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Slovo úvodem 

Uplynulý školní rok byl opět velmi bohatý na aktivity naší školy, kterými se pokoušíme 
zpestřit školní 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 minulých letech začali publikovat naše aktivity na facebookové stránce a přikročili 
k renovaci našeho webu, snažíme se podávat kompletní informace o způsobech vzdělávání a 
výchovy, které v naší škole probíhají. 

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 naší prezentace na 
internetu. 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 na 
www.skolahaj.cz. 

Touto cestou tedy rád znovu 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. 

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 2017/2018 

Věra Bielková vychovatelka školní družiny 

Marta Formánková vedoucí vychovatelka školní družiny 

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

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

Mgr. Bohdana Konečná učitelka anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy do září 2017 

Mgr. Jiřina Hrbáčová učitelka 1. stupně 

Mgr. Michael Chlup učitel anglického jazyka 

Mgr. Zuzana Kadulová učitelka anglického jazyka 

Mgr. Zuzana Kavanová učitelka anglického jazyka 

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 

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. Anna Stromská učitelka chemie, přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy 

Mgr. Lucie Štrychová učitelka německého jazyka 

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

Mgr. Táňa Zavacká učitelka 1. stupně 

Mgr. Veronika Zavadilová učitelka anglického jazyka 
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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 2017/2018 pracovalo na škole 19 učitelů, 3 vychovatelky a 5 správních zaměstnanců. 
Náboženství zajišťovala vyučující z Centra pro katechezi paní Mgr. Olga Stuchlá. K 30. 9. 2017 měla 
škola celkem 222 žáků.  

Dvě pedagogické pracovnice čerpaly v průběhu celého šk. roku mateřskou, řádnou a rodičovskou 
dovolenou. 

Po doporučení školních poradenských zařízení pracují 2 asistentky pedagoga (0,25 a 1,00 úvazku). 
Jedna z nich pracovala v druhé třídě a druhá v šesté 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. 

Přepočtený počet zaměstnanců na naší škole činil k 31. 3. 2018 – 22,38 zaměstnance. 

5.1.1 Absolventi,	kteří	nastoupili	na	školu	(na	dobu	určitou	a	neurčitou)	
2016/2017 2017/2018 

Počet pedagog. 

pracovníků 

aprobace Počet pedagog. 

pracovníků 

aprobace 

2 učitelství 1. st., CHE-ZE 1 učitelství 1. st. 
Tabulka 1. Počet absolventů přijatých na školu 

 

5.1.2 Počet	ostatních	pedagogických	pracovníků,	kteří	nastoupili	nebo	odešli		
 2016/2017 2017/2018 

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

1 2 2 1 
Tabulka 2. Počet odcházejících pracovníků 
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6 ÚDAJE	 O	 ZÁPISU	 K	 POVINNÉ	 ŠKOLNÍ	 DOCHÁZCE	 A	 NÁSLEDNÉM	
PŘIJETÍ	DO	ŠKOLY	

6.1 Údaje	o	dětech	přijímaných	ke	vzdělávání	na	ZŠ	Háj	ve	Slezsku	ve	šk.	
roce	2017/2018:	

 

Přijato celkem:  16 dětí 
Odklad z důvodu školní nezralosti: 2 děti 
Odklady z roku 2017: 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. 2018 dle žádostí celkem 16 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. 

6.2 Přijímací	řízení	na	střední	školy	a	SOU	–	školní	rok	2017/2018	
Devátý ročník navštěvovalo ve školním roce 2017/2018 celkem 23 žáků. Uchazeči o studium na 
středních školách konali v tomto školním roce jednotnou (státní) přijímací zkoušku z českého jazyka a 
matematiky.  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 
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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. 
2018. 

Název školy Počet přijatých 
žáků 

Gymnázia (MT) 9 
SŠ  a SOŠ – ICT obory (MT) 3 
Obchodní akademie – ekonomické a další obory 
(MT) 

2 

SPŠ stavební (MT) 1 
SPŠ strojírenství (MT) 1 
Pedagogické lyceum (MT) 1 
SOŠ technická (MT) 1 
SŠ a SOU technické a dopravní (VL) 1 
SŠ hotelnictví a turismus (MT) 2 
SOU stavební (VL) 1 
SŠ a SOU služeb a obchodu (VL) 1 
6-leté gymnázium 2 

Tabulka 3. Střední školy, kam odcházejí žáci 

Vysvětlivky: MT – maturitní obor, VL- obor zakončený výučním listem 

Po uzavření přijímacího řízení bylo celkem přijato všech 23 žáků 9. ročníku. Na 6-leté gymnázium byly 
přijaty 2 žákyně 7. ročníku. 

Mgr. Sylva Ludvíková – výchovný poradce 

6.3 Správní	řízení	
Přehledný výčet rozhodnutí ředitele: 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Odklad školní docházky 2 0 
Přijetí k základnímu vzdělávání 6 0 
Přestupy žáků na naši školu 0 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 
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1 2 3 
I. Mgr. Pavlína Loňková 22 13 9 22 0 0 1,03 22   

II. Mgr. Jiřina Hrbáčová 27 15 12 24 3 0 1,12 27   

III. Mgr. Táňa Zavacká 27 15 12 25 1 0 1,07 26   

IV. Mgr. Šárka Prokšová 28 13 15 20 7 0 1,24 27   

V. Mgr. Anna Palovská 21 8 13 14 7 0 1,39 21   

1. stupeň celkem 125 64 61        
Tabulka 5. Výsledky vzdělávání - 1. stupeň 

7.2 2.	stupeň	

třída třídní učitel 

počet záků celkový prospěch Chování 
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1 2 3 
VI. Mgr. Petr Suchánek 30 13 17 22 8 0 1,36 30   

VII. Mgr. Anna Stromská 28 8 20 13 14 0 1,58 27   

VIII. Mgr. Zuzana Krzestanová 15 4 11 7 8 0 1,50 15   

IX. Mgr. Květoslava Latoňová 24 12 12 16 7 0 1,32 23   

2. stupeň celkem 97 37 60        
Tabulka 6. Výsledky vzdělávání - 2. stupeň 

7.3 Integrace	a	inkluze	žáků	se	speciálně	vzdělávacími	potřebami	
Ve školním roce 2017/2018 jsme nárokovali zvýšený normativ na 17 žáků. Diagnostika a 
rediagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhala podle novelizované vyhlášky a 
jako škola jsme uzavírali dvouleté období, ve kterém jsou žáci po vyšetření zařazováni do různých 
stupňů podpůrných opatření. Evidence žáků naší školy zahrnuje také ještě žáky se zohledněním a 
pracujeme s žáky, kterým byl přiznán nejnižší stupeň podpůrného opatření (PO1). Dle doporučení byl 
u některých žáků se specifickou poruchou učení nebo chování zpracován individuální vzdělávací plán 
(IVP), na kterém se podíleli třídní učitelé, učitelé pro pedagogickou intervenci a výchovný poradce ve 
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spolupráci s odborníky pedagogicko-psychologické poradny, SPC, či jiných školských poradenských 
zařízení. Žáci byli rozděleni do skupin podle věku a postupného ročníku do skupin tak, aby byla 
možnost reagovat na změny v počtu žáků se SVP. Pedagogická intervence probíhala podle 
stanovených rozvrhů. O průběhu pedagogických intervencí  byli pravidelně informováni zákonní 
zástupci žáků. Hodiny pedagogické intervence žáků s SVP zajišťovala Mgr. Sylva Ludvíková, Mgr. Jiřina 
Hrbáčová, Mgr. Šárka Prokšová. Všichni žáci pod vedením vyučujících, vychovatelů i asistentek 
dodržovali stanovené IVP (individuální vzdělávací plán) nebo postupovali podle plánu pedagogické 
podpory v souladu s platnou legislativou a v souladu s novelizovanými vyhláškami. Během výuky byly 
používány různé metody a formy práce, žákům s SVP byly poskytnuty kompenzační pomůcky, 
učebnice, pracovní listy a aktuální výukové programy určené k nápravě poruch učení  k nároku na 
SVP. V průběhu školního roku na základě doporučení poradenských zařízení pracovaly na škole dvě 
asistentky pedagoga (2. ročník a 6. ročník). Škola tak postupuje ve vzdělávání žáků s SVP podle platné 
legislativy, která se týká vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami včetně inkluzivního 
vzdělávání. 

Mgr. Sylva Ludvíková – výchovný poradce 

8 ÚDAJE	O	PREVENCI	SOCIÁLNĚ	PATOLOGICKÝCH	JEVŮ	

V oblasti sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2017/2018 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 a 
vychovatelkami v rámci ŠD. 

ü Badmintonový kroužek 

ü Kroužek aerobiku 

ü Volejbalu 

ü Kroužek deskových her 

ü Klub matematiky 

ü Výtvarné kroužky 
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ü Anglická přípravka 

ü Dramatický kroužek 

ü Gymnastické kroužky 

ü Hudební kroužky 

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

Pro žáky 3. až 9. ročníku byly na počátku školního roku uspořádány dvoudenní aktivity v rekreačním 
zařízení v Budišově nad Budišovkou. Pobytu se s žáky zúčastnili vždy třídní učitel a další vyučující. 
Aktivity, organizované vyučujícími, byly zaměřeny především na vztahy mezi žáky. 

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

Pro žáky vyššího stupně jsme připravili exkurze v Krevním centru FNO, na Urgentním příjmu FNO. 

V průběhu školního roku jsme řešili problémy se vzájemnými vztahy mezi žáky, vulgárním chováním 
mezi žáky a ve vztahu žáků k učitelům.  

Na 1. stupni jsme se opakovaně zabývali projevy hrubého chováni mezi žáky, vulgárního chováni a 
chováni se sexuálním podtextem. O jednotlivých situacích byli vždy informování rodiče žáků, při 
osobních jednáních byli přítomni ze strany školy ředitel, výchovná poradkyně, metodik prevence, 
třídní učitel. Třídní učitelé a vychovatelky intenzivněji dohlíželi na chování žáků.  

Na počátek příštího školního roku jsou naplánovány programy pro zlepšení situace. 

Na základě vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2017/2018 bude vypracován 
Minimální preventivní program pro následující školní rok.  

Mgr. Petr Suchánek – metodik prevence sociálně patologických jevů 

9 ÚDAJE	O	ENVIRONMENTÁLNÍM	VZDĚLÁVÁNÍ	

V rámci environmentální výchovy se žáci naší školy seznamují se zákonitostmi přírody a její ochranou. 
V této oblasti jsou vzděláváni napříč všemi předměty během výuky, ale i v rámci projektových dnů, 
exkurzí, kroužků a dalších aktivit. Je běžnou součástí čtenářských dílen, výtvarné a pracovní výchovy, 
ale i výuky jazyků. Je zařazována i do plánů činnosti adaptačních a lyžařských kurzů. 

Velmi zajímavá a poučná byla putovní výstava na témata „Energie“ a „Klimatické změny“ zapůjčená 
od Francouzského institutu v Praze. Celý týden mohli žáci buď během přestávek, nebo v rámci výuky 
studovat informace z panelů rozmístěných na chodbách školy. 

S podzimem opět přišel čas sbírání kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Letos jsme místním myslivcům 
předali 447 kg a ti na oplátku připravili pro žáky nižšího stupně poutavou přednášku o životě v lese. 
Možná i toto nabudilo žáky 2. třídy k hlubšímu studiu lesních rostlin a živočichů, včetně toho, co je 
ohrožuje. Díky této celoroční práci získali Certifikát Lesní školy vzdělávacího centra Tereza a stali se 
na rok patronem 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni. 
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Na jaře již tradičně probíhá sběr starého papíru. Ve snaze obsadit v souboji tříd 1. místo žáci často do 
akce zapojí celou rodinu nebo ve skupinkách vyrazí po obci a sesbírají staré noviny, letáky a kartony, 
které by pravděpodobně skončily na skládce. Letos se nám podařilo odevzdat do sběrných surovin 
9 047 kg starého papíru. 

Už třetím rokem je naše škola zapojena do projektu Odpaďáček, kdy žáci nosí do školy použitý 
rostlinných olej z kuchyně. Ten tak nekončí v kanalizaci a nedělá vrásky na čele obsluze čističky 
odpadních vod, ale je dále zpracováván. Od počátku vstupu do projektu byla naše škola na čelních 
pozicích. I letos se nám podařilo s obrovským náskokem opět  obhájit 1. místo s 1 843 litry oleje. 
V kategorii tříd jsme obsadili 1. a 3. místo a v kategorii jednotlivců 1., 2. a 4. 

Každoročním projektem s environmentální tématikou je Den Země. Ten letošní byl zaměřen na 
poznání a pochopení zákonitostí biotopů nejbližšího okolí. Žáci 1. stupně prozkoumávali biotop lesa a 
luk. Žáci 2. stupně se vypravili na Poštovní rybník v Děhylově. Zde se pod vedením pana Kubačky 
z Natura Opava zabývali vlivem intenzivního zemědělství na biotop rybníka. 

Opět se dařilo našim žákyním v biologické olympiádě, probojovaly se do okresního kola, kde obsadily 
5. a 8. místo. 

Během prázdnin se podařilo vybudovat školní mini arboretum. 

Mgr. Květoslava Latoňová – koordinátor EVVO 

10 ÚDAJE	 O	 DALŠÍM	 VZDĚLÁVÁNÍ	 PEDAGOGICKÝCH	 PRACOVNÍKŮ	
(DVPP)	

  
Počet zúčastněných 

2016/2017 2017/2018 

Řízení ZŠ, legislativa 7 8 
Školní vzdělávací program a inkluze, 
vývojové poruchy 

10 5 

BOZP a PO 19 21 
výchovné poradenství 1 1 
Cizí jazyk 4 4 
Komunikace a jednání 22 2 
Obsluha ICT 1 3 
Oblast přírodních věd (EVVO) 7 1 
Oblast společenských věd (prevence neg.j.) 3 4 
Čtenářství a kritické myšlení 12 3 
Sport + zdravotnictví (1. pomoc) 1 2 
Volnočasové aktivity 3 1 
Ostatní 1 5 

Tabulka 7. Počet zúčastněných ped. pracovníků na DVPP 

V tabulce nejsou vloženy účasti na následujících vzdělávacích akcích:  
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Většina členů učitelského sboru se účastnila celoročního jazykového vzdělávání. Kurzy angličtiny, 
které jsme realizovali z projektu Vzdělávání do Háje, se účastnilo 14 pedagogických pracovníků.  

Ve školním roce 2017/2018 pokračovalo také vzdělávání v rámci dlouhodobých projektů CESTA a 
Čtenářské školy. V rámci těchto projektů probíhalo vzdělávání pedagogů v oblastech osobnostního 
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 (účastnili se 3 pedagogové), Školní systemické konstelace - Jak nevyhořet a 
stát se autoritou (2 pedagogové). Dále se dva učitelé účastnili 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 123 410 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. 

11 ÚDAJE	 O	 VÝSLEDCÍCH	 INSPEKČNÍ	 ČINNOSTI	 PROVEDENÉ	 ČESKOU	
ŠKOLNÍ	INSPEKCÍ	

Ve školním roce 2017/2018 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 2017 měly hodnotu   15 911 721,32 Kč. 

Celkové náklady pro hlavní činnost za rok 2017 činily    15 620 664,99 Kč . 

12.1 Stanovení	hospodářského	výsledku	
Z  toho plyne pro hlavní činnost: 15 911 721,32 – 15 620 664,99     =    291 056,33  Kč 

Pro doplňkovou činnost platí: 105 074,00 – 71 916,58          =   33 157,42   Kč 

Zlepšený hospodářský výsledek za příspěvkovou organizaci je celkem 324 213,75 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 
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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.	2017	
Zařazení 
majetku 

Číslo 
účtu Počáteční stav Přírůstek  Úbytek Stav k 31.12.2017 

DDNM 018 140 989,59  0,00 0,00 140 989,59 
      

Stavby 021 79 341 814,75 0,00 0,00 79 341 814,75 
      

Movitý majetek 022 1 809 213,16 120 189,00 0,00  1 929 402,16 
      

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 37 054,00 58 347,00 61 388,00 34 013,00 
      

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 
      

Ostatní 
majetek, 

majetek FKSP, 
DDHM, UPA  

902 1 039 958,60 64 784,34 57 105,35 1 047 637,59 

      

DHM, UPB 028 8 577 937,36 221 623,70 12 890,00 8 786 671,06 
            

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 letních měsících byla provedena pravidelná obnova výmalby školy a drobné opravy, proběhlo také 
vybavení učeben 3. NP, které byly zrekonstruovány ve spolupráci s obcí v r. 2016. Velkou rekonstrukcí 
prošlo také školní hřiště, které se bude otevírat pro školu i veřejnost v průběhu září/října 2018. 

14 ÚDAJE	 O	 ZAPOJENÍ	 ŠKOLY	 DO	 DALŠÍHO	 VZDĚLÁVÁNÍ	 V	RÁMCI	
CELOŽIVOTNÍHO	UČENÍ	

Základní škola Háj ve Slezsku není zapojena do systému celoživotního učení. 
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15 ÚDAJE	 O	 PŘEDLOŽENÝCH	 A	 ŠKOLOU	 REALIZOVANÝCH	
PROJEKTECH	FINANCOVANÝCH	Z	CIZÍCH	ZDROJŮ	

15.1 Vzdělání	do	Háje	
Projekt “Vzdělání do Háje”, který probíhal 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 2018, účastnila se jich většina pedagogického sboru školy a budou probíhat i v 
následujících letech z navazujících projektů. 

V tomto školním roce proběhly také další aktivity projektu, kterými byly realizace vzájemné 
spolupráce našich pedagogů prvního stupně v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a dále jsme pro 
naše žáky realizovali Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her. 

15.2 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.    

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 
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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 aktivity již od první poloviny roku 2017, další ještě budou 
následovat v příštích letech. 

15.3 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. 

 

Obrázek 2. Z projektového setkání čtenářských 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. 
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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. 

15.4 Digitálně	a	lépe	(ITI	ostravské	aglomerace)	
V rámci tohoto projektu budou plně vybaveny nábytkem a technikou 2 učebny ICT, kabinet, server a 
konektivita školy, úprava vstupu do školy (venkovní prostory). Celková rozpočtová podpora projektu 
činí cca. 2,5 mil. Kč. Souběžně s tímto projektem byla vybavena i cvičná kuchyň, proto v průběhu 
podzimu 2018 bude již 3. NP plně využíváno a žáci tak budou mít pro své vzdělávání opět kvalitnější 
podmínky. 

15.5 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. 

16 ŠKOLNÍ	ROK	V	NAŠICH	AKCÍCH	A	SOUTĚŽÍCH	

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.  
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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.  

Adaptační kurzy, které byly realizovány s podporou Moravskoslezského kraje v rámci projektu Není to 
v Háji (dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a 
mládeže na školní rok 2016/2017“), pokračovaly také v letošním školním roce. 

Adaptační kurzy 

Letošní šňůru adaptačních kurzů v autokempu v Budišově nad Budišovkou zahájila 5. třída. Hned po 
příjezdu jsme vyrazili na pěší túru kolem přehrady Kružberk na Davidův mlýn. Místo pstruhů z 
místních sádek jsme se pokusili vylovit plující botu našeho kamaráda, která nakonec skončila v 
dvoumetrovém podběráku ochotného a šikovného pana číšníka. Skvělý večerní program si děti 
připravily samy včetně strašidelné stezky odvahy. Druhý den se nesl ve sportovním duchu. Zahráli 
jsme si minigolf, tenis, fotbal a spoustu jiných her. Avšak největší úspěch slavila skákací nafukovací 
bublina. Po vyborné rajské s masovými kuličkami jsme štafetu předali sedmákům a lehce znaveni, ale 
s dobrou náladou, jsme se vydali domů. 

Děti naší školy "ozdobou" opavského festivalu 

 

Obrázek 3. Průvod festivalu Bezručova Opava a Slezského divadla 

Výtvarný kroužek ŠD se přidal k pestrobarevným pávům do Slavnostního průvodu festivalu Bezručova 
Opava a Slezského divadla k zahájení divadelní sezóny. Pod Ptačím vrchem společně s dětmi opavské 
ZUŠ předvedli originální kostýmy pávů, které si děti vyráběly v minulém školním roce, a za potlesku 
přihlížejících diváků se vydali opavskými ulicemi na Horní náměstí. Protože si počasí malinko 
pohrávalo, následující plánovaný program pod širým nebem - Carmina Burana - kantáta Carla Orffa - 
se přesunul do Slezského divadla, které doslova praskalo ve švech. Jsme pyšní (jako pávi:)) na naše 
mladé výtvarníky, kteří prezentovali výtvarný kroužek v opavských ulicích.  

Druháci zdobí čtenářský strom 

V naší škole se snažíme rozvíjet čtenářství žáků různými způsoby. V druhé třídě nám k tomu pomáhá 
Strom přečtených knih. Za každou přečtenou knihu čtenář přilepí na strom barevný lísteček se svým 
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jménem a názvem knihy. Strom tak slouží nejen k zaznamenání četby a evidenci přečtených knih, ale 
také jako inspirace pro ostatní děti.  

Zažít podzimní les 

Uprostřed pravé houbařské sezóny vyrazili čtvrťáci a druháci vybaveni košíky a plátěnými taškami 
hledat své houbařské štěstí.  Pátrali v houštinách, pod vysokými smrky i v bukovém listí. Kromě 
babek, praváků a bedel našli i spoustu jiného - krásně pokroucenou větvičku, bukvice i žaludy, a 
dokonce i několik vzácných mloků. Místo sezení v lavicích tak děti viděly mnohé, o čem se učí nad 
učebnicemi prvouky nebo přírodovědy. 

Hasík bavil i informoval 

Přišli dva - hasič Jirka a s ním malý dráček Hasík. Povídali si s dětmi o práci hasičů i policistů. Děti 
nacvičovaly volání na tísňové linky a zopakovaly si telefonní čísla na jednotlivé složky záchranného 
integračního systému. Za správné odpovědi si děti vysloužily omalovánky, pexesa nebo vystřihovánky 
s hasičskou tématikou. V další lekci, se děti dozvěděly, jak se mají zachovat v případě požáru v 
budově i při jiných mimořádných událostech. 

Máme rádi zvířata 

4. říjen je Mezinárodním dnem zvířat, a proto jsme si do vyučování přinesli své zvířecí mazlíčky. A 
nebylo jich málo. Největší zájem vzbudili hadi – krajta královská jménem Fuňoch a užovka červená – 
Alík. Přivezl nám je ukázat Teo Čechák s tatínkem. Ti nejodvážnější z nás si je nechali dát i na krk. Od 
pana Čecháka jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí – odkud pocházejí, čím se živí a mnoho 
dalších informací. O domácí mazlíčky je nutno každý den pečovat a všichni naši chovatelé nám 
přiblížili, jak se o ty své vzorně starají. Naši zvířecí kamarádi nám zpříjemnili vyučování ve 3. třídě, 
zažili jsme s nimi spousty legrace a každý domácí mazlíček si našel své příznivce a obdivovatele. 

Čtvrťáci v archeoparku   

Byli jsme nejen v přírodě, ale poučili jsme se o tom, jak žili naši předkové. Archeopark je jednou z 
nejvýznamnějších památek Těšínského Slezska, a to z období pravěku a středověku. Staré slovanské 
sídliště z 8. - 11. století se nachází na kopci a je vidět již z dálky. Vystupujeme po točitém mostě a 
zastavujeme se na prvním předhradí, poté jdeme k bráně vlastního hradiště, nad níž visí lebka koně, 
symbolu Slovanů. Mohutnou dubovou bránou vcházíme dovnitř a vidíme, jak se žilo uprostřed 
opevnění. Všichni si mohli informace získané ve vlastivědy propojit s vlastní zkušeností. 

Pohádkové vyprávění z historie Ostré Hůrky 

Paní učitelka Mgr. Jana Galová je novou vyučující dějepisu na naší škole. V uplynulých dnech dvakrát 
navštívila děti ve školní družině, aby posluchačům v malých skupinkách zahrála pohádkový příběh 
z historie naší obce. Její veršované vyprávění o Ostré Hůrce děti napjatě poslouchaly. Na fotkách, 
které byly k nahlédnutí, dokonce hledaly i své dědečky. Na závěr si děti na vrcholek Ostré Hůrky, 
kterou paní učitelka přinesla s sebou, vystavěly malý památník a o dění na Ostré Hůrce vyslechly 
písničku. 
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Obrázek 4. Vyprávění o Ostré Hůrce 

Návštěva planetária 

Žáci 4. a 5. třídy si vychutnali návštěvu nedalekého planetária v Ostravě. Po usazení v kopuli 
planetária nás pan průvodce seznámil s celým vesmírem a především s naší sluneční soustavou. 
Pohled na hvězdy a planety byl vskutku nezapomenutelným zážitkem. Poté zhlédli poučný film s 
názvem Čokoladová planeta. Hlavní roli zde měly tři mimozemské postavičky, které se vydaly hledat 
čokoládu na naši planetu Zemi. Po skvělém programu si všichni prošli místní expozici a vyzkoušeli si 
například ovládání vesmírného robota nebo rovnou skoky na měsíci. Z planetária pak odjeli bohatší o 
nové vědomosti a krásné zážitky.  

Setkání se spisovatelem 

Dne 18. 10. do 5. třídy zavítal vážený host pan spisovatel Karel Václav Kupka, který je také učitelem 
na Střední škole technické v Opavě. Pan spisovatel nám přišel představit svou poslední vydanou 
knihu, kterou věnoval dětem, i když se spíše věnuje tvorbě pro dospělé čtenáře. Kniha se jmenuje 
Pohádky nejen pro děti a jsou v ní krásně ukázány protiklady  jako jsou pravda a lež, láska a nenávist a 
mnohé další. Na začátku hodiny nám pan Kupka popovídal o tom,  jak kniha vznikala a z jakých 
důvodů ji napsal. Poté jsme se zatajeným dechem poslouchali dvě pohádky, které nám přečetl. V 
závěru hodiny pokládaly děti panu spisovateli otázky přímo “na tělo”. Například jak dlouho trvá 
napsat takovou knížku, jestli plánuje vydat další knihu, ale také kde pracuje a proč se věnuje psaní. 

Lampiónový průvod Hájem 

SRPD při ZŠ „Hajeto“ s MŠ „Veselý šnek“ uspořádaly 31. 10. 2017 Lampionový průvod Hájem 
s názvem: „Hájem na vysoké noze“. Po již tradičním průvodu si děti i dospělí mohli v Dohnálkově 
parku užít originální program (bubenickou show a stínové divadlo, žonglérské a artistické duo). 

Svým programem přispěla také školní družina. Kroužky školní družiny se hned po zahájení školního 
roku pustily do příprav na strašidelný podzimní průvod. Společně s dětmi z mateřské školy jsme se 
naučili píseň PĚT JEŽIBAB. Bubeníci do průvodu připravili své hudební nástroje. Gymnastický kroužek 
vyslal šest duchů, kteří tančili na píseň Voskovce a Wericha - V DOMĚ STRAŠÍ DUCH. Také letos 
připravily děti z kroužku POI vystoupení se světýlky a "dramaťáci" stínové divadlo. 
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Netradiční hodina anglického jazyka na téma Halloween – 3. a 4. třída 

Dne 25. 10. si žáci třetího a čtvrtého ročníku užili netradiční hodinu anglického jazyka na téma 
Halloween. Na začátku hodiny si někteří připomněli, co Halloween znamená, a jiní získali základní 
informace o tomto svátku. Všichni se ale dozvěděli zajímavosti, které tento svátek skýtá. Poté se 
naučili novou slovní zásobu, kterou Halloween obsahuje. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, ve 
kterých po zbytek hodiny pracovali a soutěžili. Hodina obsahovala 5 soutěží, ve kterých žáci ověřovali 
nové znalosti (slovní zásoba), chuťové buňky (ochutnávka „červíků“) a hlavně spolupráci v týmu. I 
když byli všichni žáci šikovní, ne každý může vyhrát, proto i my jsme určili vítěze. Nicméně odměnu 
dostali všichni. Žáci si pochutnali na pravých „amerických“ cookies s pavoukem a na „halloweenském 
duchovi“.  

Jak děti přispěly k oslavám státního svátku  28. 10. 2017 

Ani nepřízeň počasí neodradila děti ŠD, aby slezskou písničkou potěšily účastníky setkání na Ostré 
Hůrce. Vystoupení předcházela denní příprava od začátku školního roku po celé dva měsíce nejen v 
družině, ale také v hudebních kroužcích. Příležitost zazpívat si v krásné podzimní přírodě, malá 
sladkost a pouštění draků byla dětem odměnou. 

Zmlsaná Mína na divadelních prknech 

Prvňáčci a druháčci společně navštívili Divadlo loutek. Chvíli poté, co se usadili v pohodlných 
sedadlech, pro ně herci rozehráli hru Malá Mína zmlsaná plnou písniček a vtipných dialogů. Děti se 
nejen hodně nasmály, ale zároveň mohly v příběhu objevit poučení, že žádné jídlo není fuj a že je 
prima sníst všechno, co nám maminka dá na talíř.  

Když představení skončilo, využili jsme čas do odjezdu autobusu aktivně. Navštívili jsme archeologický 
výzkum, který je prováděn hned vedle Staré radnice. Tím, co zajímavého na místě archeologové 
objevili, nás provedla paní Barbara Marethová. 

Turisťák v oblacích 

Ve školní družině už třetí rok funguje turistický kroužek. Společně jsme prozkoumali Háj i nejbližší 
okolí. Letos jsme se rozhodli, že se zkusíme na Háj kouknout z ptačí perspektivy. Krásný výhled je z 
mysliveckých posedů. Ještě krásnější by byl z věže kostela. Jenže tam nás nikdo nepustí. Jedině, že by 
ta věž tak vysoko nebyla.... 

Superstar ve školní družině 

Tradiční akce, která má v naší družině úspěch, je pěvecká show Superstar. Nejinak tomu bylo i 8. 11. 
2017. Soutěže se zúčastnilo 29 dětí, které zpívaly sólo, nebo ve dvojicích i trojici a to písničky z 
pohádek a filmů. Starší děti nezapomněly doplnit svá vystoupení tancem, rekvizitami nebo hudebním 
doprovodem na housle. I naši nejmladší zpěváčci zazpívali své oblíbené písničky na výbornou. Porota 
ve složení Mgr. Jiřina Hrbáčová a Mgr. Táňa Zavacká nakonec rozhodla takto: 

Kategorie 1. a 2. třída: 

1. místo Sofie Čermáková, Eliška Galová, Barbora Malečková, Matouš Hlaváč 

2. místo Sofie Trojanová 
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3. místo Tobiáš Molnar 

Kategorie 3. a 4. třída: 

1. místo Lucie Váňová, Amálka Lyková, Kateřina Váňová, Kája Malečková 

2. Barbora Handlová, Caroline Mücková 

3. Martin Štěnička 

Vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů a žaludů 

I v letošním roce naši žáci sbírali kaštany a žaludy pro zvířátka v lese. Celkem jsme místním myslivcům 
předali 447 kg. U předávání sladkých odměn nejlepším sběračům byl přítomen pan Stašek, který 
žákům poděkoval a přislíbil, že myslivci pro ně uspořádají zajímavou besedu o životě lesa. Výherci 
letošní soutěže jsou: 

1. místo: Tereza Temrová ze 4. třídy        110 kg 

2. místo Vojta Žižka z 3. třídy                      93 kg 

3. místo Barbora Malečková z 2. třídy     56 kg 

4. místo Matyáš Häuser ze 4. třídy               35 kg 

5. místo Eliška Šimečková ze 4. třídy           25 kg 

Školní družina v Domově pro seniory 

Ve středu 22. 11. 2017 se z naší školy vypravila početná výprava dětí a čtyř pedagogických pracovníků 
s kostýmy a řadou hudebních nástrojů do Smolkova. Byli očekáváni v Domě pro seniory Ludmila, aby 
jeho obyvatelům zpříjemnili den kulturním programem nazvaným PŘINÁŠÍME ÚSMĚV. Vystoupení 
dětí i dospělých a dárek vyrobený žáky 6. třídy, to vše rozzářilo tváře babiček a dědečků. Svou 
návštěvu jsme proto přislíbili znovu na jaře. 

Tak stromek na náměstí je už nachystaný.... 

Ve čtvrtek 30. 11. se nám podařilo s pomocí ZUŠ a mateřských škol vyzdobit obecní vánoční strom. S 
tématem "Bílé Vánoce" nám pomohly i živly a bylo běleji, než jsme očekávali. 

Hájecký Mikuláš 

I u nás ve škole se proháněli všemi očekávání čerti, andělé a Mikuláši. Hodným dětem rozdali 
čokolády hned a zlobivým po zazpívání koledy. Pár hříšníků si čerti dokonce odnesli v pytlích, ale 
všichni se nakonec vrátili zpět do lavic.  
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Obrázek 5. Mikuláš ve škole 

Návštěva ZUŠ 

Na pátek 8. 12. si pro nás pedagogové a děti ze Základní umělecké školy v Háji ve Slezsku připravili 
koncert s pohádkovým laděním. Žáci první, druhé a třetí třídy si vyslechli melodie ze známých 
filmových pohádek. Dětem se během koncertu představilo 9 hudebních nástrojů od zobcové flétny až 
po harfu. Výkony žáků ZUŠ byly vynikající a děti po celou dobu pozorně poslouchaly. Asi největší 
úspěch měla melodie z pohádky Tři oříšky pro Popelku a trochu tajemná hudební ukázka z filmu 
Harry Potter.  

Rozsvícení vánočního stromu v Háji ve Slezsku 

V sobotu 2. 12. 2017 zahájili Haječané advent u krásného vánočního stromu. Této podvečerní 
slavnosti se zúčastnila i naše školní družina. Za skvělého klavírního doprovodu Ondřeje Hlubka 
zazpívaly děti z pěveckého kroužku dvě písně. Současnou slovenskou ŠŤASTNÉ A VESELÉ a španělskou 
vánoční koledu CAMPANAS DE BELEN. Dramatický kroužek zaplnil náměstí anděly, kteří rozdávali 
všem přítomným rolničky. 

Kniha pod stromeček 

Na čtvrtek 14. prosince jsme přichystali knižně laděné předvánoční setkání u nás ve škole. Na začátku 
akce Kniha pod stromeček byla chuť dětí číst a touha pedagogů nabízet ke čtení krásné a hodnotné 
knihy. A tak vznikl nápad zorganizovat čtenářské odpoledne, přizvat ke spolupráci rodiče a získat pro 
školní knihovnu nové knihy. I v našem příběhu se k prvním nadšencům přidávají další pedagogové, 
kteří s dětmi vyrábějí výrobky na vánoční jarmark, vybírají vhodné knihy, chystají výzdobu,  připravují 
čtenářské dílny, občerstvení. Zapojují se i rodiče, nosí buchty, bábovky, mufiny. A byli jsme moc rádi, 
když se dílny naplnily a hosté si tak mohli užít jednu vyučovací hodinu tak, jak ji podle modelu 
čtenářských dílen zažívají děti u nás ve škole. Nabídli jsme jak čtenářský zážitek pro dospělé (tedy s 
dospěláckou knihou), tak možnost zažít (samostatně i se svými dětmi) čtenářkou dílnu. Dalším 
doprovodným programem byly vánoční kreativní workshopy, kde si dospělí i děti mohli vytvořit 
vlastní vánoční či čtenářský výrobek. Bonbónkem na pomyslném dortu pak bylo závěrečné kulturní 
vystoupení žáků v sále školy. Díky všem jsme získali do školní knihovny knihy za 17 000 Kč. Moc Vám 
ze srdce děkujeme, za nás i za všechny děti v naší škole. Jaký je tedy závěr našeho příběhu? Doufám, 



23 
 

že žádný konec nemá. Doufám, že v to čtvrteční odpoledne 14. prosince šlo o začátek spousty malých 
příběhů, které jsou ukryty v darovaných knihách a které čekají na své malé i větší čtenáře. 

Vánoce ve školní družině 

Již tradičně jako každý rok se ve školní družině uskutečnilo vánoční setkání dětí s názvem DĚTI DĚTEM 
O VÁNOCÍCH. V programu, který připravily kroužky školní družiny, mohly vystoupit děti, které umí 
něco nového. Děti se na svá vystoupení vždy velice těší. Letošní vánoční program 
obsahoval sedmnáct vystoupení školní družiny a  dvě vystoupení pozvaných hostů – starších žákyň z 
2. stupně. Po maratonu písniček, cvičení a tanců si děti zasloužily vánoční nadílku, která je čekala v 
družině. Rozbalování dárků bylo velice radostné a plné překvapení. 

Putovní výstava 

Celý adventní týden měli žáci naší školy možnost prohlížet si velkoformátové fotografie a panely 
výstavy na téma Energie a Klimatické změny, kterou nám bezplatně zapůjčil  Francouzský institut 
v Praze. Žáci si výstavu prohlíželi nejen během přestávek, ale zpracovávali její různá témata i během 
vyučování. Informace, které žáci tímto způsobem získali, byly velmi zajímavé a vedly k zamyšlením a 
diskuzím, co svým chováním člověk v přírodě způsobuje a zda je možné určité negativní činnosti 
odstranit nebo alespoň zmírnit následky. 

Školní družina ve lhotecké mateřské škole 

V předvánočním shonu děti z kroužků školní družiny stihly předvést program slezských lidových písní 
a říkadel, sólová pěvecká vystoupení Kateřiny Váňové,  Karolíny Malečkové, Amálie Lykové a Lucie 
Váňové, pódiovou skladbu DUCH a vánoční písně dětem a učitelkám v mateřské škole  ve Lhotě. 

Vánoční hodiny anglického jazyka ve 3. a 4. třídě 

Vánoční atmosféra nás v hodinách anglického jazyka ve třetí a čtvrté třídě provázela již od začátku 
adventu. V jazykové učebně byl připraven adventní kalendář, který vždy ukrýval překvapení,a žáci se 
těšili, co nového v něm objeví. Naplno nás však vánoční atmosféra pohltila poslední týden před 
svátky. Žáci se dozvěděli, jak se slaví Vánoce ve Velké Británii, zpívali anglické koledy a plnili 
nejrůznější úkoly. Celý adventní čas vyvrcholil posledními společnými hodinami ve středu 20. 12., 
které se nesly v rytmu anglických koled a příjemné vánoční atmosféry. Ve třetí třídě žáci vyráběli 
„Christmas tree“ a plnili pracovní list, kde spojovali čísla. Ve čtvrté třídě žáci hráli hry zaměřené na 
slovní zásobu tématu Vánoc a také vyplňovali pracovní listy. Obě hodiny vyvrcholily rozbalením 
společného vánočního dárku, který žáci obdrželi od „Father Christmas“ a společným popřáním 
krásných vánočních svátků. 

Svědectví jednoho z posledních mohykánů 

Téma druhé světové války završili v pondělí 5. února žáci devátého ročníku besedou s pamětníkem 
holokaustu. Pod vedením paní lektorky Hlávkové žáci nahlédli do dějin židovského národa, zamýšleli 
se nad vznikem antisemitismu a významem slova "holocaust". Pan Salamonovič, židovský rodák z 
Ostravy, vzpomínal na konec 2. světové války, kdy se mu podařilo spolu s dalšími vězni utéct z 
koncentračního tábora. Do naprostého ticha, v němž žáci zaujatě poslouchali, se neslo vyprávění o 
transportech Židů, životě v koncentračních táborech, nelidské práci v továrnách a bombardování 
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Drážďan, obohacené o ukázky dobových předmětů, které si žáci mohli prohlédnout. Byla to pro ně 
zajímavá a jedinečná příležitost poznat takovou výjimečnou osobnost, neboť pan Salomonovič je jako 
jeden z posledních osmi "mohykánů", kteří ještě mohou přinášet svědectví a přiblížit autentičnost 
utrpení 2. světové války. 

Žijeme olympiádou 

Žáci třetího a čtvrtého ročníku se ladili na nadcházející olympijské hry. V jazykové učebně vytvořili 
nástěnku s nejdůležitějšími informacemi o olympiádě, dozvěděli se, jak se řeknou olympijské sporty v 
angličtině a navrhli vlastní medaile. Tak jako během olympijských her i u nás byly vyhlášeny stupně 
vítězů. Paní učitelka, jako férová rozhodčí, udělovala první, druhé a třetí místo za nejlepší výkony 
žáků v hodinách angličtiny za týden od 5. 2. - 9. 2. (chování, známky, připravenost na hodiny, 
pozornost v hodinách atd.). Vyhlašování “vítězů” bude probíhat každý týden po celou dobu 
olympijských her. 

Druháci si vyrobili model plic 

V prvouce ve druhé třídě začali probírat lidské tělo. První soustava, kterou se zabýváme, je dýchací 
soustava. Pro demonstraci, jak funguje lidské dýchání, jsme si vytvořili ve skupinách jednoduchý 
model plic. Plíce představovaly dva nafukovací balónky, průduškami byla brčka a bránici jsme po 
neúspěšných pokusech s balónkem vytvořili z gumových rukavic. A nakonec to opravdu fungovalo - 
když děti zatáhly za rukavici, vznikl v lahvi podtlak a balónky se lehce nafoukly. 

Žáci naší školy vystoupili na školním i dětském plese 

Dne 9. i 10. 2. 2018 vystoupil na plese naší školy gymnastický kroužek se svou pódiovou skladbou V 
DOMĚ STRAŠÍ DUCH. Taneční kroužek paní učitelky Zuzany Krzestanové exceloval svým tanečním 
vystoupením, ale i přehlídkou krásného mládí na školním plese  i na dětském maškarním bále v sále 
 Hotelu pod Hůrkou. 

Den svatého Valentýna v hodinách AJ 

Den svatého Valentýna oslavili žáci třetího a čtvrtého ročníku v hodinách anglického jazyka ve středu 
14. 2. Mladší žáci 3. ročníku se naučili nová slovíčka z tématu rodina a žáci 4. ročníku si tyto slovíčka 
zopakovali. Každá třída poté vytvořila “strom lásky”, kde každý z žáků napsal, koho má rád. 

Zdravotní sestra v druhé třídě 

Jak funguje lidské tělo, o tom si teď s druháky povídáme v hodinách prvouky. Ale co když se něco 
pokazí? Co když nás něco bolí? Co když potřebuje něco v těle vyspravit? Na tyto a mnohé další otázky 
nám přišla odpovědět paní Černá, maminka Toníka, která pracuje jako zdravotní sestra. Děti se 
dozvěděly, kde všude zdravotní sestry pracují, jaké úkoly plní a jak je jejich práce důležitá. Mohli jsme 
si také prohlédnout různé pomůcky a přístroje, se kterými zdravotní sestry běžně pracují. 

Učitelé na setkání čtenářských škol 

V rámci projektu čtenářských škol vyrazili v úterní poledne pedagogové naší školy na setkání interních 
čtenářských týmů. V partnerské škole v Třinci se sešlo 30 pedagogů z pěti škol, aby se vzájemně 
obohatili příklady dobré praxe a promýšleli další rozvoj čtenářství svých žáků. Získané náměty a 
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inspiraci budou učitelé sdílet s ostatními členy pedagogického sboru, aby se tak naplnila dlouhodobá 
vize projektu, že se naplno a s radostí bude učit každý žák školy. 

První únor s exkurzí 

Jako odměnu za různá předvánoční kulturní vystoupení jsme si s žáky 8. a 9. třídy slíbili, že budeme 
pokračovat v tradici exkurzí do Ostravy. Letošní první únorový den se tak trochu pod maskou delších 
jednodenních pololetních prázdnin nesl v duchu exkurze do Katedrály Božského Spasitele v centru 
Ostravy, kde jsme prostřednictvím skvěle komentované prohlídky objevili spoustu zajímavostí o této 
sakrální stavbě. Víme už, jakou souvislost má katedra s katedrálou, viděli jsme okna katedrály, do 
kterých jsou zasazeny LCD monitory, mohli jsme nahlédnout do adorační kaple a víme, čí kapka krve 
je v relikviáři. Na poslední chvíli jsme si prohlédli pohyblivý betlém, který už zítra, na Hromnice, bude 
uložen do krabic, aby tak definitivně byla završena doba vánoční. 

Informační setkání pro rodiče budoucích prvňáčků 

Rodiče předškoláků jsme pozvali na informační setkání, které proběhlo v naší škole v úterý 13. března 
v 17 hodin. Měli jsme pro rodiče připraveny nejdůležitější informace k platné legislativě, zodpověděli 
jsme  jejich nejrůznější otázky k průběhu zápisu i k potřebným dokumentům a nastínili plán dalších 
aktivit, které jsme měli pro budoucí prvňáčky nachystány. 

Deváťáci na VŠB 

Žáci 9. třídy strávili dopoledne na přírodovědné exkurzi v Geologickém pavilonu Vysoké školy báňské 
v Ostravě. Věnovali se prohlídce sbírek minerálu a nerostů a jejich praktickému určováni. Ověřili si a 
rozšířili své znalosti z hodin přírodopisu. 

Velikonoční hodina AJ ve 3. a 4. třídě  

V poslední hodině anglického jazyka před Velikonocemi se žáci 3. ročníku dozvěděli, jak se slaví 
velikonoční svátky v anglicky mluvících zemích. Někteří žáci dokonce zjistili, že zvyky, které dodržují 
doma (hledání vajíček) pochází právě ze zahraničí. Naučili se slovní spojení „Happy Easter“, slovíčka 
spojená s Velikonocemi, vybarvovali příslušná velikonoční vajíčka určenými barvami a nakonec 
navrhli vlastní velikonoční přáníčko. Ve 4. třídě již děti znaly zvyky a tradice, které se dodržují 
v anglicky mluvících zemích, proto si je jen zopakovaly. Po rychlém zopakování se děti ve dvojicích 
pustily do plnění tří úkolů. V prvním úkolu žáci zhlédli krátký příběh. V návaznosti na příběh obdrželi 
pracovní list, který obsahoval slovíčka z videa. V druhém úkolu přiřazovali popis velikonočních 
slovíček s jejich názvem a ve třetím vybarvovali velikonoční vajíčka příslušnou barvou. Po každém 
úkolu se udělovaly body. Pořadí se rychle měnilo a chvilku to vypadalo, že bude více vítězů.  

Setkání pedagogů čtenářských škol v Karviné 

V úterý 27. 3. se uskutečnilo další setkání pedagogů čtenářských škol v moravskoslezském kraji. 
Tentokrát se čtveřice našich pedagogů rozjela do Karviné. Na základní škole Mendelova se společně s 
dalšími učiteli věnovali čtenářských strategiím. Sdíleli také zajímavé texty a učili se vytvářet taková 
zadání, aby rozvíjeli u žáků oborové i čtenářské cíle. Inspirující odpoledne zakončili čtenářským 
hrabošením - tedy seznamováním se se zajímavými knihami pro děti i pro učitele.  
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Návštěva výstavy pohádek J. Wericha v knihovně 

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se děti z 1. stupně byly podívat na obrázkové výstavě pohádek Jana Wericha. V 
obrazech z vybraných pohádkových příběhů, které zdobí hájeckou knihovnu, jsme nacházeli 
příznačný humor, lidskost i mnohá ponaučení. 

Domácí mazlíčci našich čtvrťáků 

Některá zvířata chováme přímo v domácnostech nebo v jejich blízkosti pro radost, pro potěšení. Co 
tato péče s sebou přináší - to nám v rámci přírodovědy prozradili chovatelé ze čtvrté třídy. “Když 
nějakého mazlíčka chceš mít doma, musíš se poradit s rodiči, nastudovat informace o jejich chovu, 
připravit vhodné podmínky a nakonec vlastní péče ...” Odměnou je nám radost při  jejich pozorování. 
Tu jsme měli možnost zažít i v průběhu hodiny díky zvířecím návštěvníkům. 

Děti výtvarného kroužku opět bodovaly 

V pondělí se skupinka mladých výtvarníků naší školy rozjela do Opavy, aby se v galerii v OD Breda 
zúčastnila slavnostní vernisáže a vyhodnocení výtvarné soutěže ŠD. Letošní téma bylo opravdu 
kouzelné -“ Pohádkový svět”. A tak se galerie zaplavila princeznami, draky, rytíři a všelijakými 
nadpřirozenými pohádkovými bytostmi a také čtyřmi dílky našich dětí, která získala ocenění.  

V kategorii 1. - 2. tř. si první místo odnesla princezna Eliška Výtisková a s draky úspěšně bojoval rytíř 
Vojta Kundrát, který si vybojoval místo třetí. 

V kategorii 3. - 4. tř. si doslova zlatou rybku (tedy první místo) ulovila Terezka Temrová a na třetím 
místě zachránila princeznu před zlým drakem Vanesska Kubicová. 

Prvňáci a druháci oslavili Den Země 

Aktivně  a s chutí přistoupili prvnáčci a druháčci k oslavám Dne Země. Na dvouhodinové vycházce 
zkoumali les skoro všemi smysly. Při plnění úkolů z pracovního listu poslouchali zvuky lesa, vnímali 
vůně květin i stromů, pozorovali brouky, dotýkali se stromů a pupenů, hledali neobvyklé a krásné 
přírodniny. Po vycházce se zúčastnili besedy s panem Staškem, který dětem vyprávěl o myslivosti. 
Všechny informace a zážitky z celého dne se pak děti snažily přenést na plakát ke Dni Země. 

Den Země 3. a 4. třídy 

Krásné počasí vytáhlo třeťáky a čtvrťáky k procházce do okolí Háje. Cestou pozorovali probouzející se 
jarní přírodu, poznávali stromy a rostliny. Po návratu do školy také vyslechli zajímavou a poutavou 
přednášku pana Staška o myslivosti. Děti měly nepřeberné množství dotazů, ale překvapily i svými 
vědomostmi a zkušenostmi. 

Den Země na Kozmických ptačích loukách 

Vybaveni svačinou a dalekohledy se páťáci rozhodli oslavit Den Země vycházkou po Kozmických 
ptačích loukách. Cestou pozorovali rostliny i divokou zvěř, schovali se do dutiny kmene památného 
stromu a vylezli na ptačí pozorovatelnu, kde se dozvěděli mnohé ze života ptáků. 
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Den Země u Poštovního rybníku Děhylov 

Ve čtvrtek 12. dubna byl pro žáky vyššího stupně uspořádán Den Země. Letos se vypravili na břeh 
Poštovního rybníku v Děhylově, který je chráněným územím. Tady už je očekával pan Kubačka z 
Natura Opava. Nejen, že si žáci vyslechli zajímavý výklad o ochraně životního prostředí a přirozeném 
životě v rybníku, ale i prakticky si ověřili, co v Poštovním rybníku žije. Žáci vyšších ročníků pracovali i v 
přírodopisné laboratoři s mikroskopy a sledovali film s enviromentální tématikou. 

 

Obrázek 6. Den Země 

Seznámení s historií 

Školní družinu navštívila vyučující dějepisu, paní učitelka Jana Galová. Přiblížila dětem, které vystupují 
28. 4. 2018 na Ostré hůrce, historii tohoto místa i osoby, které budou připomenuty Maticí slezskou v 
sobotu na slavnostním setkání občanů. 

V srdci slezského barda 

Petra Bezruče uctívá celé Slezsko jako svého největšího básníka. O jeho velikosti, která se 
nevyznačovala množstvím napsaných děl, ale především velikostí srdce, se v pondělí 30. dubna 
přesvědčili žáci 8. ročníku při návštěvě Památníku Petra Bezruče v Opavě. Kromě zajímavých 
exponátů a zachovalých předmětů slavného buditele doplňoval výstavu výklad paní průvodkyně, 
která povzbuzovala žáky k pozornosti, neboť na konci celého edukačního programu vyplňovali 
pracovní listy s úkoly. Asi nejvíce žáky zaujal hlas Petra Bezruče z dobové nahrávky z roku 1954, z níž 
žáci vyvozovali básníkův smysl pro humor a cestovatelského ducha. Žáci nakonec vyzdvihli Bezručovo 
sociální cítění a uvědomili si, do jaké míry je jeho život spjat s jejich obcí a krajem, ve kterém žijí. 

V sobotu 28. 4. 2018 se na Ostré hůrce uskutečnilo pietní setkání 

V sobotním krásně slunečném dopoledni se sjížděli na Ostré hůrce slavnostně oblečení Háječané, ale 
také hosté z Opavy, zástupci Armády ČR i Matice Slezské. Přišli uctít památku zakladatelů odboje, 
popravených v době 2. světové války. Od této události uplynulo letos 75 let, proto měla slavnostní 
charakter a byl na ni přizván Smíšený hájecký pěvecký sbor a zpěváčci ze školní družiny. Vystoupení 
dětí a jejich repertoár slezského folklóru všechny přítomné velice potěšil. Byli dojati z poslechu 
slezského nářečí i radostného projevu dětí. 
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Přípravná setkání pro budoucí prvňáčky 

Pro naše budoucí žáky a jejich rodiče jsme připravili kurzy, které proběhly v naší škole ve třech 
termínech. 

První přípravné setkání s budoucími prvňáčky 

V úterý 22. 5. proběhlo první přípravné setkání budoucích prvňáčků. Po krátkém seznámení se školou 
a paní učitelkou měly děti za úkol vytvořit svou vizitku, kterou při další hře představily. Cílem setkání 
bylo  také první společné čtení s našimi malými nečtenáři. Děti s napětím poslouchaly příběh myšky 
na její cestě při hledání nového domova. Pomáhaly ji s návrhy řešení, jak zvládnout její  
dobrodružnou cestu. Všichni - děti i rodiče - odcházeli s úsměvem z příjemně prožitého odpoledne 
nad knížkou. 

Druhé přípravné setkání s budoucími prvňáčky 

V úterý 5. 6. se sešel v odpoledních hodinách na naší škole detektivní tým budoucích prvňáčků, aby 
společnými silami vyřešil několik záhad. Při jejich řešení využívali barev, předvídání a logické úvahy. 
Jako správní detektivové si nejdříve vyzdobili svou vlastní policejní čepici. Podle daných instrukcí 
hledali ztracené děvčátko, vytvořili a identifikovali portréty dalších spolužáků a řešili záhadu 
vykradeného pouzdra. Po vytvoření portrétů vyhodnotili z nalezených indicií jediného možného 
pachatele. Při své činnosti uplatňovali vzájemnou spolupráci ve skupinách. 

3. přípravné setkání budoucích prvňáčků 

3. přípravné setkání budoucích prvňáčků se neslo v duchu čísel a počítání. Po malé pohybové 
rozcvičce jsme využili darů léta k jednodušším početním úkolům. Je vidět, že jsou budoucí prvňáčci 
náruživí počtáři, neboť bylo náročné uchránit matematické pomůcky před likvidací. Odměnou jim v 
závěru byly sladké šťavnaté plody. Využili jsme také kostky k vytváření několika stavebních variací. 
Poté si děti protáhly tělo v tělocvičně, kde si zahrály několik her. Rodiče získali základní informace k 
nadcházejícímu školnímu roku. 

Po stopách holocaustu - exkurze Osvětim-Březinka 

Žáci 8. a 9. třídy se v pondělí 7. 5. vydali po stopách holocaustu a navštívili polský koncentrační tábor 
Auschwitz-Birkenau. Zde se na vlastní kůži přesvědčili, k čemu zde docházelo. Celá prohlídka byla 
komentována česky mluvícím průvodcem, jehož poutavý výklad přibližoval konkrétní příběhy vězňů, 
průběh transportů, každodenní boj o přežití v táboře a dokresloval tak celkovou atmosféru "továrny 
na smrt". Ke konci exkurze jsme navštívili i blízkou Březinku, kde jsme společně uctili památku 
obětem holocaustu. 

Užili jsme si Prahu 

V úterý 22. května se deváťáci vydali na třídenní výlet do Prahy, kde si nejdříve pořádně prohlédli z 
výšky Petřína. Prošli také Pražský hrad, zamlsali si v muzeu čokolády, zahráli hru v muzeu Karla 
Zemana. Navštívili celou řadu významných a zajímavých míst, pluli po Vltavě. Nezapomenutelným 
zážitkem bylo představení v Národním divadle a následně posezení v kavárně Slávia. Tady dokonce 
Patrik, Eliška a Anežka zahráli hostům na klavír a sklidili ocenění a potlesk. 
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Třeťáci, čtvrťáci a robot OZOBOT 

Ve středu 30. května navštívili žáci Dolní Vítkovice, kde měli objednaný výukový program a prohlídku 
Malého světa techniky. Každému byl zapůjčen malý robot OZOBOT, kterého se učili programovat 
pomocí ozokódů (rychlost - turbo, hlemýžď, přeskoč doleva, doprava atd.). Malý Ozobot předváděl 
jízdu po čáře, kterou mu nakreslili, měnil barvu podle barvy čar. Dokonce nám zatančil i závěrečný 
taneček. Poté si v Malém světě techniky prohlédli i vyzkoušeli vynálezy, kdy některé byly staré i 200 
let. Vyráběli také elektřinu šlapáním na kole, zjistili, jak funguje tkalcovský stav, soustružili na 
soustruhu, řídili auta, autobus, motorky, prošli zvukotěsným tunelem nebo ponorkou Nautilus. 
Expozice Malého světa techniky se tak pro ně na téměř 2 hodiny stala jakousi hernou, kde se 
zábavnou formou nenásilně vzdělávali, aniž by si toho vůbec všimli. 

Vydařený Dětský den 

1. červen, Dětský den. Ve škole je cítit napětí. Které družstvo letos vyhraje? Červení, modří, bílí? Je už 
tradicí, že deváťáci připraví pro mladší žáky dopoledne plné her a zábavy. Letos soutěžilo 12 družstev 
na 12. stanovištích. Novinkou bylo díky SRPD Hajeto karaoke. Kdo chtěl, mohl si zazpívat z plných plic. 
A všichni jsme si to skvěle užili. A kdo vyhrál? No, vlastně všichni, protože jsme prožili krásný den. Na 
vyhodnocení a odměňování, ale nakonec také došlo.  

Koncert ZUŠ pro naše žáky 

Krásný koncert na téma Co uslyšíme v přírodě pro žáky 1 - 3. třídy připravili pedagogové ZUŠ. Pod 
jejich vedením vystoupili malí i větší hudebníci v kostýmech broučků, ptáčků i žabek. Slyšeli jsme 
pochodovat husy (skladba zobcových fléten), plout po řece labuť (harfa) nebo hrát malého cvrčka 
(housle) či poletovat v oblacích vlaštovku (příčná flétna). Děti ocenily všechny výkony svých 
kamarádů velkým potleskem. 

Opava očima dětí 

Děti výtvarného kroužku školní družiny si minulý týden převzaly úžasná ocenění za výtvarnou soutěž 
“Opava očima dětí” pořádanou Výtvarným ateliérem volného umění při galerii u Jakoba. Děti 
ztvárnily známá opavská místa, budovy a zákoutí jako taková, či využily svou bohatou fantazii a 
podívaly se na opavskou architekturu svým neotřelým, originálním pohledem. V obrovské konkurenci 
mnoha prací opavských škol získala Lenka Volná 3. místo, Josefína Řehulková 2. místo a Valerie 
Michalisková byla oceněna krásným 1. místem. Eliška Galová a Katka Váňová se právem mohou 
pochlubit zvláštní cenou poroty. 

Dělali jsme radost v Domově pro seniory 

Ve čtvrtek  7. 6. 2018 se 22 dětí s paní vychovatelkou Formánkovou a paní učitelkou Hrbáčovou a 
Palovskou vypravilo do Domu pro seniory Ludmila ve Smolkově s programem  PŘINÁŠÍME RADOST. 
 Pro obyvatele domova připravili písně pro pamětníky - Červenou sukýnku, Byla jedna holčička, Jen 
pro ten dnešní den a další vystoupení. Program byl úspěšný, neboť ho máme v domově zopakovat v 
příštím školním roce. 
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ZOO Zlín – Lešná 

V úterý  12. června jsme s 3. a 4. třídou vyrazili na školní výlet do zlínské ZOO. Slunce sice nepálilo, ale 
rozlehlá a krásná zoologická zahrada nám poskytla i tak dostatek  odpočinkových míst a zákoutí. 
Během jednoho dopoledne jsme procestovali téměř celý svět. V Africe jsme viděli slony, zebry, líně se 
povalující lvy, žirafy, nosorožce, hyeny (ty zdejší vypadaly jako hodní plyšoví pejsci). Z Afriky jsme 
skočili rovnou do Ameriky, kde jsme si prohlédli mravenečníky, čápy a vodní ptactvo. 
V jihoamerickém pavilonu na nás z několikametrových banánovníků pokřikovali papoušci ara. Velkým 
překvapením pro nás byl výběh malých roztomilých tučňáků. Všechna zvířata byla úžasná a 
předváděla se nám v plné kráse. Jen mravenečník Diego si nás zarputile nevšímal a nenechal se 
vyrušit ze své dopolední siesty. Snad nejvíce děti zaujala zátoka rejnoků - unikátní pavilon, kde mohli 
sami zvířata nakrmit nebo si je alespoň pohladit. Výlet byl i přes nevlídné počasí opravdu vydařený a 
zoologickou zahradu jsme opouštěli plni dojmů a snad i nových poznatků. 

Za zážitky do Štramberka (výlet 1. a 2. třídy) 

Viděli jste už někdy pravěkého člověka? Pekli jste už štramberské uši? Pohladili jste si korálovku? 
Pokud ne, tak si zajeďte tak jako první a druhá třída na výlet do Štramberku. S agenturou Rikitan jsme 
prožili den plný zajímavých zážitků. 

Den obce a Den dětí 

Dne 9. 6. 2018 se v Dohnálkově parku uskutečnil DEN OBCE A DEN DĚTÍ. Se svým vystoupením se 
zúčastnily i kroužky družiny. 

Z Krnova do Úvalna aneb výlet páťáků! 

První letní den sice vybízel k pobytu u vody, ale páťáci se nedali a strávili ho turistickou výpravou v 
okolí města Krnov. První výzva je čekala v překonání cvilinských schodů. Ve výšce 436 m. n. m. se tyčí 
cvilínská rozhledna. Její zdolání je sice trochu zmohlo, ale ten výhled do okolí stál za to! Další 
zastávkou byla zřícenina středověkého hradu Šelenburk, kde si představovali, jak život na takovém 
hradu mohl vypadat. Poté žáky čekala cesta lesem, v jehož stínu se mohli alespoň trochu zchladit. 
Došli až do nedalekého Úvalna, kde vystoupali na místní rozhlednu a občerstvili se nanuky. Na závěr 
svého výletu navštívili úžasné zrcadlové bludiště.  

16.1.1 Projektové	dny	
Čarodějný projektový den ve druhé třídě 

Druháčci pojali anglosaský svátek Halloween jako příležitost číst a tvořit s Malou čarodějnicí. 
Seznámili jsme se s příběhem Malé čarodějnice, počítali čarodějné příklady a slovní úlohy a pak jsme 
vymýšleli čarodějný lektvar. Na závěr projektového dne jsme vyzkoušeli pokus s vodou a olejem. 
V čarodějném tvoření budeme pokračovat i v zítřejší výtvarce. 

Lektvary a další pokusy ve druhé třídě 

Předešlý projektový den inspiroval Kubu z druhé třídy k dalším pokusům. Doma společně s maminkou 
připravili pokusy pro celou třídu. A tak jsme se mohli seznámit se stupnicí pH a pomocí různých látek 
jsme měnili pH šťávy z červeného zelí. Co se stalo, neprozradíme. Zkuste si to taky. Do šťávy z 
červeného zelí nalijte sodu rozmíchanou ve vodě nebo ocet smíchaný s vodou. Uvidíte překvapující 
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věci. Nás to tedy opravdu udivilo. Ve výtvarné výchově jsme pak vyráběli lektvary. Barevné byly nejen 
sáčky, natlačené do pet lahví, ale i mnoho druháčků. 

Zažili jsme "DEN S KNIHOU" 

V první třídě zorganizoval první projektový den, který se jmenoval Den s knihou. Celou středu se 
věnovali čtení - Dobrodružství létajícího myšáka, kterou napsal Torben Kuhlmann. Čtení provázely 
také další aktivity. Hodně jsme přemýšleli, diskutovali, odpovídali na otázky, psali, kreslili i předvídali, 
co se v příběhu bude dít. Pomáhala nám v tom nejen nádherná kniha, ale také interaktivní 
elektronické vydání knihy LINDBERGH - The Tale of a Flying Mouse, ve kterém byly ilustrace z knihy 
krásně rozpohybované a doplněné zajímavými zvuky. Postava roztomilého, silného a statečného 
myšáka byla sympatická v holčičím kolektivu. Kluky myšák zaujal svou vynalézavostí, odhodláním a 
hlavně technickými dovednostmi. Postavil si totiž vlastní letadlo. Někteří se po myšákově vzoru hned 
pustili do vlastních návodů. Na začátku jsme podle obrázků odhadovali, o čem kniha bude, poté jsme 
postupně odtajňovali celý myšákův příběh. Na konci jsme si knihy ve skupinách rozbalili, prohlédli a 
pustili se do psaní. Někteří si vybrali "pětilístek", tedy metodu, která nás vede ke shrnutí toho, co 
jsme se o myšákovi během celého příběhu dozvídali. Jiní sepisovali projev, který myšák mohl 
přednést svým kamarádům, když se s nimi v závěru knihy opět setkal. Za krásné materiály ke knize 
(kterým dominují autorovy nádherné ilustrace) a svolení k jejich užití děkujeme nakladatelství 
Dynastie. Teď se naše škola přidala k dalším 11 školám různého typu z celé ČR, kde pilotní práce s 
materiály probíhá. 

Nad čtení není aneb Knihy v první třídě 

Prošli jsme světem malých i velkých písmen a každý den se zdokonalujeme ve čtení. Někteří z nás už 
dokonce čtou celé knihy. Sami nebo za pomoci rodičů objevujeme kouzelný svět, který nám knihy 
mohou nabídnout. Postupujeme po malých krocích, pohybujeme se v různé čtenářské zdatnosti a 
každý den se najde někdo, kdo nám v ranním kruhu představuje knihu, kterou právě dočetl. Máme z 
toho velkou radost a doufáme, že přečtených knížek bude jen přibývat. Držte nám pěsti... 

V druhé třídě zněly básně 

Naše škola je zapojena do projektu čtenářských škol a my učitelé se snažíme podporovat čtenářství 
každého žáka. Jak ale děti nalákat k četbě básní? Dnes jsme se o to ve druhé třídě s paní asistentkou 
pokusily. Za cíl lekce jsme si daly procvičit hledání hlavní myšlenky textu a hledat spojitost hlavní 
myšlenky s názvem textu. Nejprve děti dostaly báseň bez názvu. Po přečtení ve skupině přemýšlely, o 
čem báseň je a jak by se mohla jmenovat. Pak si nacvičili její společný přednes. Celkem při prezentaci 
zazněly čtyři básně od známých autorů (Sládek, Kožíšek, Hrubín, Nezval). Pro děti bylo zajímavé 
porovnat své přemýšlení nad názvem s autory textů. U některých básní došlo ke shodě, jinde se 
dětem jejich název líbil více a podle nich více vystihoval myšlenku básně. Ve druhé části se úkoly 
otočily. Děti dostaly pracovní list s názvem básně od Josefa Václav Sládka – Hrdina. Měly přemýšlet, o 
čem báseň bude, co se v ní asi stane. Své přemýšlení sdílely ve skupinách. Na doporučení skupiny 
poté některé děti přečetly, co napsaly. 

Druháci pozorovali vlastní dýchání 

Badatelskou lekcí jsme s druháky zahájili téma Lidské tělo. Na úvod děti přemýšlely, co už o dýchání 
ví. Nebylo toho málo - vzduch pro dýchání nám vyrábějí rostliny, bez dýchání bychom zemřeli, 
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vdechujeme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý, vdechujeme nosem a pusou, kyslík potřebují svaly, 
aby mohly pracovat. Jako badatelé jsme se rozhodli ověřit, že po námaze dýcháme rychleji. Naše 
hypotéza tedy zněla: Když cvičíme nebo se jinak namáháme, dýcháme rychleji. Jak ale tuto hypotézu 
ověříme? Jaký pokus provedeme? Tyto otázky vyvolaly ve třídě bouřlivou diskuzi. Děti tvrdily, že 
budou cvičit a pak se budou pozorovat, jestli dýchají rychleji. Namítala jsem, že to je slabý důkaz, a 
požadovala po dětech, aby vymyslely něco průkaznějšího. Nakonec jsme společně vymysleli tento 
pokus: po dobu 1 minuty děti v klidu dýchaly a počítali si jednotlivé nádechy a výdechy. Poté dvě 
minuty cvičily (běhaly na místě, dělaly kliky apod.) a zase si měřily počet nádechů a výdechů. 
Hypotéza se všem skupinám potvrdila a děti to ani moc nepřekvapilo. Jde o jev, který mají 
vyzkoušený z tělocviku či z různých tréninků i hraní venku. Co nás udivilo, byl rozdíl mezi počtem 
nádechů a výdechů v klidu a po námaze (např. 20 a 44). Do další hodiny si neseme nejen otázku, proč 
to tak je, ale i chuť dál bádat. 

Čarování s ledem 

Máme pro Vás 3 úkoly: 

1) Dokázali byste za normální pokojové teploty přilepit provázek ke kostce ledu špetkou soli? 

2) Dokázali byste, aby za normální pokojové teploty prošel drát skrz kus ledu a zůstal vcelku? 

3) Dokázali byste vypočíst, o kolik stupňů ochladí 3 kostky ledu sklenici vody? 

Toto vše si vyzkoušeli žáci 9. třídy v laboratorní práci z fyziky. 

Ponožkový den a Den poezie 

Jedna s puntíky, druhá pruhovaná. Veselé ponožky nám pomohly oslavit Ponožkový den. Připadá na 
21. března, kdy se pod záštitou OSN slaví Světový den Downova syndromu. Ponožky patami k sobě do 
tvaru X vytvoří symbol poruchy chromozomu. Protože je to chromozom 21. a navíc ztrojený, je jasné, 
proč se den Downova syndromu slaví právě 21.3. Downův syndrom jsme krátce vzpomněli během 
společného focení.  

Velikonoce ve druhé třídě 

V celodenní tematické výuce si druháci připomněli zvyky a tradice velikonočních svátků. S velikonoční 
tématikou byla nejdříve výuka českého jazyka (doplňování i/y, slovní druhy, řazení veršů v básni), v 
matematice jsme pak počítali ve slovních úlohách spotřebovaná vejce nebo vylíhnutá kuřátka. 
Výtvory ze všech hodin si děti lepily do skládaček a nakonec vznikla interaktivní velikonoční A3. 

Želva, liška, bobr aneb povídání o zvířatech 

Při hlasování o námětu na další projektový den druháci rozhodli, že si tentokrát budeme povídat o 
zvířatech. A tak nám vznikla týdenní tematická výuka, jejíž podobu ovlivňovaly i děti. Během výuky 
četly texty, které se lišily náročností i formou. Pracovali jsme s básněmi, s texty z encyklopedií i s 
grafy. Pozorovali jsme křečka, kterého donesl Kubík, i Honzíkovu želvu. Začali jsme vytvářet karty do 
našeho atlasu zvířat. Děti pracovaly se zaujetím a tak v tematické výuce budeme pokračovat ještě v 
příštím týdnu. S údivem nad úžasnými schopnostmi zvířat i rozmanitostí přírody tak dospěly až ke Dni 
Země. 
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Druháci zakončili svůj projekt "vydáním" knihy 

Dva týdny pilně pracovali a skoro každý den se seznamovali s nějakým zvířetem. Na konci každé 
čtenářsko-přírodovědné lekce vypsali vizitku zvířete a přidali jeho fotografii. Tak získali základ pro 
knihu, pro Můj atlas zvířat. Práce na finální podobě knihy dětem umožnila vžít se do role autora, 
ilustrátora i vydavatele knihy. Děti si musely navrhnout obálku, na zadní stranu vymyslet stručnou 
anotaci knihy. Některé děti na druhou stranu napsaly i věnování (jak to viděly v knihách, které četly). 
Největším oříškem bylo sestavení knížky a napsání obsahu tak, aby souhlasil se stranami v knize. 
Každé z dětí si s úkolem poradilo po svém a knížečky jsou zdařilými autorskými dílky. Samy děti měly 
radost z práce i z výsledku a navzájem si své zápisy pročítaly a porovnávaly si obálky či řazení vizitek. 
Znovu se nám potvrdilo, že projektová výuka má velké přesahy do různých oblastí lidské práce a děti 
posouvá v mnoha dovednostech. 

Pod nadvládou Makedonie 

Žáci 6. třídy si vyráběli učební pomůcky formou plakátu. Ve skupinách zpracovávali různá témata a 
nakonec své práce prezentovali. Skupina Lucky Kursové vytvořila dobrodružnou hru s barevnými 
lístečky, na nichž byly otázky, kterými se museli soutěžící probojovat, aby dosáhli "pokladu". Všechny 
však překvapila skupina Tobiáše Pekárka, která pracovala na svém úkolu i doma, a vytvořila 
podsvícenou "knihu". Je vidět, že dětská fantazie nezná mezí a zapojení světelného obvodu k 
ozvláštnění probírané látky může být jednou z cest, jak propojit dějepis s fyzikou. 

Jak se žilo ve starověkém Řecku  

Učivo o starověkém Řecku zakončili žáci 6. ročníku praktickými dílnami. A bylo z čeho vybírat. Někteří 
si vyzkoušeli namalovat a ozdobit amforu, vytvořit mozaiku, složit báseň, a dokonce i řečnit. Jiní 
vymýšleli nápisy v řecké abecedě nebo zhotovovali první řecké mapy. Při přípravě řecké hostiny se už 
každý těšil na ochutnávku tradičního řeckého salátu. Olympijské hry byly zahájeny modlitbou a 
přísahou atletů a pak už odstartoval slavný pětiboj, kdy statečná "Sparťanka" pokořila zbývající čtyři 
"Sparťany" a plně si zasloužila vavřínový věnec. Nakonec všechny pobavilo "tragikomické" divadlo 
podle starých řeckých bájí o řeckém hrdinovi Perseovi, který se vydal pro hlavu hrůzné Medusy.  

Hodiny bez čísel nejsou hodiny 

V pondělí ráno jsme měli v první třídě vzácnou návštěvu. Protože se zrovna učíme o hodinách, využili 
jsme toho, že máme v Háji odborníka na slovo vzatého, a pozvali k nám do třídy pana Richarda 
Štrycha. Přinesl s sebou i nádherné dřevěné hodiny, které v nás hned od začátku vyvolávaly spoustu 
otázek." To nejsou žádné hodiny, vždyť nemají ani čísla," ozvalo se z davu. Nejen nad tímto zvoláním 
jsme nad hodinami společně bádali. Dozvěděli jsme se, jak to v hodinách vypadá "vevnitř", jak jsou 
hodiny poháněné, co je to kyvadlo, proč jsou právě tyhle dřevěné hodiny takhle veliké a co všechno 
potřebujeme umět, abychom takové hodiny mohli vyrobit sami. Budete překvapeni. Potřebujeme si 
to všechno správně propočítat (matematika). Potřebujeme mít originální nápad a umět kreslit 
(výtvarná výchova), abychom si hodiny mohli navrhnout třeba na papír. Vybrat dobré dřevo 
(prvouka) a zvládat pracovní kompetence i trpělivost (pracovní činnosti), abychom hodiny dokázali 
vyřezat. Potřebujeme umět dobře číst a psát (český jazyk), abychom dokázali své hodiny prodat, a 
hodí se nám i cizí jazyk, abychom je mohli prodávat i do zahraničí. :-) 
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Les ve škole ve 2. třídě 

Druhá třída se během dvou posledních měsíců zapojila do mezinárodního projektu Les ve škole, který 
zaštiťuje vzdělávací centrum TEREZA. Na začátku jsme dostali do třídy dopis od domácích skřítků, 
kteří se pomocí kouzelného atlasu ocitli v lese. Žádali nás, abychom jim pomohli. Měli jsme s 
druháčky za úkol zjistit toho o lese co nejvíc. Každé dítě se stalo odborníkem na jedno zvíře či rostlinu 
a o ní zjišťovalo, kde bydlí, čím se živí, kdo ho ohrožuje. Přemýšleli jsme i o tom, jak jsou živočichové 
propojení a jak funguje ekosystém les. Vyvrcholením byla lesní výprava, kde jsme hledali pobytová 
znamení zvířat. Díky naší pomoci se lesní skřítci dostali zpět domů a my jsme od nich vysloužili  krabici 
dobrot.  Několikatýdenní práce 2. třídy v projektu Les ve škole byla korunována úspěchem. Po 
odeslání ukázek prací a fotografií z činností ve třídě i v lese získala druhá třída Certifikát Lesní třídy! 

16.2 Soutěže	
Matematický šampionát – 4. místo pro naši školu 

Ve středu 25. října 2017 se Anežka Lyková, Eliška Beránková, Libor Štrohalm a Anna Černá, žáci 9. 
třídy, zúčastnili Matematického šampionátu na Wichterleho gymnáziu v Ostravě. Soutěžilo se ve 
čtyřčlenných družstvech. Postupně společně řešili 3 příklady s podotázkami, které počítali a zapisovali 
i postup řešení. Ztráta jednoho bodu nás připravila o medailové umístění, ale i krásné 4. místo nám 
udělalo velkou radost. 

Soutěž "Hbité prsty" 

Dne 6. 11. proběhla na Obchodní akademii v Ostravě – Porubě soutěž  v psaní na klávesnici PC "Hbité 
prsty". Do soutěže se přihlásil žák 9. třídy Libor Štrohalm a přesto, že je jen amatér, obsadil krásné 3. 
místo.  

Bobřík informatiky 

Dne 8. 11. 2017 proběhla na naší škole soutěž „Bobřík informatiky“. Soutěž se zaměřuje na žáka se 
zájmem o svět technologií. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, 
porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěže se zúčastnili žáci 5., 6. a 7. 
ročníku. Z přihlášených 14-ti žáků se stali úspěšnými řešiteli žáci: Tadeáš Trojek z 6. třídy, Johana 
Hašková ze 7. třídy, Karolína Bodziuch ze 7. třídy, Adam Stuchlík ze 7. třídy, Lucie Kaštovská ze 7. 
třídy, Ellen Kozlovská ze 7. třídy a Natálie Pavlíková ze 7. třídy. 

Školní kola olympiády z anglického jazyka 

Ve středu 13. 12. a v pátek 15. 12. se na naší základní škole konala školní kola olympiády z anglického 
jazyka pro 2. stupeň základních škol. Žáci byli postupně zkoušeni ze všech anglických dovedností – 
listening, writing, reading and speaking. Žáci byli velmi úspěšní a ve výsledcích nebyly velké rozdíly. 
Jak už to ale v soutěžích chodí, zvítězit může pouze jeden.  

Výsledky (8. a 9. ročník ZŠ): 

1. místo: Anežka Lyková 

2. místo: Eliška Beránková 
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3. místo: Libor Štrohalm 

 Výsledky (6. a 7. ročník ZŠ): 

1. místo: Matěj Tomášek 

2. místo: Tereza Třečáková 

3. místo: Johana Hašková 

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“  

Dne 14. 12. 2017 se naše žákyně vypravily na soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. 
Soutěž se konala na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě. Napětí a 
tréma se vypařily, jelikož test nebyl zase tak těžký, jak se dívky domnívaly. Nakonec jsme se nejlépe 
umístily na 51. místě. 

Soutěž "Volit, či nevolit?" 

V úterý 19. 12. 2017 se dvě děvčata deváté třídy  vydala do Ostravy na Gymnázium Olgy Havlové, aby 
přednesla svůj názor na problematiku voleb. Na místě se sešlo mnoho družstev i jednotlivců, 
a opravdu bylo zajímavé si vyslechnout názory všech zúčastněných. Zvládly to jen s troškou trémy a 
bez technických problémů, kterých se velmi obávaly. Při vyhodnocení soutěže získaly cenu poroty, 
protože do své prezentace zařadily dotazník, a tak se spokojeně vracely domů. 

"To byla první republika" - dějepisná olympiáda 

K již tradičním školním olympiádám patří i dějepisná olympiáda. Školního kola se ještě v listopadu 
loňského roku zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku: Karolína Surovíková, Veronika Výtisková, Dominik Blažej 
a Libor Štrohalm. Nejlépe se umístila Karolína Surovíková a hned za ní Veronika Výtisková, žákyně 8. 
ročníku, které se v hodinách dějepisu s tématem první republiky dosud nesetkaly. Do okresního kola, 
které se konalo 16. ledna na ZŠ Englišova v Opavě, postoupila Karolína Surovíková a přes převahu 
starších účastníků se zapsala ve třetí desítce.  

Pěvecká soutěž školních družin 

Dne 15. 2. 2018 se uskutečnilo na ZŠ Ilji Hurníka v Opavě Oblastní kolo soutěže ve zpěvu dětí 
navštěvujících školní družiny v opavském okrese. V pěvecké zkušebně se ve čtvrtek sešlo třináct škol, 
které se pečlivě připravovaly na téma "písničky z filmů a pohádek". Porota zařadila naše soutěžící z 
kategorie 1. - 2. třída Elišku Galovou, Rozálii Mustarovou, Sofii Čermákovou, Báru Malečkovou, 
Josefínu Řehulkovou, Jana Černého, Antonína Černého a Václava Kundráta do ZLATÉHO PÁSMA. Děti 
z mladší kategorie zazpívaly pohádkovou píseň Kdyby nám v komnatách a píseň z filmu Noc na 
Karlštejně - Hoja hoj. Na klavír je skvěle doprovázela Anežka Lyková. 

Starší kategorii 3. - 5. třídu zastupovaly zpěvačky Kateřina Váňová a Karolína Malečková s písní Holka 
nebo kluk a byly zařazeny do STŘÍBRNÉHO PÁSMA. 
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Leden ve znamení Olympiády v českém jazyce 

Hned na počátku ledna jsme aktivně vstoupili do měření sil ve znalostech českého jazyka. V pondělí 9. 
ledna proběhlo na naší ZŠ školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém na 1. místě zabodovala 
Anežka Lyková. V těsném závěsu se držela Eliška Beránková a Anička Černá. Pravidla ukládají, že do 
okresního kola může z naší školy postoupit jen jedna, a tak 29. leden byl pro Anežku Lykovou ve 
znamení okresního kola Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 48 účastníků ze škol v okrese si 
naše Anežka vybojovala pěkné 15. místo. 

Okresní kolo matematické olympiády 

24. ledna na základní škole Otické v Opavě proběhlo okresní kolo matematické olympiády 5. a 9. tříd. 
Naši školu reprezentovali za 5. třídu Patrik Bůžek a za 9. třídu Anežka Lyková a Libor Štrohalm. Na 
účastníky soutěže čekala série obtížných úloh. S nimi se nejlépe vypořádala Anežka, která obsadila 
krásné 11. místo. 

Olympiáda v anglickém jazyce 

V prosinci u nás proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. V kategorii 6. a 7. třídy zvítězil 
žák 6. třídy Matěj Tomášek. V kategorii 8. a 9. třídy zvítězila žákyně 9. třídy Anežka Lyková. 
V termínech 8. 2. a 15. 2. 2018 se výherci školních kol anglické olympiády zúčastnili okresního kola 
této soutěže v Opavě. Oba statečně bojovali. Anežka Lyková obhájila i v okresním kole 1. místo a 
postoupila do krajského kola. 

Recitační soutěž ve 3. třídě 

V pondělí 19. 3. proběhlo ve třetí třídě třídní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se ho všichni, kdo byli 
ve škole. Mezi autory našich básniček zvítězil Jiří Žáček. Nejlepší získali diplomy a drobné odměny. Na 
3. místě se umístili V. Žižka, P. Vidlák, P. Rozkošný. Na 2. místě skončila Amálka Lyková, L. Váňová a H. 
Matějová. Nejlépe recitovali a 1. místo získali Bára Handlová a Martin Štěnička. 

Světový den poezie v básni 

Na oslavu světového Dne poezie jsme uspořádali výstavu vybraných krátkých básní, které byly 
rozvěšeny po školních chodbách na 1. i na 2. stupni. Kdo procházel školou, mohl číst básně pro 
nejmenší, ale i básnické texty pro starší, které byly zhudebněny. Kromě všudypřítomných básní jsme 
uspořádali také recitační soutěž. Byla rozdělena na 2 kategorie: 1. - 3. třída a 4. - 5. třída.  

Sešli jsme se společně ve školní Čítárně, kde jsme vyslechli přednes recitátorů z každé třídy. Ti si 
nachystali básně různých autorů, rekvizity i nadšení, kterým zaplavili své publikum. 

V mladší kategorii byli oceněni Petr Rozkošný, Bára Handlová, Rozálka Mustarová a Helenka 
Matějová. V kategorii starších si ceny převzali Adam Výtisk, Lukáš Vaněk, Markéta Sauerová a Katka 
Pochylová.  

Krajské kolo anglické olympiády 

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 reprezentovala naši školu žákyně 9. třídy Anežka Lyková na krajském kole 
anglické olympiády. V těžké konkurenci vybojovala krásné 3. místo. 
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Matematický klokan 

Matematický klokan je mezinárodní soutěž určena všem zájemcům o matematiku. Umožňuje dětem 
hravou formou si vyzkoušet své matematické schopnosti při řešení zajímavých a netradičních úloh a 
zvolit tu správnou strategii odpovědí. 

A proč klokan? Počátky soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera 
O’Hallorana. Jeho nápad pak převzala skupina francouzských matematiků a díky nim se pak úspěšně 
rozšířila po Evropě. K nám dorazila v roce 1995. I naše škola je jejím pravidelným účastníkem. 

A kdo letos patří k našim nejlepším? 

kategorie Cvrček: Antonín Černý, Teodor Čechák a Veronika Řehulková 

kategorie Klokánek: Patrik Bůžek, Alice Výtisková a Nela Mučková 

kategorie Benjamin: Kateřina Gebauerová, Natálie Pavlíková a Kateřina Opravilová 

kategorie Kadet: Anežka Lyková, Adam Rychtář a Anna Černá 

Prezentace 2018 

Dne 28. 3. jsme se zúčastnili akce PREZENTACE 2018 na SŠPÚ v Opavě. Zde jsme snažili předčít ostatní 
školy v soutěži družstev v rámci které jsme vypracovali pracovní listy s úlohami s tématikou ICT. V 
této soutěži jsme se umístili na 3. místě. Dalším důvodem naší účasti byla podpora našeho žáka 
Libora Štrohalma s jeho webovými stránkami o jeho dovolené ve Španělsku. Libor soutěžil v kategorii 
Prezentace, a přestože jeho stránka nezvítězila, jeho práce se líbila. 

Úspěch v geologické olympiádě 

V krajském kole geologické olympiády jsme měli úspěšné reprezentantky. Po absolvování školního a 
okresního kola porovnaly své znalosti s dvacítkou mladých geologů moravskoslezského kraje. Eliška 
Beránková obsadila třetí místo a Anežka Lyková čtvrté místo. 

Okresní kolo matematické olympiády 

Letos do okresního kola matematické olympiády postoupily samé dívky. 6. třídu reprezentovaly Katka 
Gebauerová a Katka Volná. Ze 7. třídy byly nejlepší Ellen Kozlovská a Aneta Vidláková (ta se ale 
nakonec z důvodu nemoci okresního kola nezúčastnila). Z 8. třídy postoupila Karolína Surovíková. 
Nejvíce se dařilo Ellen, která se umístila na krásném 4. místě. Ani naše nejmladší účastnice se 
neztratily a Katka Gebauerová se propočítala mezi úspěšné řešitele. Zbylá děvčata obsadila střední 
část startovního pole. 

Přírodovědný úspěch 

V okresním kole biologické olympiády obsadila Anežka Lyková 3.  místo a Eliška Beránková 6. místo. 
Obě úspěšné řešitelky postoupily do krajského kola. 

 

 



38 
 

Biologická olympiáda - krajské kolo 

Anežka Lyková a Eliška Beránková završily své úspěchy při čtyřletém putování biologickou 
olympiádou. Zúčastnily se Krajského kola v Ostravě a potvrdily své pozice mezi přírodovědci 
Moravskoslezského kraje. Obsadily páté a osmé místo. 

Divadelní přehlídka 

Ve čtvrtek 24. 5. se děti z dramatického kroužku školní družiny zúčastnily divadelní přehlídky v 
Loutkovém divadle v Opavě. Umístili se na druhém místě. Oceněni byli, kromě hereckých výkonů, 
za vlastní scénář dětí a originální jména princezen. Před námi byly  jen děti ze ZŠ Mírová, které byly 
opravdu malinké a roztomilé. 

Jsme první v okrese 

V okresním kole matematického klokana obsadila naše žákyně Kateřina Gebauerová z 6. třídy v 
kategorii Benjamin úžasné 1. místo. 

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. 

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.  

Vánoční korfbalový turnaj tříd 

Žáci prvního i druhého stupně se zúčastnili korfbalového turnaje. Tomuto sportu smíšených ne 
nepodobnému košíkové se na naší škole věnujeme již třetím rokem. Turnaj pro nás opět připravili 
profesionálové z Ostravy. 

Klubový badmintonový turnaj  

Náš turnaj skončil odehráním 42 zápasů v kategorii starších a mladších hráčů. 

Mezi staršími zvítězil David Baránek před Michalem Baránkem a Václavem Blažejem. Další místa 
obsadili: Libor Štrohalm, Anežka Suchánková, Adam Rychtář, Tereza Osmančíková. 

V kategorii mladších obsadil 1. místo Jan Suchánek před Patrikem Vidlákem a Rozárii Mustarovou. Na 
dalších místech skončili: Daniel Galdia, Petr Osmančík, Tereza a Sebastián Trojek. 
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Obrázek 7. Badmintonový turnaj 

Druháci si užili tělocvik na sněhu 

Konečně nasněžilo. S druháky jsme využili příležitost a šli jsme na tělocvik ven. Oblečeni do 
oteplováků a overalů, kterými je vybavili rodiče, se mohly děti koulovat, dělat andílky a jinak užívat 
čerstvě napadaného sněhu.  

Lyžařský kurz 2018 

Na lyžařský kurz do Ski areálu Grúň jsme odjeli 5. února. Ubytováni jsme byli na horské chatě Had. 
Lyžovali jsme na krásně zasněžených a upravených sjezdovkách při slunečném počasí. V úterý jsme 
vyrazili na běžky od Hotelu Charbulák k dřevěnému kostelíku na Grúni a večer měli přednášku horské 
služby, která nás poučila o chování na sjezdovkách, o první pomoci. Zpestřením lyžařského kurzu byl 
biatlonový závod a hned další den následoval závod ve slalomu, který jsme si také moc užili. Poslední 
večer patřil již pověstným videoklipům. 

Hájecký badmintonový týden 

 V úterý uspořádal školní badmintonový klub speciální turnaj. Ve SportCentru na hřišti se sešlo deset 
rodičů s malými badmintonisty. Děti byly v roli trenérů a rozhodčích, rodiče bojovali o co nejlepší 
umístění. Turnaj bude mít pokračování v červnu, kdy se uskuteční druhý ročník turnaje ve čtyřhrách 
v sestavě rodič a dítě. 

Na čtvrtek jsme naplánovali okresní přebor základních škol. Přihlásilo se 34 žáků z pěti škol. Ve 
čtyřech kategoriích odehráli 80 zápasů. Naší badmintonisté byli úspěšní. V kategorii starších chlapců 
obsadil David Baránek 2. místo a Michal Baránek 3. místo. Úspěšný byl také Libor Štrohalm/4/, Václav 
Blažej/5/, Adam Rychtář/9/. Druhé místo mezi mladšími dívkami obsadila Anežka Suchánková, Aneta 
Vidláková 5. místo a Tereza Osmančíková 7. místo. Mladší chlapci – Adam Stuchlík – 4. místo, Šimon 
Barteček – 5., Tobiáš Gratke – 7. a nejmladší badmintonista Jan Suchánek 8. místo. 
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Oblastní přehlídka pohybových skladeb školních družin v ZŠ Komárov 

17. 4. 2018 odjely dívky z gymnastického kroužku předvést pohybovou skladbu DUCH do tělocvičny v 
Komárově na oblastní přehlídku. Zacvičily velice pěkně a porota je za jejich výkon umístila na 3. 
místo. 

Hurá na tretru!!! 

Již tradičně jsme s žáky páté třídy byli nasát atletickou atmosféru na Městském stadionu v Ostravě. 
Konaly se zde závody pro děti v nejrůznějších disciplínách: hod raketkou a medicinbalem, překážková 
dráha, štafeta a skok z místa. Přestože nás počasí v druhé polovině závodu lehce potrápilo, i tak jsme 
si sportovní dopoledne moc užili. Na závěr jsme měli tu čest sesbírat i autogramy od významných 
českých a zahraničních sportovců. 

Donald Thomas u nás ve škole 

Jako jedna z mála škol našeho regionu jsme i letos přivítali u nás ve škole světoznámého atleta v 
rámci konání Zlaté tretry. Letos jsme mohli poznat bahamského mistra světa z Ósacy ve skoku do 
výšky z roku 2007 - Donalda Thomase (237 cm). 

Závěr badmintonové sezony 

Naši badmintonisté odehráli poslední turnaj sezony. Mezi nejstaršími zvítězil David Baránek, mezi 
dívkami Anežka Suchánková, Alice Výtisková a mezi nejmladšími Jan Suchánek.  

2. místo prvního hájeckého basketbalového týmu 

Dne 12. června 2018 se basketbalový tým ZŠ Háj ve Slezsku pod vedením zkušeného trenéra Davida 
Panáčka, zúčastnil turnaje play off Snakes Liga 2018 - Finále Cup. Mladí basketbalisté se svými 
skvělými výkony probojovali z osmi týmů až do finále tohoto turnaje, kde nestačili pouze na jeden 
tým a umístili se na  skvělém  druhém místě. 

Tradiční utkání ve volejbale mezi deváťáky a učiteli 

Jako každoročně proběhlo tradiční utkání mezi žáky 9. ročníku a učiteli. Na toto zábavně sportovní 
dopoledne všichni společně velmi rádi vzpomínají. Pro odlehčení turnaje nastupují hráči obou 
družstev v originálních kostýmech. 

Tělocvična plná badmintonistů 

Na závěr školního roku proběhla poslední sportovní akce - speciální badmintonový turnaj v čtyřhrách 
- rodič, dítě. 

T - Mobile Olympijský běh 

Jako každý rok i letos proběhl Olympijský běh. Závodilo se v mnoha kategoriích 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 několik desítek běžkyň a běžců, kteří 
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. 
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Obrázek 8. Olympijský běh v Háji 

16.4 Sportovní	soutěže	
Přípravu pro sportovní soutěže jsme měli letos ztíženou, protože jsme z důvodu kompletní 
rekonstrukce nemohli využít areál našeho školního hřiště. Nicméně jsme se nevzdávali a s touto 
situací jsme se vyrovnali. Skok daleký jsme trénovali např. skokem do písku beachvolejbalového 
kurtu, rychlým nácvikem před soutěží, apod. Už se těšíme, že příští rok se budeme moci připravovat v 
kvalitních podmínkách nového sportovního areálu. 

Přespolní běh 2017 

30 běžců naší školy se vydalo 12. 9. 2017 k Stříbrnému jezeru v Opavě, aby porovnali své výkony se 
sportovci z jiných škol. Našim žákům se velmi dařilo a na tratích 600m, 800m, 1500m a 3000m podali 
skvělé výkony. V každé kategorii startovalo cca 80 – 90 závodníků. 

Výsledky: Karolína Malečková 12. místo II. kategorie, Aneta Trojková 14. místo III. kategorie, Tereza 
Žídková 20. místo III. kategorie, Tomáš Nistler 20. místo III. kategorie, Kristýna Kadulová 11. místo IV. 
kategorie, Veronika Černá 15. místo IV. kategorie, Kateřina Bazalová 21. místo IV. kategorie, Vašek 
Blažej 8. místo IV. kategorie, David Baránek 17. místo, Michal Baránek 21. místo IV. kategorie 

29. ročník Memoriálu Mirko Fišera 

Letos proběhl Memoriál Mirko Fišera výjimečně na Tyršově stadionu v Opavě, neboť naše školní 
hřiště čekala plánovaná rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že tento Memoriál každoročně 
organizujeme, museli jsme se spolu s celým týmem, organizační četou  tvořenou žáky 9. roč. 
přemístit do Opavy, kde se sjelo celkem 13 škol. Dvanáctičlenná  družstva chlapců a dívek bojovala 
v pěti disciplínách: šplhu, běhu na 60m, hodu míčkem, skoku dalekém a závěrečném běhu na 1500m. 
Naše družstvo dívek reprezentovala děvčata z 6. a 7. třídy (Aneta Trojková, Jana Jelenová, Tereza 
Žídková, Karolína Bodziuch, Lucie Kaštovská a Natálie Pavlíková), chlapecké družstvo pak (Adam 
Pavlík, Mikuláš Kaspřík, Pavel Orzságh, Štěpán Kaluža, Adam Stuchlík, Tomáš Nistler).  Děvčata svými 
výkony obsadila krásné 4. místo z celkového počtu 13. škol, chlapci pak místo 8. V konečném součtu 
bodů obou družstev obsadili celkově 7. místo. 

Okresní finále v plavání 

Žáci 1. stupně se zúčastnili plaveckých závodů, které se konaly v plaveckém bazénu Opavě. 
Šestičlenná družstva chlapců a dívek závodila na dráze 25m volným způsobem. Z dívek si nejlépe 
vedla Kateřina Váňová, která se umístila na krásném 3. místě z celkového počtu 55 závodnic, 
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z chlapců pak Matyáš Hauser, kterému patřilo 8. místo z celkového počtu 66 závodníků. Družstvo 
dívek ve složení – Katka Váňová, Katka Pochylová, Valerie Michalisková, Caroline Mucková, Nela 
Mučková a Nikol Třečáková se umístilo na 7. místě. Družstvo chlapců ve složení – Matyáš Hauser, 
Adam Výtisk, Jakub Mušálek, Jakub Kaspřík, Jan Suchánek a Patrik Berousek se umístilo na místě 8. 

Slavnostní vyhodnocení ligy sportu  

Vyhodnocení 24. ročníku celoroční soutěže LIGY SPORTU ZÁKLADNÍCH ŠKOL za školní rok 2016/2017 
pro 10 nejlepších škol II. a I. stupně se konalo 6. 12. 2017 v Kulturním domě Na Rybníčku. Naše škola 
se umístila v kategorii 1. stupně na 7. místě z celkového počtu 38 zapojených škol a byla první mimo 
opavskou školou. 

1. ZŠ Op. Englišova, 2. ZŠ Op. Vrchní, 3. ZŠ Op. Kylešovice, 4. ZŠ Op. Šrámkova, 5. ZŠ Op. E. Beneše, 6. 
ZŠ Op. Otická, 7. ZŠ Háj ve Slezsku, 8. ZŠ Op. Mařádkova, 9. ZŠ Štěpánkovice, 10. ZŠ Pustá Polom 

Velké poděkování patří všem žákům 1. stupně, kteří se účastnili soutěží – Štafetového poháru, Šplhu, 
Vybíjené, Plavání, McDonald’s cupu, Atletického čtyřboje, Atletického trojboje, Přespolního běhu a 
dalších. 

Naši úspěšní badmintonisté 

Na turnaji v Opavě naši školu reprezentovali: Rozálie Mustarová, Jan Suchánek, Vojtěch Kundrát, 
Václav Kundrát, Sebastián Trojek, Petr Osmančík, Daniel Galdia. V turnaji odehrál každý hráč šest 
zápasů s různými soupeři. Po loňských medailových umístěních jsme byli úspěšní i letos. Rozálie 
Mustarová obsadila 1. místo, mezi chlapci obsadil Jan Suchánek 1. místo a Vojtěch Kundrát 2. místo. 

Okresní finále ve šplhu 

V uplynulých dnech se zúčastnili naší žáci soutěže ve šplhu v Opavě. V kategorii nejmladších 
obsadili naši čtvrťáci 6. místo a dívky 8. místo. Mezi jednotlivci vybojoval 3. místo Jakub Mušálek, 
který zašplhal v čase 4,6 a 4,7 s. 

Reprezentovali nás: Kateřina Pochylová, Kateřina Váňová, Lenka Volná, Tereza Hampelová, Jakub 
Mušálek, Jakub Kaspřík, Zdeněk Raška, Daniel Žídek. 

Mezi staršími žáky se naši závodníci také neztratili. Mezi jednotlivci zvítězil Tomáš Nistler, který 
zašplhal dvakrát v čase 3,2 s. 

Reprezentovali nás: Tomáš Nistler, Adam Stuchlík, Pavel Országh, Tobiáš Gratke,Natálie Pavlíková, 
Aneta Vidláková, Aneta Trojková, Tereza Žídková, Kristýna Kadulová, Kristýna Černínová, Alexandra 
Švajdová, Karolína Surovíková, Michal Baránek, David Baránek, Václav Blažej, Patrik Mazánek. 

Soutěž ve vybíjené 

Naše žákyně 4. a 5. třídy se v úterý 10. 4. zúčastnily soutěže ve vybíjené na ZŠ Edvarda Beneše, kde se 
utkaly se třemi družstvy. Cestou na pořádající školu si užily procházku rozkvetlou Opavou. Kluci 
nezůstali pozadu a den poté ve středu 11. 4. na naší škole porazili všechny soupeře ve vybíjené. 
Postoupily do finále, které se bude konat 24. 4. na základní škole Edvarda Beneše. 
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Chlapci ze čtvrté a páté třídy také navštívili Opavu, aby změřili své síly s ostatními vrstevníky z jiných 
škol ve vybíjené. Výsledkem bylo osmé místo v okrese. 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

V úterý 17. dubna jsme se zúčastnili tradičních atletických závodů v Opavě na ZŠ Englišova. Soutěžilo 
se v pětiboji - přeskok přes švihadlo, hod medicimbalem, kliky, trojskok a běh na 1000 metrů. Naši 
školu reprezentovalo 19 závodníků a v soutěži družstev jsme obsadili 4. místo z dvanácti škol. V 
soutěži jednotlivců jsme byli také úspěšní. Jakub Mušálek obsadil ve své kategorii 1. místo, Kristýna 
Kadulová 2. místo, Jakub Kaspřík 2. místo a  Ondřej Mustar 3. místo. Vzhledem k vynikajícím výkonům 
je šance, že kromě medailistů mohou postoupit i další naši závodníci do krajského finále. 

Štafetový pohár v Opavě 

Děti z druhé až čtvrté třídy bojovaly na tratích 100 a 200 metrů v rámci běžeckých závodů na Tyršově 
stadionu v Opavě. V konkurenci šestnácti škol jsme obsadili 9. místo.  

 

Obrázek 9. Štafetový pohár 

Naši atleti 

Na atletickém Poháru rozhlasu starších žáků obsadilo družstvo chlapců 12. místo a dívky 9. místo. I 
přesto, že jsme ještě neměli optimálni tréninkové podmínky, z důvodu rekonstrukce hřiště, dosáhli 
naši reprezentanti krásných individuálních výsledků. Výkon ve skoku vysokém Tomáše Nistlera 152 
cm a Kristýny Kadulové 138 cm. 9. místo Valerie Žídkové ve vrhu koulí a skvělé výkony všech 
závodníků ve sprintech, vytrvalostních bězích, skoku dalekém a štafetách. 

Mladší žáci na Poháru rozhlasu 

Atletický závod Pohár rozhlasu pokračoval a tentokrát své atletické dovednosti předvedli žáci 6. a 7. 
tříd. Závodilo se nejen v technických disciplínách-skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, ale i 
běžeckých-běh na 60m, běh na 600 a 1000m. Závěr patřil štafetě 4x60m. V celkovém hodnocení se 
děvčata umístila na 9. místě, chlapci na místě 10. Skvělý výkon předvedla Aneta Trojková, která se 
umístila v individuálním závodě běhu na 600m na 4. místě a Tereza Žídková na 10. místě. 
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17 ÚČAST	ŠKOLY	V	CELOSTÁTNÍM	TESTOVÁNÍ	

V průběhu školního roku 2017/2018 jsme se zapojili do testování „SCIO“ pro žáky VI. 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 u 
některých žáků nadprůměrné. Dokonce dvě naše žákyně - Anežka Lyková a Eliška Beránková získaly 
ocenění za 1. a 2. nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testování Čj. Toto testování mělo také 
výstupy, které sloužily přímo žákům a jejich rodičům v lepší orientaci o schopnostech žáka.  

V průběhu listopadu 2017 proběhlo testování organizované ČŠI. Naše škola byla vybrána k testování 
Sociální gramotnosti určené žákům 9. ročníku. Každý žák a jeho zákonný zástupce se má možnost po 
přihlášení seznámit s výsledkem testování, na jehož základě si může vytisknout vysvědčení s výsledky 
testování. 

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

Organizace ČMOS i ostatní zaměstnanci na škole se podílí na řízení a rozvoji školy v souladu s platnou 
legislativou. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně informováni na provozních poradách o stavu 
hospodaření, personálních opatřeních, bezpečnostních opatřeních, kontrolách BOZP, apod. 

18.1 Spolupráce	s	dalšími	partnery	
Tradičně nejvýznamnější je spolupráce s výborem a organizací SRPD HAJETO, která pořádá řadu 
tradičních akcí. Mezi nejvýznamnější akce patří školní ples a dětský maškarní ples. Díky práci rodičů se 
konal i lampionový průvod. SRPD při naší škole „Hajeto“ SRPD při MŠ „Veselý šnek“ uspořádala 31. 
10. 2016 lampionový průvod Hájem s názvem: „Hájem na vysoké noze“. Po již tradičním průvodu si 
děti i dospělí mohli v Dohnálkově parku užít originální program. Proběhlo také tradiční utkání žáků 
devátých tříd proti rodičům. V tomto roce proběhlo již druhé utkání v korfbalu a spolu s tímto stále 
ještě netradičním sportem v ČR se hrál i zápas fotbalu. Obě utkání proběhla 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 
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.  
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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 děti z 
kroužků. 

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 

globálního významu a dokázali se tak vyrovnat nejen s požadavky zaměstnanosti, ale i požadavky 

celoživotního vzdělávání. 

Mgr. Ondřej Hubáček 
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19   PŘÍLOHA Č. 1  Školní soutěže, aktivity 
 
Přespolní běh  

Připravoval: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Ondřej 
Hubáček 

Okresní finále 

Datum konání: 12. 9. 2017 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Tomáš Nistler, Adam Pavlík, Štěpán Kaluža, Mikuláš Kaspřík – 11. místo 
Aneta Trojková, Tereza Žídková, Jana Jelenová, Lucie Kaštovská, Karolína Bodziuch – 9. 
Lucie Váňová, Alice Výtisková, Kat. Pochylová, Karol. Malečková, Val. Michalisková, Nela 
Mučková – 7. místo 
Patrik Berousek, Jakub Trnčák, Jan Suchánek, Daniel Žídek, Adam Výtisk – 11. místo 
David Baránek, Michal Baránek, Václav Blažej, Patrik Mazánek – 7. místo 
Veronika Černá, Kristýna Kadulová, Klára Kalužová, Kateřina Bazalová – 6. místo 
 
Umístění: Václav Blažej – 8. místo, Kristýna Kadulová – 11., Aneta Trojková 13., Karolína 
Malečková 13. 
 
 
Memoriál Mirko Fišera 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Okresní finále 

Datum konání: 10. 10. 2017 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Tomáš Nistler 18. místo, Adam Stuchlík 31., Adam Pavlík 63., Štěpán Kaluža 64., 
Pavel Oszágh 65., Mikuláš Kaspřík 68., Lucie Kaštovská 5., Tereza Žídková 24., Aneta 
Trojková 27., Natálie Pavlíková 43., Karolína Bodziuch 45., Jana Jelenová 62., 
 
Umístění: Družstva celkově 7. místo, dívky 4. místo, chlapci 10. místo 
 
 
Moravskoslezský matematický šampionát 

Příprava: Mgr. Květoslava Latoňová 

 

Datum konání: 25. 10. 2017 Místo konání: Wichterlovo gymnázium Ostrava Poruba 
Účast: Anna Černá, Eliška Beránková, Anežka Lyková, Libor Štrohalm 
  
Umístění: 4. místo 
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Halová kopaná 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové kolo 

Datum konání: 3. 11. 2017 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Adam Stuchlík, Šimon Barteček, Tobiáš Gratke, Adam Pavlík, Ondřej Polák, Pavel 
Országh, Mikuláš Kaspřík, Patrik Berousek, 
 
Umístění: 4. místo 
 
 
Hbité prsty 
Připravovala: Mgr. Hana Volná, Věra Bielková - doprovod 

Datum konání: 6. 11. 2017 Místo 
konání: 

Obchodní akademie Ostrava Poruba 

Účast: Libor Štrohalm 
 
Umístění: 3. místo 
 
Bobřík informatiky – BENJAMIN 
Připravovala: Mgr. Hana Volná 

Školní kolo 

Datum konání: 8. 11. 2017 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku 

Účast: 14 žáků  
 
Umístění: Úspěšní řešitelé – Tadeáš Trojek, Johana Hašková, Karolína Bodziuch, Adam 
Stuchlík, Lucie Kaštovská, Ellen Kozlovská, Natálie Pavlíková  
 
Dějepisná olympiáda - 47. ročník 
Připravovala: Mgr. Jana Galová 

Datum konání: 9. 11. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 8. ročník: Veronika Výtisková, Karolína Surovíková 
            9. ročník: Dominik Blažej, Libor Štrohalm 
 
Umístění: 1. Karolína Surovíková, 2. Veronika Výtisková 
 
Postup: Karolína Surovíková 
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Bobřík informatiky - KADET 
Připravovala: Mgr. Hana Volná 

Školní kolo 

Datum konání: 15. 11. 2017 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku 

Účast: 8 žáků 
 
Umístění: Úspěšní řešitelé – Kristýna Kadulová, Štěpánka Osinová, Karolína Surovíková, 
Andrea Židková, Libor Štrohalm 
 
Plavání 
Připravoval: Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Petr Suchánek 

Okresní kolo 

Datum konání: 22. 11. 2017 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Jakub Mušálek 43. místo, Jan Suchánek 63., Jakub Kaspřík 57., Adam Výtisk 51., 
Matyáš Hauser 8., Patrik Berousek 23. – družstvo 8. místo 
Kateřina Pochylová 40., Kateřina Váňová3., Nikol Třečáková 45., Valerie Michalisková 15., 
Lucie Váňová 37., Caroline Mucková 36. – 7. místo 
 
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 
Připravovala: Mgr. Stromská Anna 

Školní kolo 

Datum konání: 30. 11. 2017 Místo 
konání: 

učebna chemie 

Účast: 8. a 9. třída 
 
Umístění: 1. Lyková Anežka, 2. Beránková Eliška, 3. Osinová Štěpánka 
 
Postup: Lyková Anežka, Beránková Eliška, Osinová Štěpánka 
 
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie II. A) 
Doprovod: Mgr. Michal Chlup, Bc. Veronika Zavadilová (organizace) 

Školní kolo 

Datum konání: 7. 12. 2017 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 9 žáků 
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Umístění: 1. místo Anežka Lyková (9. třída) 
 
Postup:  Anežka Lyková 
 
Vánoční laťka 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 7. 12. 2017 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Jakub Gratke, Kristýna Kadulová 21., Tomáš Nistler 8., Adam Bernát 53., Tobiáš 
Gratke 40., Adam Stuchlík 40., Lucie Kaštovská 28., Natálie Pavlíková 54., Tereza Žídková 
59., Aneta Trojková 45. 
 
 
Florbal 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové kolo 

Datum konání: 8. 12. 2017 Místo 
konání: 

Kravaře 

Účast: Baránek Michal, Baránek David, Blažej Václav, Kaštovský Jiří, Blažej Dominik, 
Zdrálek Jakub 
Umístění: 4. místo 
 
 
Chemická olympiáda 
Připravovala: Mgr. Stromská Anna 

Školní kolo 

Datum konání: 13. 12. 2017 Místo 
konání: 

učebna chemie 

Účast: Beránková Eliška, Černá Veronika, Černínová Kristýna, Lyková Anežka, Osinová 
Štěpánka, Štrohalm Libor, Výtisková Veronika 
 
Umístění: 1. Lyková Anežka, 2. Štrohalm Libor, 3. Výtisková Veronika 
 
Postup: Lyková Anežka, Štrohalm Libor 
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Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 
Připravovala:  Mgr. Stromská Anna, Bielková Věra - doprovod 

Okresní kolo 

Datum konání: 14. 12. 2017 Místo 
konání: 

SPŠCH Ostrava 

Účast: Beránková Eliška, Lyková Anežka, Osinová Štěpánka 
 
Umístění: 51.-54. Lyková Anežka, 75.-80. Beránková Eliška, 170. Osinová Štěpánka 
 

 
 
Olympiáda v českém jazyce-školní kolo 
 
Doprovod: Mgr. Sylva Ludvíková 

 

Datum konání: 8. 1. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 8. a 9. třídy 
Umístění: 1. místo: Anežka Lyková, Anna Černá 
 
Postup: Anežka Lyková 
 
Florbal – mladší chlapci 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové kolo 

Datum konání: 9. 1. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

 
 
 
 

Volit, či nevolit? 
Připravovala:  Mgr. Stromská Anna, Bielková Věra - doprovod 

Datum konání: 19. 12. 2017 Místo 
konání: 

Matiční gymnázium Ostrava 

Účast: Černá Anna, Lyková Anežka 
 
Umístění: cena poroty 
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Geologická olympiáda 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Školní kolo 

Datum konání: 10. 1. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Anežka Lyková 1. místo, Eliška Beránková 2. místo 
 
 
 
Dějepisná olympiáda 
Připravovala: Mgr. Galová, doprovod: M. Formánková 

Okresní kolo 

Datum konání: 16. 1. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Englišova Opava 

Účast: Karolína Surovíková 
 
Umístění: 30. místo  
 
Matematická olympiáda 9. roč. 
Příprava Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 24. 1. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Otická Opava 

Účast: Anežka Lyková – 11. místo 
            Libor Štrohalm – 34. místo  
 
Geologická olympiáda 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 24. 1. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Anežka Lyková 1. místo, Eliška Beránková 4. místo 
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Olympiáda v českém jazyce  
 
Doprovod: Mgr. Sylva Ludvíková 

Okresní kolo 

Datum konání: 29. 1. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Englišova Opava 

Účast: vítěz školního kola – Anežka Lyková 
Umístění: 23. místo 
 
Postup: bez postupu do krajského kola 
 
 
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie II. A) 
Organizace: Mgr. Zuzana Kavanová  

Okresní kolo 

Datum konání: 8. 2. 2018 Místo 
konání: 

Středisko volného času Opava 

Účast: Anežka Lyková (9. třída) 
 
Umístění: 1. místo 
 
Postup: do krajského kola 
 
 
Soutěž v anglickém jazyce (kategorie I. A) 
Doprovod: Věra Bielková  

Okresní kolo 

Datum konání: 15. 2. 2018 Místo 
konání: 

Středisko volného času Opava 

Účast: Matěj Tomášek (6. třída) 
 
Umístění: 21. místo 
 
Postup: ne 
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Šplh 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 21. 2. 2018 Místo konání: Opava 
Účast: Mladší – Lenka Volná 9., Kristýna Hampelová 17., Kateřina Pochylová 33., Kateřina 
Váňová 37., družstvo 6. místo 
Jakub Mušálek 3., Jakub Kaspřík 32., Daniel Žídek 34., Zdeněk Raška 38., družstvo 8. místo 
Starší – Tereza Žídková 7., Aneta Vidláková 24., Natálie Pavlíková 41., Aneta Trojková 52., 
družstvo 7. místo 
Tomáš Nistler 1., Adam Stuchlík 32., Tobiáš Gratke 48., Pavel Országh 57., družstvo 7. místo 
Nejstarší – Kristýna Kadulová 17., Karolína Surovíková 39., Alexandra Švajdová 42., 
Kristýna Černínová 47., družstvo 9. místo 
Václav Blažej 37., David Baránek 44., Michal Baránek 57., Patrik Mazánek 58., družstvo 15. 
místo 
 
 
Badmintonový turnaj  
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 21. 2. 2018 Místo konání: Opava 
Účast: Rozálie Mustarová 1., Jan Suchánek 1., Vojtěch Kundrát 2.,, Václav Kundrát, 
Sebastián Trojek, Petr Osmančík, Daniel Galdia. 
 
 
Gymnastika 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Ondřej Hubáček 

Okresní finále 

Datum konání: 27. - 28. 2. 
2018 

Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Dívky – Kristýna Kadulová, Tereza Žídková, Jana Jelenová, Kateřina Volná 
Chlapci – Tomáš Nistler, Tobiáš Gratke, Šimon Barteček 
 
Umístění: 10. místo 
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Chemická olympiáda 
Připravovala:  Mgr. Stromská Anna, Bielková Věra - doprovod 

Okresní kolo 

Datum konání: 2. 3. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Edvarda Beneše 

Účast: Lyková Anežka, Štrohalm Libor 
 
Umístění: 15. Lyková Anežka, 18. Štrohalm Libor 
 
 
Soutěž Co víš o československých legiích  - 17. ročník 
Připravovala: Mgr. Jana Galová 

Školní kolo 

Datum konání: 14. 3. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 9. ročník: Dominik Blažej, Libor Štrohalm, Ondřej Žídek, Jakub Zdrálek 
 
Umístění: 1. Ondřej Žídek, 2. Dominik Blažej, 3. Libor Štrohalm 
 
 
Matematický klokan 6., 7., 8. a 9. roč. 
Příprava a 
organizace 

Mgr. Květoslava Latoňová 

Školní kolo 

Datum konání: 16. 3. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast:  
Umístění: Benjamin: Kateřina Gebauerová 115 b., Natálie Pavlíková 75 b., Kateřina  
                                   Opravilová 66 b.                        
                  Kadet: Anežka Lyková 65 b., Adam Rychtář 59 b., Anna Černá 59 b. 
Postup: Kateřina Gebauerová 115 b. – 1. místo v okrese (na základě získaných bodů ve 
školním kole) 
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Soutěž v cizích jazycích – jazyk anglický 
Doprovod: Mgr. Michal Chlup 

Krajské kolo 

Datum konání: 22. 3. 2018 Místo 
konání: 

Středisko volného času Moravská Ostrava 

Účast: Anežka Lyková (9. třída) 
 
Umístění: 3. místo 
 
Přebor škol okresu Opava v badmintonu 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

okresní finále 

Datum konání: 22. 3. 2018 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku 

Účast:  
V kategorii starších chlapců obsadil David Baránek 2. místo a Michal Baránek 3. místo. 
Úspěšný byl také Libor Štrohalm/4/, Václav Blažej/5/, Adam Rychtář/9/. Druhé místo mezi 
mladšími dívkami obsadila Anežka Suchánková, Aneta Vidláková 5. místo a Tereza 
Osmančíková 7. místo. Mladší chlapci – Adam Stuchlík – 4. místo, Šimon Barteček – 5., 
Tobiáš Gratke – 7. a nejmladší badmintonista Jan Suchánek 8. místo. 
 
 
Prezentace 2018 

Připravovala: Mgr. Hana Volná, Mgr. Ondřej Hubáček - doprovod 

Okresní kolo 

Datum konání: 28. 3. 2018 Místo 
konání: 

SŠPU Opava 

Účast: Libor Štrohalm, Adam Rychtář, David Baránek, Dominik Blažej 
 
Umístění: 3. místo  
 
 
Biologická olympiáda  
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Školní kolo 

Datum konání: Březen 2018 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku 

Účast: Eliška Beránková, Anežka Lyková – postup do okresního kola 
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Fyzikální olympiáda 9. roč. 
Příprava Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 4. 4. 2018 Místo 
konání: 

Mendelovo gymnázium Opava 

Účast: Libor Štrohalm – 8. místo  
 
 
Geologická olympiáda  
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské finále 

Datum konání: 9. 4. 2018 Místo konání: Opava 
Účast:  
Eliška Beránková 3. místo, Anežka Lyková 4. místo 
 
 
Vybíjená 
Připravovala: Mgr. Palovská Anna, Mgr. Stromská Anna 

Okrskové kolo 

Datum konání: 11. 4. 2018 Místo konání: ZŠ Háj ve Slezsku 
Umístění: 1. místo 
 
Postup: okresní finále 
 
 
Matematická olympiáda 6. roč. 
Příprava Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 17. 4. 2018 Místo konání: ZŠ Otická Opava 
Účast: Kateřina Gebauerová – 32. – 33. úspěšná řešitelka 
            Kateřina Volná – 34. – 40.  
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Matematická olympiáda 7. roč. 
Příprava Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 17. 4. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Otická Opava 

Účast: Ellen Kozlovská – 4. místo  
 
 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová, Markéta Sofková 

Okresní finále 

Datum konání: 17. 4. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Družstvo – Kristýna Kadulová, Tereza Žídková, Jana Jelenová, Karolína Malečková, 
Tomáš Nistler, Adam Stuchlík, Adam Pavlík, Jakub Mušálek – 4. místo – postup do krajského 
finále 
Jednotlivci – Václav Blažej 9., Tomáš Nistler 10., Adam Stuchlí 13., Tobíáš Gratke 21., 
Adam Bernát 23., Mikuláš Kaspřík 28., Adam Pavlík 10., Jakub Mušálek 1. – postup do 
krajského finále, Jakub Kaspřík 2. – postup do krajského finále, Ondřej Mustar 3., Jan 
Suchánek 4., Adam Výtisk 7., Kristýna Kadulová 2. – postup do krajského finále, Lucie 
Kaštovská 17., Tereza Žídková 17., Aneta Trojková 17., Jana Jelenová 5., Karolína 
Malečková 4., Kateřina Váňová 8. 
 
 
Pythagoriáda 6., 7. a 8. roč. 
Příprava a 
organizace 

Mgr. Květoslava Latoňová 

Školní kolo 

Datum konání: 20. 4. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast:  
Umístění: 6. roč.: Kateřina Gebauerová 12 b., Kateřina Volná 11 b., Tadeáš Trojek 9 b. 
                  7. roč.: Ellen Kozlovská 11 b., Johana Hašková 10 b., Aneta Vidláková 9 b. 
                  8. roč.: Karolína Surovíková 5b., Kristýna Kadulová 4 b. 
Postup: Kateřina Gebauerová, Kateřina Volná, Ellen Kozlovská 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

Vybíjená 
Připravovala: Mgr. Palovská Anna, Bielková Věra - doprovod 

Okresní kolo 

Datum konání: 24. 4. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Edvarda Beneše 

Umístění: 7. místo 
 
 
Biologická olympiáda 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

okresní kolo 

Datum konání: 25. 4. 2018 Místo konání: Opava 
Účast: Anežka Lyková 3. místo, Eliška Beránková 6. místo 
Postup do krajského kola 
 
 
Geologické kladívko 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské finále 

Datum konání: 27. 4. 2018 Místo konání: Ostrava 
Účast: Anežka Lyková, Eliška Beránková, Anna Černá – 1. místo 
 
 
McDonald's cup mladší chlapci 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové kolo 

Datum konání: 2. 5. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Vojtěch Kundrát, Václav Kundrát, Sebastián Trojek, Antonín Černý, Adam Hranoš, 
Černín Lukáš, Matěj Onderka, Mučka Denis, Koudelka Štěpán 
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McDonald's cup starší chlapci 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové kolo 

Datum konání: 3. 5. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Daniel Galdia, Daniel Handl, Matyáš Hauser, Ondřej Mustar, Jan Suchánek, Lukáš 
Vaněk, Adam Výtisk, Daniel Žídek, Josef Žídek 
 
 
Exkurze do Osvětimi  
Doprovod: Mgr. Galová, Mgr. Stromská 

 
Datum konání: 7. 5. 2018 Místo 

konání: 
Osvětim - Březinka 

Účast: 9. ročník: 17 žáků, 8. ročník: 6 žáků (celkem 23 žáků)  
 
 
Atletický čtyřboj – mladší chlapci, dívky 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní finále 

Datum konání: 11. 5. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: družstvo chlapců 10. místo – Jakub Mušálek 23., Ondřej Mustar 53., Jan Sucháne 57., 
Jakub Kaspřík 66.,  
Družstvo dívek 14. místo – Kateřina Pochylová 50., Valerie Michalisková 51., Kateřina 
Váňová 56., Alice Výtisková 69.,  
 
 
Pohár rozhlasu – atletika - starší chlapci, dívky 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 15. 5. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Eliška Havlíčková, Lucie Kaštovská, Kristýna Kadulová, Aneta Ryncarzová, Valerie 
Žídková, Klára Kalužová, Karolína Bodziuch, Natálie Pavlíková, Patrik Mazánek, Jakub 
Zdrálek, Michal Baránek, Jakub Gratke, Tomáš Nistler, Dominik Blažej, Jiří Kaštovský, 
Václav Blažej 
 
Umístění: chlapci 14. místo, dívky 14. místo 



 

60 
 

 
Pohár rozhlasu – atletika - mladší chlapci, dívky 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní finále 

Datum konání: 16. 5. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Aneta Trojková, Jana Jelenová, Kateřina Volná, Kateřina Urbaníková, Tereza 
Žídková, Adéla Hřivňacká, Natálie Bergerová, Adam Pavlík, Pavel Országh, Tobiáš Gratke, 
Michal Raška, Adam Stuchlík, Mikuláš Kaspřík, Šimon Balner, Štěpán Kaluža 
 
Umístění: družstvo chlapců 14. místo, družstvo dívek 7 místo 
 
 
Biologická olympiáda  

Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské finále 

Datum konání: 17. 5. 2018 Místo 
konání: 

Ostrava 

Účast: Anežka Lyková 5. místo, Eliška Beránková 8. místo 
 
 
Štafetový pohár 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 18. 5. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Rozálie Mustarová, Barbora Handlová, Lucie Váňová, Anežka Lašková, Valerie 
Michalisková, Alice Výtisková, Kateřina Váňová, Kateřina Pochylová, Jan Suchánek, Ondřej 
Mustar, Adam Výtisk, Jakub Mušálek, Sebastián Trojek, Vojtěch Kundrát, Marek Žídek, 
Ondřej Grydil 
 
Umístění – 9. místo 
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Pythagoriáda 6., 7. a 8. roč. 
Příprava  Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 29. 5. 2018 Místo 
konání: 

Slezská univerzita Opava 

Umístění: Kateřina Gebauerová – 36. 
                  Ellen Kozlovská – 39. – 44. 
 
 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – krajské finále 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová, Markéta Sofková 

Krajské finále 

Datum konání: 30. 5. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Družstvo – Kristýna Kadulová, Tereza Žídková 21., Jana Jelenová 14., Kateřina 
Váňová 10, Tomáš Nistler,29.,  Adam Stuchlík20.,  Adam Pavlík16., Jakub Mušálek 6.,  – 
družstvo 14. místo 
 
Jakub Kaspřík 8., Aneta Trojková 21.,  
 
 
Atletický čtyřboj – starší chlapci, dívky 
Připravoval: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní finále 

Datum konání: 7. 6. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Šimon Balner 85., Adam Pavlík 82., Tomáš Nistler 28., Adam Stuchlík 80., 
Maxmilián Šindlář 18., Jana Jelenová 63., Aneta Trojková 49., Tereza Žídková 38., Lucie 
Kaštovská 12., Kristýna Kadulová 2. místo 
 
Umístění: družstvo chlapců 18. místo, družstvo dívek 3. místo 
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PŘÍLOHA Č. 2  Činnost školní družiny 

Ve školním roce 2017/2018 zahájilo docházku do ŠD celkem 90 dětí z 1. – 5. tř. Od 18. 9. 2017 
zahájily svou pravidelnou činnost tyto kroužky: Angličtina pro začátečníky probíhá pro 3 kolektivy 
z 1. a 2. tř., 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.  
Činnost v tomto školním roce směřuje ke spolupráci se seniory s programem nazvaným „PŘINÁŠÍME 
ÚSMĚV“.  
     
11.9. se děti z výtvarného kroužku ŠD přidaly k pestrobarevným pávům ZUŠ Opava do Slavnostního 
průvodu festivalu Bezručova Opava a Slezského divadla k zahájení divadelní sezóny. Předvedly 
originální kostýmy pávů, které si vyráběly v minulém školním roce. (5 dívek) 
 
21. 10. na oslavě 3. narozenin restaurace Slezský Grunt vystoupila děvčata z kroužku POI naší ŠD. 
Předvedla  jedno klasické a jedno světelné vystoupení.       (11 dívek) 
 
28.10., v den státního svátku, vystoupilo dvacet jedna dětí ze školní družiny, aby slezskou písničkou 
potěšily účastníky setkání na Ostré Hůrce. Vystoupení předcházela denní příprava od začátku školního 
roku. 
 
31.10. zahájily kroužky školní družiny společně s MŠ písní „Pět ježibab“ lampionový průvod, který 
k oslavě Halloweenu přešel do Dohnálkova parku, kde program našich dětí pokračoval vystoupením 
gymnastického, dramatického a POI kroužku. Všechna vystoupení se velmi vydařila.  (23 dětí) 
 
 8. 11. 2017 se 29 dětí zúčastnilo pěvecké soutěže. Tématem byly pro letošní rok písničky z pohádek a 
filmů. 
 
Porota ve složení Mgr. Jiřina Hrbáčová a Mgr. Táňa Zavacká měla těžký úkol a rozhodla takto. 
 
Kategorie 1. a 2. třída: 
1. místo -  Sofie Čermáková, Eliška Galová, Barbora Malečková, Matouš Hlaváč 
2. místo -  Sofie Trojanová 
3. místo  - Tobiáš Molnár 

 
 Kategorie 3. a 4. třída: 

1. místo -  Lucie Váňová, Amálka Lyková, Kateřina Váňová, Kája Malečková 
2. místo - Barbora Handlová, Caroline Mucková 
3. místo - Martin Štěnička 

 
22. 11. 2017 se vypravila početná skupina dětí naší školy a čtyři pedagogičtí pracovníci s kostýmy a 
řadou hudebních nástrojů do Smolkova. 
Byli očekáváni v Domě pro seniory Ludmila, aby jeho obyvatelům zpříjemnili den kulturním 
programem nazvaným PŘINÁŠÍME ÚSMĚV. (22 dětí) 
 
2. 12. 2017 se naše školní družina zúčastnila podvečerní slavnosti rozsvěcování Obecního vánočního 
stromu v Háji. Za skvělého klavírního doprovodu absolventa naší školy Ondřeje Hlubka  zazpívaly 
děti z pěveckého kroužku dvě písně. Současnou slovenskou ŠŤASTNÉ A VESELÉ a španělskou 
vánoční koledu CAMPANAS DE BELEN. 
Dramatický kroužek zaplnil náměstí anděly, kteří rozdávali všem přítomným rolničky.        (17 dětí)  
 
11. 12. 2017 děti z kroužků školní družiny předvedly program slezských lidových písní a říkadel, 
sólová pěvecká vystoupení dívek Kateřiny Váňové,  Karolíny Malečkové, Amálie Lykové a Lucie 
Váňové, pódiovou skladbu DUCH a vánoční písně dětem a učitelkám v mateřské škole ve Lhotě. (17 
dětí) 
 

https://www.skolahaj.cz/druzina/
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15. 12. 2017 proběhla v naší škole akce KNIHA POD STROMEČEK, na které se ŠD podílela 
výzdobou školy, výtvarnou dílnou, prodejem a balením knih.   
 
19. 12. 2017 se ve školní družině uskutečnilo vánoční setkání dětí s názvem 
DĚTI DĚTEM O VÁNOCÍCH. V programu, který připravily kroužky školní 
družiny, mohly vystoupit děti, které umí něco nového. Letošní vánoční program obsahoval sedmnáct 
vystoupení. Na setkání byla vyhodnocena RODINNÁ SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OZDOBU NA 
OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM. (80 dětí) 
 
Školní družina se podílela na přípravě Obecního plesu v Háji ve Slezsku výrobou ozdob a výzdobou 
obecního sálu. Přispívá i k realizaci plesu naší školy. 
 
9. 1. proběhl v sále Hotelu Pod Hůrkou Obecní ples, na kterém hosté mohli obdivovat výzdobu 
zhotovenou výtvarným kroužkem školní družiny na téma „HVĚZDY“. 
 
9. 2. vystoupil gymnastický kroužek s pódiovou skladbou „DUCH“ na školním plese/ 6dětí/ a 
výtvarný kroužek v sále hotelu instaloval výzdobu na téma „KOKTEIL“. 
 
10. 2. vystoupily děti z kroužku POI a gymnastického kroužku na dětském maškarním bále naší školy 
se svými pohybovými skladbami „UNICORN a DUCH“. Žák 3. třídy Petr Rozkošný reprezentoval 
školní družinu jako recitátor ukázkou z divadelní hry „BROUČCI“ a s básničkou Lukáše Pavláska 
„DOBROTY“ /19 dětí/ 
 
15. 2. se v Opavě na ZŠ Ilji Hurníka představilo na pěvecké soutěži 12 dětí s připraveným  
vystoupením na téma písničky z filmů a pohádek. V mladší kategorii se děti z 1. a 2. třídy umístily ve 
„ZLATÉM PÁSMU“, byly to Eliška Galová, Sofie Čermáková, Barbora Malečková, Rozálie 
Mustarová, Josefínka Řehulková, Antonín Černý, Jan Černý a Václav Kundrát. Na klavír děti 
doprovázela žákyně 9. třídy Anežka Lyková. 
 
Žákyně 4. třídy Kája Malečková a Kateřina Váňová se v kategorii starších dětí umístily v „PÁSMU 
STŘÍBRNÉM“.  
 
24. 2. se POI kroužek  zúčastnil zahájení „MASOPUSTU NA GRUNTĚ“ s pódiovou skladbou 
„UNICORN“ /5 dětí/.  
 
V měsíci únoru kreslily děti v ŠD obrázky do výtvarné soutěže. Na téma „DRACI“ zhotovilo kresbu 
34 dětí. 
 
 Práce dětí ohodnotili ostatní žáci z 1. stupně svým hlasováním takto: 

1. místo Helena Matějová 
2. místo Vanessa Kubicová 
3.  místo Magdalena Suská 

 
Výtvarný kroužek odvezl své práce na téma „POHÁDKOVÝ SVĚT“ na Oblastní soutěž do Opavy, 
kde budou vystaveny v obchodním centru Breda. 
 
17. 4. se v ZŠ Komárov uskutečnila OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA PÓDIOVÝCH SKLADEB, na které se 
gymnastický kroužek s pódiovou skladbou DUCH umístil na 3. místě ( 6 dívek). 
 
18. 4. proběhlo v Opavě v obchodním centru BREDA vyhlášení výsledků OBLASTNÍ VÝTVARNÉ 
SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN na téma POHÁDKOVÝ SVĚT. Výtvarný kroužek naší družiny se 
umístil na předních místech. 
 Kategorie 1. - 2. třída 1. místo Eliška Výtisková, 3. místo Vojtěch Kundrát 
 Kategorie 3. – 4. třída 1. místo Tereza Temrová, 3. místo Vanessa Kubicová 
 
28. 4. vystoupily děti školní družiny na pietním setkání občanů na Ostré Hůrce se svým pásmem 
slezského folklóru (21 dětí).  
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24. 5. se dramatický kroužek v loutkovém divadle v Opavě  zúčastnil OBLASTNÍ PŘEHLÍDKY 
DRAMATICKÉ TVORBY ŠKOLNÍCH DRUŽIN. S autorskou pohádkou KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK 
PŘIDEJ VÍC získal krásné 2. místo (11 dětí). 
 
7. 6. převzali ceny za účast ve výtvarné soutěži OPAVA OČIMA DĚTÍ, pořádanou Ateliérem volného 
umění při galerii u Jakoba, tito naši mladí výtvarníci: 1. místo Valerie Michalisková, 2. místo Josefina 
Řehulková, 3. místo Lenka Volná 
 
7. 6. v Domě pro seniory Ludmila předvedlo program s názvem PŘINÁŠÍME ÚSMĚV 22 dětí ve 
spolupráci s Mgr. Jiřinou Hrbáčovou,  Mgr. Annou Palovskou a vychovatelkou Martou Formánkovou. 
 
9. 6. se uskutečnil v Dohnálkově parku Den obce a Den dětí, na kterém vystoupily kroužky školní 
družiny: angličtina pro začátečníky, dramatický a gymnastický kroužek.  
 
19. 6. se v sále školy uskutečnil gymnastický závod dětí z 1. a 2. třídy. Odbornou porotu zastoupily 
Mgr. Jiřina Hrbáčová a Pavla Loňková, asistentky byly Karolína Surovíková  a Tereza Fialová.  
Umístění v kategoriích:   
       2. třída 

1. místo Barbora Malečková, 2. místo Eliška Galová 
 
1.třída dívky 
1. místo Linda Štrychová, Lucie Lazarová, 2. místo Klára Kozová, Sofie Trojanová, 3. místo 

Julie Martinů, Vendulka Štěpánová 
 
1. třída chlapci 
1. místo Lukáš Lazar, 2. místo Tobiáš Molnár 

 
20. 6 povzbuzoval hudební bubenický kroužek závodníky Olympijského běhu pořádaného vyučujícími 
naší školy.  
 
27. 6. bubenický kroužek uspořádal ve školních dílnách bubenický happening pro děti ze školní 
družiny. 
 
28. 6. vystoupí na ukončení školního roku v sále školy hudební pěvecký kroužek s písní BYLA 
JEDNA HOLČIČKA. 
 
 
Za ŠD M. Formánková 


