní	hodnocení	školy.	

Důležitá	je	spolupráce	s	Úřadem	práce	v	Opavě	(ÚP).	Naši	žáci	navštěvují	ÚP	a	ten	jim	dává	základní	
informace	spojené	s	orientací	v	problematice	zaměstnanosti	a	další	orientaci	na	trhu	práce	(letos	se	
ÚP	orientoval	na	 technické	obory).	V	rámci	přípravy	a	výběru	svého	příštího	povolání	navštívili	naši	
žáci	také	„INFORMU“.	

ŠD	spolupracuje	už	řadu	let	s	TJ	Lhota.	

K	tradičním	 vystoupením	 patří	 kulturní	 program	 při	 vítání	 občánků	 do	 svazku	 obce,	 slavnostním	
rozsvícení	vánočního	stromu	a	na	dalších	akcích	obce.	

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

Klientům	Domova	pro	 seniory	 Ludmila	 ve	 Smolkově	předvedla	 vystoupení	 školní	 družina	a	děvčata	
z	kroužku	aerobicu.	

Připravili	jsme	vystoupení	v	ÚSP	Hrabyně.	

Jsme	 zapojeni	 do	dlouhodobého	projektu	 „Recyklohraní“,(třídění	 baterií	 plastů	 a	 dalšího	drobného	
elektrozboží).	

Naším	 každoročním	 cílem	 už	 není	 jen	 spokojenost	 dětí	 a	 rodičů,	 ale	 usilujeme	 o	 to,	 aby	 naši	

absolventi	byli	schopni	využít	nabyté	vědomosti	a	dovednosti,	spolu	s	nově	si	vytvářenými	postoji	

z	pohledu	 evropského,	 demokraticky	 smýšlejícího	 občana.	 Aby	 dokázali	 chápat	 a	 vnímat	 dění	
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globálního	významu	a	dokázali	se	tak	vyrovnat	nejen	s	požadavky	zaměstnanosti,	ale	 i	požadavky	

celoživotního	vzdělávání.	

Mgr.	Ondřej	Hubáček	
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19   PŘÍLOHA Č. 1  Školní soutěže, aktivity 
 
Vědomostní soutěže 
 
 
Moravskoslezský matematický šampionát 
Doprovod: Mgr. Květoslava Latoňová 

 

Datum konání: 20. 10. 2016 Místo 
konání: 

Wichterlovo gymnázium Ostrava Poruba 

Účast: Šimon Hájek, Tereza Kozelská, Vojtěch Rubeš, Eva Urbaníková – 9. třída  
 
 
Přírodovědný klokan 
Připravil: Mgr. Petr Suchánek 

Školní kolo 

Datum konání: říjen 2016 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci VIII. a IX. ročníku   
 
 
Dějepisná olympiáda 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Školní kolo 

Datum konání: 11. 11. 2016 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 10 žáků 8. a 9. roč.  
 
Umístění: 1. místo Kateřina Klimešová 
 
Postup: Kateřina Klimešová do okresního kola 
 
Globetrotter / soutěž v reáliích angl.. mluv. zemí/ 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Školní kolo        
Datum konání: 13. 11. 2016 Místo 

konání: 
Wichterleho gymnázium Ostrava 

Účast: A. Lyková, E. Beránková, P. Žídková, T. Kozelská 
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Umístění: P. Žídková 15. a T. Kozelská 16. místo / ze 40 účastníků 
 
Postup: - 
 
 
 
Dějepisná olympiáda 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Okresní kolo 

Datum konání: 17. 1. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Englišova 

Účast: K. Klimešová 
 
Umístění: 15. – 16. místo  

 
Olympiáda z AJ 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Školní kolo 

Datum konání: 18. 1. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 6 žáků 8. třídy 
 
Umístění: 1. místo  Anežka Lyková 
 
Postup: Anežka Lyková do okresního kola 
 
 
 
 
Matematická olympiáda 
Doprovod:  Marta Formánková 

Okresní kolo 

Datum konání: 24. 1. 2017 Místo 
konání: 

Opava  

Účast: Pochyla, Volná K. 
 
Umístění: Volná K. – 1. místo na okrese  
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Happy English Days 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Školní kolo 

Datum konání: 31. 1. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Vrchní Opava 

Účast: 4  žáci 5. tř. / R. Brablecová, L. Kursová, R. Schee, M. Pochyla / 
 
Umístění: byla vyhlášena 3 místa, na nich jsme se neumístili 

 
Olympiáda v českém jazyce 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 

Datum konání: 1. 2. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Opava Englišova 

Účast: Anna Černá 
 
Umístění: 9. - 10. místo 
 
Postup: - 
 
 
Pythagoriáda 
Doprovod: Mgr. Květoslava Latoňová 

Školní kolo 

Datum konání: 8. 2. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 6. až 8. třídy 
 
Postup: Anna Černá, David Baránek 
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Olympiáda z Aj 
Doprovod: Mgr. Marcela Marešová 

Okresní kolo 

Datum konání: 16. 2. 2017 Místo 
konání: 

SVČ Opava 

Účast: Anežka Lyková 
 
Umístění: 2. místo  

 
Prezentace 2017 
Doprovod: Věra Bielková, Mgr. Hana Volná, Mgr. Patrik Kavecký 

Okresní kolo 

Datum konání: 15. 3. 2017 Místo 
konání: 

SŠPU Opava 

Účast: Libor Štrohalm IX. třída 
 
Umístění: bez umístění 
  
 
Matematický Klokan 
Doprovod: Mgr. Květoslava Latoňová 

Školní kolo 

Datum konání: 17. 3. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 6. – 9. třídy 
 
 
Klokánek 

Okresní kolo 

Datum konání: 17. 3. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: všichni 
 
Umístění: Patrik Bůžek – 1. místo v okrese Opava  
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Velká cena ZOO 
Doprovod: Mgr. Tomáš Havlas 

Školní kolo 

Datum konání: 22. 3. 2017 Místo 
konání: 

Ostrava 

Účast: žáci 6. třídy (Aneta Vidláková, Michal Štěnička, Ellen Kozlovská, Natálie Pavlíková) 
 
Umístění: střed startovního pole 
 
Fyzikální olympiáda 
Doprovod: Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 23. 3. 2017 Místo 
konání: 

Mendelovo gymnázium Opava 

Účast: Libor Štrohalm, 8. tř. 
 
Umístění: 11. místo 
 
Matematická olympiáda 
Doprovod: Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 4. 4. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Otická Opava 

Účast:          Ellen Kozlovská, 6. tř.  – úspěšná řešitelka – 30. - 31. místo 
                     Aneta Vidláková, 6. tř. – 39. – 42. místo 
Umístění:    Libor Štrohalm, 8. tř. – úspěšný řešitel – 12. – 15. místo  
                     Anežka Lyková, 8. tř. – úspěšná řešitelka – 16. – 20. místo 
 
 
Okresní kolo biologické olympiády 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 21. 4. 2017 Místo 
konání: 

Opava  

Účast a umístění: Eliška Beránková – 6. místo, Anežka Lyková 4. místo  
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Krajské kolo biologické olympiády 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské finále 

Datum konání: červen 2017 Místo 
konání: 

Ostrava  

Účast a umístění: Eliška Beránková – 8. místo, Anežka Lyková 7. místo  
 

 
 
Jazyky hrou 

Doprovod:   Mgr. Bohdana Konečná 

 
Datum konání: 10. 5. 2017 Místo 

konání: 
ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast:  žáci 2. stupně – Anežka Lyková, Anna Černá 
 
 
Bajtík 2017 

Doprovod: Jana Mlčochová, Mgr. Hana Volná, Mgr. Patrik Kavecký 

Okresní kolo 

Datum konání: 12. 5. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Boženy Němcové Opava 

Účast: Libor Štrohalm IX. třída 
 
Umístění: bez umístění  
 
 
Pythagoriáda 
Doprovod: Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 16. 5. 2017 Místo 
konání: 

Opava  

Účast: Schee Radim 
 
Umístění: 35. 
 
Postup:  
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Pythagoriáda 
Doprovod: Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 16. 5. 2017 Místo 
konání: 

Slezská univerzita Opava 

Účast: Anna Černá, 8. tř. – úspěšná řešitelka – 13. – 14. místo 
            David Baránek, 8. tř. – 15. – 19. místo 
  
 
 
Internetová soutěž z angličtiny  
Doprovod: Mgr. Bohdana Konečná 

 
Datum konání:  květen 2017 Místo 

konání: 
Facebook 

Účast:  Ellen Kozlovská, Johanna Hašková, Natálie Pavlíková, 
 
 
 
 
Sportovní soutěže 
 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Republikové finále 

Datum konání: 8. 9. - 10. 9. 
2016 

Místo 
konání: 

Brno 

Účast: Kristýna Kadulová 
 
Umístění: 15. místo  
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Přespolní běh 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní finále 

Datum konání: 22. 9. 2016 Místo 
konání: 

Stříbrné jezero  - Opava 

Účast: Aneta Trojková, Tereza Žídková, Pavlína Řehulková, Kateřina Urbaníková 
Štěpán Kaluža, Michal Raška,Matěj Pochyla, Pavel Orzságh, Patrik  Berousek, Mikuláš 
Kaspřík 
Umístění: 3. místo děvčata, 9. místo chlapci  

 
Přespolní běh 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 22. 9. 2016 Místo 
konání: 

Stříbrné jezero  - Opava 

Účast: Lucie Kaštovská, Natálie Pavlíková, Michaela Klimešová, Kristýna Kadulová, 
Veronika Černá 
 
Umístění: 15. místo děvčata,   
 
Přespolní běh 

Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 22. 9. 2016 Místo 
konání: 

Stříbrné jezero  - Opava 

Účast: Havlíčková Eliška, Žídková Petra, Kalužová Klára, Moravcová Nikol, Baránek David, 
Baránek Michal, Blažej Václav, Šindlář Matyáš, Siatka František, Kaštovský Jiří 
 
Umístění: 10. místo chlapci   
 
Halová kopaná 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové kolo 

Datum konání: 22. 9. 2016 Místo 
konání: 

Stříbrné jezero  - Opava 

Účast: Václav Blažej, Tomáš Nistler, Tobiáš Gratke, Maxmilián Šindlář, Adam Stuchlík, 
Adam Pavlík, Šimon Barteček  
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Krajské  finále závodu pro talentovanou mládež 
Moravskoslezského kraje 
Připravil: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské kolo 

Datum konání: 12. 11. 2016 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Kristýna Kadulová, Štěpánka Osinová, Lucie Kaštovská, Natálie Pavlíková, Tomáš 
Nistler, Adam Stuchlík, Adam Bernát, Václav Blažej 
Umístění: Družstvo 5. místo, jednotlivci Kristýna Kadulová 5. místo, Václav Blažej 13. místo  
 
FLORBAL 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okrskové kolo 

Datum konání: 8. 12. 2016 Místo 
konání: 

Opava, Mařádkova 

Účast: Matyáš Šindlář, David Baránek, Michal Baránek, Robin Lhotský, Jiří Kaštovský, 
Václav Blažej, Dominik Blažej  
 
Vánoční laťka 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 

Datum konání: 13. 12. 2016 Místo 
konání: 

Tyršův stadion Opava 

Účast: Kristýna Kadulová, Lucie Kaštovská, Kateřina Bazalová 
Adam Bernát, Šimon Barteček, Jakub Zdrálek, Tomáš Nistler 
Umístění: 10. místo chlapci  
 
ŠPLH 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní kolo 

Datum konání: 1. 2. 2017 Místo 
konání: 

Opava ZŠ Šrámkova 

Účast: Tereza Žídková, Nela Suchánková, Tereza Hampelová, Lenka Volná, Matěj Pochyla, 
Patrik Berousek, Jakub Mušálek, Mikuláš Kaspřík 
 
Umístění: 8. místo děvčata, 5. místo chlapci 
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Šplh 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní kolo 

Datum konání: 2. 2. 2017 Místo 
konání: 

Opava ZŠ Šrámkova 

Účast: Adam Stuchlík, Tobiáš Gratke, Tomáš Nistler, Maxmilián Šindlář, Lucie Kaštovká, 
Eliška Štamberová, Tereza Fialová, Michaela Klimešová 
 
Umístění: 14. místo děvčata, 9. místo chlapci 

 
  Šplh 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní kolo 

Datum konání: 2. 2. 2017 Místo 
konání: 

Opava ZŠ Šrámkova 

Účast: Baránek Michal, Baránek David, Blažej Václav, Lhotský Robin, Jarošová Natálie, 
Žaneta Robenková, Petra Žídková 
 
Umístění: 8. místo děvčata, 17. místo chlapci 
 
 
Badmintonový turnaj 

Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 23. 2. 2017 Místo 
konání: 

Opava  

Účast: Jan Suchánek, Rozálie Mustarová, Ondřej Mustar, Vojtěch Kudrát 
 
Umístění: Jan Suchánek 2. místo, Rozálie Mustarová 2. místo, Ondřej Mustar 4. místo, 
Vojtěch Kudrát 7. místo  
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Okrskové kolo vybíjená chlapci 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové kolo 

Datum konání: 11. 4. 2017 Místo 
konání: 

Opava ZŠ Englišova 

Účast: Patrik Berousek, Jakub Mušálek, Mikuláš Kaspřík, Pavel Országh, Šimon Balner, 
Adam Pavlík, Jakub Galvas, Štěpán Kaluža, Adam Opravil, Michal Raška, Jakub Trnčák, 
Patrik Michalisko, 
 
Umístění: 8. místo děvčata, 5. místo chlapci 
 
 
OVOV 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové  kolo 

Datum konání: 12. 4. 2017 Místo 
konání: 

Opava ZŠ Mařádková 

Účast: Karolína Bodziuch, Kristýna Kadulová, Lucie Kaštovská, Maxmilián Šindlář, Adam 
Bernát, Adam Stuchlík, Václav Blažej 
 
Umístění: 8. místo družstvo, Kristýna Kadulová 4. místo 
 
 
Vybíjená dívky 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové  kolo 

Datum konání: 12. 4. 2017 Místo 
konání: 

Opava ZŠ Mařádková 

Účast: Tereza Žídková, Adéla Hřivňacká, Rozálie Brablecová, Jana Jelenová, Natálie 
Bergerová, Nikol Třečáková, Aneta Trojková 
 
 
Štafetový pohár 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní finále 

Datum konání: 9. 5. 2017  Místo 
konání: 

Opava  Tyršův stadion 

Účast: Aneta Trojková, Jana Jelenová, Tereza Žídková, Kateřina Pochylová, Valerie 
Michalisková, Anežka Lašková, Nikol Třečáková, Alice Výtisková, Adam Výtisk, Jakub 
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Mušálek, Ondřej Mustar,Patrik Berousek, Adam Pavlík, Štěpán Kaluža, Mikuláš Kaspřík, 
sebastian Trojek 
 
Umístění: 5. místo 
 
 
Pohár rozhlasu 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 10. 5. 2017  Místo 
konání: 

Opava Tyršův stadion 

Účast: Aneta Trojková, Jana Jelenová, Tereza Žídková, Kateřina Volná, Mikuláš Kaspřík, 
Matěj Pochyla, Adam Pavlík, Štěpán Kaluža 
 
Umístění: 7. místo děvčata, 15. místo chlapci  
 
 
Pohár rozhlasu 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 10. 5. 2017  Místo 
konání: 

Opava Tyršův stadion 

Účast: Kristýna Kadulová, Štěpánka Osinová, Lucie Kaštovská, Aneta Vidláková, Natálie 
Pavlíková, Tereza Fialová,Karolína Bodziuch, Adam Stuchlík, Adam Bernát, Tomáš Nistler, 
Tobiáš Gratke, Maxmilián Šindlář, František Raška, Šimon Barteček,  
Umístění: 8. místo dívka, 12. místo hoši 
  
 
McDonald´s cup 
Doprovod: Mgr. Věra Bielková 

Okrskové kolo 

Datum konání: 11. 5. 2017  Místo 
konání: 

Opava  

Účast: Matěj Pochyla, Adam Pavlík, Šimon Balner, Mikuláš Kaspřík, Pavel Országh, Patrik 
Berousek,  
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McDonald´s cup 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okrskové kolo 

Datum konání: 11. 5. 2017  Místo 
konání: 

Opava  

Účast: Ondřej Grydil, Adam Výtisk, Jakub Hopa, Matyáš Hauser, Daniel Žídek, Marek 
Žídek, Jakub Mušálek, Ondřej Mustar, Sebastian Trojek 
  
 
Pohár rozhlasu 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 12. 5. 2017  Místo 
konání: 

Opava Tyršův stadion 

Účast: Matyáš Šindlář, Robin Lhotský, David Baránek, Michal Baránek, Vašek Blažej, Jakub 
Zdrálek, Jakub Gratke,Patrik Mazánek, František Siatka, Petra Žídková, Kateřina Klimešová, 
Anna Černá, Aneta Ryncarzová, Nikol Moravcová, Tereza Hřivňacká, Eliška Havlíčková 
  
 
Školní badmintonový turnaj 
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 25. 5. 2017 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku  

Účast: 20 dětí – 1. – 9. třída 
Umístění: viz školní web 
  
 
Hurá na tretru 
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová,  

Okresní finále 

Datum konání: 27. 6. 2017  Místo 
konání: 

Ostrava Vítkovice 

Účast:  
Kateřina Volná, Aneta Trojková, Jana Jelenová, Kateřina Urbaníková, Tereza Žídková, Adam 
Pavlík, Matěj Pochyla, Mikuláš Kaspřík, Šimon Balner, Štěpán Kaluža 
Umístění: 9. místo 
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PŘÍLOHA Č. 2  Činnost školní družiny 

Ve šk. r. 2016 – 2017 zahájilo docházku do ŠD 84 dětí z 1. – 5. tř. a 3 dívky z 6. tř. Celkem 87 dětí.    

Od 12. 9. 2016 zahájily svou pravidelnou činnost tyto kroužky – Angličtina pro začátečníky, 3 
výtvarné kroužky, 2 hudební kroužky, dramatický kroužek, 2 kroužky gymnastické a gymnastika  pro 
pokročilé, kroužek POI a turistický kroužek. Zájmovou činnost ve školní družině navštěvuje celkem 
148 dětí. 

Tradičně byla ve školní družině vyhlášena celoroční soutěž „ŠIKOVNÉ DĚTI“ a soutěž, které se děti 
účastní dobrovolně „ROK RYTÍŘSKÝCH CTNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ“. 
 
1. září 2016 zahájil v sále školy školní rok hudební kroužek, společně s tanečním kroužkem paní 
učitelky Krzestěnové. 
 
9. října vystoupily v Mokrých Lazcích na setkání členů Klubu důchodců děti z 1. - 5. tř. s hudebním 
pásmem, gymnastický kroužek s choreografií INDIÁNI a hudební kroužek s indiánskou písní. Účast 
27 dětí. 
 
13. října děti z 1. - 5.tř. předvedly hudební pásmo veselých písní dětem z mateřské školy a současně je 
pozvali na tradiční DRAKIÁDU připravovanou na 28. října - Den vzniku samostatného ČSR. Účast 21 
dětí. 
 
24. října v rámci projektu ROK RYTÍŘSKÝCH CTNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ přišel dětem ukázat 
výzbroj středověkého rytíře a zeptat se dětí, co všechno už o středověku vědí, člen rytířského sdružení, 
Tomáš Křepelka. 
 
28. října děti ze školní družiny při setkání občanů Háje ve Slezsku na Ostré hůrce potěšily všechny 
přítomné svým veselým hudebním vystoupením. Účast 19 dětí. 
 
31.října se uskutečnil lampionový průvod dětí ze základní a mateřské školy. Jeho cílem byl Dohnálkův 
park.  Tam na všechny masky a strašidla čekaly stánky s občerstvením a originální program 
připravený v zájmových kroužcích naší školy. 
Gymnastický kroužek předvedl tanec o tom, jak V DOMĚ STRAŠÍ DUCH.  
STÍNOVÉ DIVADLO připravil dramatický kroužek a kroužek aerobiku. Součástí představení bylo 
také vystoupení nejmladších dětí se svítícími POI. Účinkujících - 22 dětí. 
 
1. 12. vystoupil pro rodiče v sále školy dramatický kroužek s POHÁDKAMI S POUČENÍM a kroužek 
anglické přípravky zazpíval píseň. / 13 dětí/ 
 
26. 11. se zahájení adventu v Háji ve Slezsku zúčastnila i školní družina, na pódiu u vánočního 
stromečku ji reprezentovaly děti z 1. a 3. třídy - Sofie Čermáková, Eliška Galová, Barbora Malečková, 
Rozárka Mustarová, Kateřina Pochylová, Alžběta Hašková, Kája Malečková, Kateřina Váňová, Lenka 
Volná, Lukáš Vaněk a Daniel Žídek. Zazpívaly španělskou vánoční koledu Campanas de belen, na 
klavír je doprovázel Ondřej Hlubek. /11 dětí/ 
 
28. 11. byly děti ze školní družiny pozvány k zahájení adventu do Rehabilitačního ústavu v 
Hrabyni.  Ve společenském sále předvedly s pěveckým sborem NOTIČKA pro obyvatele 
rehabilitačního zařízení program trvající 45 min. Ten byl ukončen rozsvícením vánočního stromečku. / 
27 dětí/ 
 
7. 12. navštívila školní družinu odborná porota, aby vybrala ze 32 zpěváčků, kteří se přihlásili do 
pěvecké soutěže, ty nejúspěšnější.  
 
 
Umístění zpěváků: 
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1. třída 
1. místo - Josefína Řehulková, Barbora Malečková 
2. místo - Lukáš Stuchlík, Adam Hranoš  
3. místo - Sofie Čermáková, Eliška Galová 
 
2. třída 
1. místo - Carolline Mūcková, Veronika Řehulková 
2. místo - Petr Rozkošný, Vojtěch Žižka 
3. místo - Jakub Hopa, Helena Matějová, Amálie Lyková, Lucie Váňová 
 
3. třída 
 1. místo - Karolína Malečková, Kateřina Pochylová 
2. místo - Kateřina Kozlovská, Valentýna Kostková, Magdalena Suská 
3. místo - Kateřina Váňová, Lukáš Vaněk, Daniel Žídek 
 
14. 12. se ve školní družině uskutečnilo Vánoční setkání dětí. Děti si  samy připravily kulturní 
program a pak byly odměněny spoustou vánočních dárků. /79 dětí/ 
 
13. 1. vystoupily na obecním plese děti z kroužku POI v kostýmech pávů, které společně s výzdobou 
sálu Hotelu Pod Hůrkou připravily výtvarné kroužky školní družiny. / 4 děti/ 
 
1. 2. zpestřily program na Maškarním bále pro děti z mateřské školky Háj ve Slezsku kroužky naší 
družiny. POI kroužek nastoupil ve velkém počtu, zaplnil celou taneční plochu sálu a oslnil svým 
světelným vystoupením. Nejmladší členové gymnastického kroužku vířili vzduchem na dřevěných 
konících jako kovbojové. (28 dětí) 
https://www.skolahaj.cz/2017/02/05/vystoupeni-nasich-krouzku-na-maskarnim-bale-ms/ 
 
4. 2. gymnastický kroužek skladbou KONÍČEK zahajoval Country bál Jezdeckého oddílu Mokré 
Lazce. (8 dětí) 
  
10. a 11. 2. zahájily POI kroužek a gymnastický kroužek Školní ples pro dospělé a Maškarní bál pro 
žáky naší školy. (32 dětí) 
 
7. 2. zavítal do školní družiny, v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, opravdový Kubík – 
medvěd. Spolu s Kubíkem přijel animátor, který dětem  formou zábavných  básniček a kvízů přiblížil, 
v čem je ovoce a zelenina prospěšná pro naše zdraví. 
 
17. 2. předvedlo v Obecním domě v Mokrých Lazcích 12 dětí z gymnastického kroužku pódiovou 
skladbu INDIÁNI. Zahájily tak Společenský ples Jezdeckého klubu Merko. 
 
23. 2. proběhla v Opavě na ZŠ Ilji Hurníka Pěvecká soutěž školních družin.  Naši školu reprezentovalo 
17 dětí se slezskými lidovými písněmi. Za svůj výkon byly děti v hodnocení zařazeny do zlatého 
pásma – tedy nejvyššího ohodnocení. Za jejich vystoupení jim byla také vyslovena zvláštní pochvala. 
 
1. třída  
1. místo - Josefína Řehulková, Barbora Malečková 
2. místo - Lukáš Stuchlík, Adam Hranoš  
3. místo - Sofie Čermáková, Eliška Galová 
 
2. třída 
1. místo - Carolline Mūcková, Veronika Řehulková 
2. místo - Petr Rozkošný, Vojtěch Žižka 
3. místo - Jakub Hopa, Helena Matějová, Amálie Lyková, Lucie Váňová 
 
3. třída  
1. místo - Karolína Malečková, Kateřina Pochylová 

https://www.skolahaj.cz/2017/02/05/vystoupeni-nasich-krouzku-na-maskarnim-bale-ms/
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2. místo - Kateřina Kozlovská, Valentýna Kostková, Magdalena Suská 
3. místo - Kateřina Váňová, Lukáš Vaněk, Daniel Žídek 
 
20. 3. byl pozvat turistický kroužek na VELIKONOČNÍ JARMARK naší školy představitele obce, 
kterým předal  pozvánku s malým dárkovým balíčkem.  
 
23. 3. 2017 se gymnastický kroužek zúčastnil v Opavě PŘEHLÍDKY PÓDIOVÝCH SKLADEB 
ASPV PRO ROK 2017. S choreografií v DOMĚ STRAŠÍ DUCH, kterou cvičily Barbora Handlová, 
Vanesska Kubicová, Rozárka Mustarová, Lucie Váňová, Kateřina Volná a Lenka Volná, postoupily na 
krajskou přehlídku v Ostravě. Ta se uskuteční 1. dubna 2017. 
 
V měsíci lednu zahájily děti z družiny společně s výtvarnými kroužky přípravy na výtvarnou soutěž s 
námětem “ Energie mládí – krása stáří“. 
 
V měsíci únoru v družině vrcholí výroba velikonočních suvenýrů na sbírku pro nemocnou Stelinku. 
 
5. 4. se i školní družina zúčastnila charitativní akce na podporu 4-leté Stelinky.  Na velikonoční 
jarmark děti vyráběly překrásné dekorativní předměty. Významnou měrou přispěly do předvedeného 
kulturního programu kroužky dramatický, POI kroužek, kroužky gymnastické a hudební. Na celé 
přípravě akce se podílel kroužek výtvarný i turistický. 
 
10. 4. se konala vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže školních družin v rámci opavského 
kulturního festivalu Další břehy na téma “ Energie mládí – krása stáří“. 
V Opavě byly vyhodnoceny tyto děti:  
1.     místo v kategorii 3. – 4.třída  Kuba Trnčák 
2.     místo v kategorii 1. – 3. třída  Lucie Váňová 
Čestné uznání si odnesla Josefínka Řehulková z 1. třídy 
 
24. 4. navštívily školní  družinu děti ze ZŠ Sudice. Přijely si poměřit síly a zasoutěžit v rychlosti a 
obratnosti s našimi prvňáčky a druháky. Vítězem celého klání se stali sportovci ze Sudic. (10 
soutěžících) 
 
28. 4. 2017 se děti z gymnastického kroužku školní družiny zúčastnily krajské soutěže pohybových 
skladeb „ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ“ ve sportovní hale SOŠ Z. 
Matějíčka v Ostravě - Porubě. S pódiovou skladbou INDIÁNI postoupily do celostátního kola.  
(17 dětí) 
 
11. 5. 2017 zpívaly a tančily babičkám a dědečkům v Domě pro seniory Ludmila děti z hudebního a 
gymnastického kroužku ŠD. Také je obdarovaly pozorností - květinou, kterou vyráběly ve 
školní družině. (25 dětí) 
 
22. 5. navštívil turistický a výtvarný kroužek výstavu s animací nazvanou KLADIVO NA DRAKA. 
Děti s obdivem zhlédly nádherné výrobky uměleckého kovářství. (30 dětí) 
 
23. 5. proběhla v Opavě v loutkovém divadle Přehlídka dramatické tvorby školních družin, kde děti 
našeho dramatického kroužku s pohádkou ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA získaly 3. místo. 
 
24. 5. byla ve školní družině vyhodnocena výtvarná soutěž, které se mohly zúčastnit podle vlastního 
zájmu všechny děti. Téma soutěže “ Energie mládí – krása stáří“. (30 dětí) 
 
Umístění v kategorii dívky:  
1.místo Valerie Michalisková,  
2. místo Magdaléna Suská,  
3. místo Kateřina Váňová 
 
Umístění v kategorie chlapci:  
1. místo Daniel Handl,  
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2. místo Antonín Černý,  
3. místo Daniel Žídek 
 
27. 5. 2017 vystoupily děti ze školní družiny na Tělocvičné akademii Sokola Háj ve Slezsku s pásmem 
SLEZSKÝCH LIDOVÝCH HER A PÍSNÍ. Jedenáct děvčátek a čtyři chlapci svým vystoupením 
nejvíce potěšili nejstarší členy Sokola.  (15 dětí) 
 
30. 5. proběhla v naší škole beseda pro školu i veřejnost s indiánským šamanem Agustinem Grefou a 
jeho ženou Michaelou Juraščíkovou. Vyprávění nám přiblížilo nejen původní život a výchovu dětí v 
amazonské džungli, ale také skutečnost, že prales se postupně vytrácí z povrchu této planety a jeho 
existence je vážně ohrožena. (8 dětí) 
 
1. 6. se v sále školy uskutečnil výchovný koncert pořádaný ZUŠ Vladislava Vančury společně s 
dramatickým kroužkem školní družiny. Pohádku ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA předvedl dramatický kroužek 
s živým doprovodem hudebních nástrojů žáků a učitelů ZUŠ. 
 
2. 6. se gymnastický kroužek zúčastnil celostátního finále „ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH 
PLNÝCH ZDRAVÍ“ v tělocvičně Universitního kampusu MU Brno. V kategorii tanec se s pódiovou 
skladbou INDIÁNI umístil na 8. místě. (17 dětí) 
 
10. 6. se v Dohnálkově parku uskutečnil Den obce, na kterém se s programem podílely gymnastický a 
POI kroužek a kroužek anglické přípravky.  
 
24. 6. vystoupil gymnastický kroužek na Gymnaestrádním dnu na Tyršově stadionu v Opavě s 
pódiovou skladbou INDIÁNI. Pořadatelé si naši pódiovou skladbu pro svou originalitu vybrali v Brně 
na soutěži ČSH. 
 
 
Za ŠD M. Formánková 
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