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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. Tu jsme realizovali odlišně, nicméně se 
jevila velmi zdařilá. 

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 

 
Ing. Josef Kimpl  

předseda, za zřizovatele do 
11/2018 
předseda, za zřizovatele od 
11/2018 

 Kamil Vaněk 
Radovan Koudelka 
Karin Pekárková 

za zřizovatele do 09/2018 
od 09/2018 do 03/2019 
od 03/2019 

 
 

Ing. Petra Bernátová 
Vendula Stuchlíková 

za zákonné zástupce 
za zákonné zástupce 

 Mgr. Sylva Ludvíková za pedagogické pracovníky 
 Mgr. Pavlína Loňková 

 
Mgr. Petr Suchánek 

za pedagogické pracovníky do 
07/2019 
od 08/2019 
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3 PEDAGOGIČTÍ	PRACOVNÍCI	

Jméno Předměty vyučované ve školním roce 2018/2019 

Věra Bielková vychovatelka školní družiny 

Mgr. Anna Brhelová učitelka chemie, fyziky, praktických činností, zeměpisu, výchovy k 
občanství 

Mgr. Veronika Dikovská učitelka 1. stupně 

Marta Formánková vedoucí vychovatelka školní družiny 

Mgr. Jana Galová učitelka dějepisu, výtvarné a pracovní výchovy 

Mgr. Andrea Hubáčková učitelka 1. stupně, mateřská a rodičovská dovolená 

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

Mgr. Jiřina Hrbáčová učitelka 1. stupně 

Mgr. Michal Chlup učitel 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, vychovatelka ŠD 

Mgr. Šárka Prokšová koordinátor ŠVP, učitelka 1. stupně 

Markéta Sofková asistent pedagoga 

Mgr. Petr Suchánek metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel přírodopisu, 
praktických činností, tělesné výchovy, výchovy ke zdraví, výchovy k 
občanství 

Mgr. Lucie Štrychová učitelka německého jazyka 

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

Mgr. Táňa Zavacká učitelka 1. stupně 

Mgr. Veronika Zavadilová učitelka anglického jazyka, zeměpisu a přírodopisu 
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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 2018/2019 pracovalo na škole 17 učitelů, 3 vychovatelky, 5 správních zaměstnanců. 
Náboženství zajišťovala vyučující z Centra pro katechezi paní Mgr. Olga Stuchlá. K 30. 9. 2018 měla 
škola celkem 210 žáků.  

Dvě pedagogické pracovnice čerpaly v průběhu 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 třetí třídě a druhá v sedmé 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. 2019 – 23,42 zaměstnance. 

5.1.1 Absolventi,	kteří	nastoupili	na	školu	(na	dobu	určitou	a	neurčitou)	
2017/2018 2018/2019 

Počet pedagog. 
pracovníků 

aprobace Počet pedagog. 
pracovníků 

aprobace 

1 učitelství 1. st. 0 - 
Tabulka 1. Počet absolventů přijatých na školu 

 

5.1.2 Počet	ostatních	pedagogických	pracovníků,	kteří	nastoupili	nebo	odešli		
 2017/2018 2018/2019 

Nastoupili 3 5 
Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství 

2 1 5 0 
Tabulka 2. Počet odcházejících pracovníků 

 



6 
 

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	2018/2019:	

 

Přijato celkem:  27 dětí 
Odklad z důvodu školní nezralosti: 6 děti 
Odklady z roku 2018: 2 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 22 žáků. 

V průběhu května a června proběhly 3 přípravné hodiny pro předškoláky, v rámci kterých se seznámili 
s budoucí třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny nejen žáci, ale také rodiče. Ti měli možnost 
dovědět se informace o způsobech výuky a komunikace nové třídní učitelky. Koncepci rozvoje 
vzdělávání v ZŠ Háj ve Slezsku jim představil ředitel školy. Žáci absolvovali několik aktivit, během 
kterých zmizely i zbytky případných obav ze zahájení školní docházky. 

6.2 Přijímací	řízení	na	střední	školy	a	SOU	–	školní	rok	2018/2019	
Devátý ročník navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 15 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 konaly Dny kariérového 
poradenství. Spočívaly 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 
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řízení na střední školy a individuální konzultace s rodiči i společné schůzky v rámci konzultačních dnů 
probíhaly způsobem, který je na naší škole již řadu let zaveden. Žáci navštívili projektové dny 
organizované konkrétními středními školami a navštívili Informační poradenské středisko při Úřadu 
práce v Opavě. 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 dle dostupných informací od žáků k 30. 6. 2019. 

Název školy Počet přijatých 
žáků 

Gymnázia (MT) 4 
Masarykova střední zemědělská škola (MT) 1 
Masarykova střední zemědělská škola (UO) 1 
Janáčkova konzervatoř Ostrava (obor: bicí) 1 
SŠ průmyslová a umělecká - strojírenství a ICT 
(MT) 

2 

SŠ pedagogická a zdravotnická Krnov (MT) 1 
SŠ zdravotnická Opava – obor: praktická sestra 
(MT) 

1 

Bezpečnostně právní akademie Ostrava (MT) 1 
SŠ DAKOL – hotelnictví a turismus (MT) 1 
SŠ technická a dopravní Ostrava - autoelektrikář 
(UO) 

1 

SŠ Odry - obor: sportovní a rekondiční masér (UO) 1 
8-leté gymnázium (MT) žák z 5. ročníku 1 

Tabulka 3. Střední školy, kam odcházejí žáci 

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

Po uzavření přijímacího řízení bylo celkem přijato všech 15 žáků 9. ročníku. Na 8-leté gymnázium byl 
přijat 1 žák 5. ročníku. 

Mgr. Sylva Ludvíková – výchovný poradce 

6.3 Správní	řízení	
Přehledný výčet rozhodnutí ředitele: 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
Odklad školní docházky 6 0 
Přijetí k základnímu vzdělávání 7 0 

Tabulka 4. Správní rozhodnutí ředitele 
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6.4 Počty	žáků	dle	trvalého	bydliště	

 

Tabulka 5. Statistika počtu žáků podle jejich trvalého bydliště. 
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7 ÚDAJE	O	VÝSLEDCÍCH	VZDĚLÁVÁNÍ	

7.1 1.	stupeň	

třída třídní učitel 

počet žáků celkový prospěch Chování 

ce
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1 2 3 
I. Mgr. Šárka Prokšová 16 12 4 15 0 0 1,06 15   

II. Mgr. Veronika Dikovská 22 13 9 18 4 0 1,08 22   

III. Mgr. Jiřina Hrbáčová 27 15 12 22 5 0 1,21 27   

IV. Mgr. Andrea Hubáčková 24 15 9 19 4 0 1,24 23   

V. Mgr. Táňa Zavacká 26 12 14 20 5 0 1,19 25   

 115 67 48        
Tabulka 6. Výsledky vzdělávání - 1. stupeň 

7.2 2.	stupeň	

třída třídní učitel 

počet záků celkový prospěch Chování 

ce
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1 2 3 
VI. Mgr. Veronika Zavadilová 21 8 13 9 11 1 1,62 21   

VII. Mgr. Petr Suchánek 30 13 17 18 12 0 1,46 30   

VIII. Mgr. Anna Brhelová 27 9 18 11 15 0 1,66 26   

IX. Mgr. Zuzana Krzestanová 15 4 11 7 8 0 1,46 15   

2. stupeň celkem 93 34 59        
Tabulka 7. Výsledky vzdělávání - 2. stupeň 

7.3 Integrace	a	inkluze	žáků	se	speciálně	vzdělávacími	potřebami	
Ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci inkluzivního vzdělávání pracovali s 26 žáky. Z toho škola 
uplatňuje na určitou část žáků finanční normativy. Jako škola poskytujeme vzdělávání žákům se 
specifickými poruchami učení, s poruchami chování i se sníženými mentálními schopnostmi i dalšími 
diagnózami v souladu s personálními, tzn. odbornými, i materiálními podmínkami naší školy. 
Diagnostika a kontrolní vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhaly podle 
novelizované vyhlášky a jako škola poskytujeme vzdělávání žákům s SVP podle platné legislativy a 
v souladu s přiznanými stupni podpůrných opatření. Evidence žáků naší školy zahrnuje žáky, kterým byl 
přiznán nejnižší stupeň podpůrného opatření (PO1) a individuální přístup je zajištěn Plánem 
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pedagogické podpory (PLPP). 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 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 a Mgr. Veronika Dikovská. Všichni žáci pod vedením vyučujících, 
vychovatelů i asistentek pedagoga dodržovali stanovené IVP nebo postupovali podle PLPP 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 nebo kompenzaci poruch učení a chování.  V průběhu 
školního roku na základě doporučení poradenských zařízení pracovaly na škole dvě asistentky 
pedagoga (3. ročník a 7. 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 2018/2019 pracovali na základě 
Minimálního preventivního programu. 

Funkci metodika prevence vykonával Mgr. Petr Suchánek – absolvent specializačního studia – 
koordinátor prevence sociálně patologických jevů. 

Naše škola působí především v následujících oblastech prevence: šikanování a jiných forem násilného 
chování, kouření, alkoholismu a ostatních drogových závislosti, záškoláctví, závislosti na počítačích, 
vandalismu. 

Na naplňování Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci ve škole 
ve vyučovacích hodinách i aktivitách mimo vyučování. V nutných případech spolupracuje škola 
s externisty, kteří pracují s žáky na řešení konkrétních situací. Dle aktuální nabídky jsme využívali 
možnosti účasti na odborných přednáškách. 

V průběhu školního roku mohli žáci navštěvovat následující kroužky, vedené učiteli základní školy. 

ü Badmintonový kroužek 

ü Kroužek aerobiku 

ü Volejbalu 

ü Kroužek deskových her 

ü Kroužky ŠD 

Pravidelnou činností v těchto kroužcích získali žáci možnost aktivního využití volného času.  
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Žáci 8. ročníku navštívili přednášku na Slezském gymnáziu v Opavě – Poruchy příjmu potravy. 

Na základě vyhodnocení preventivního programu na konci předchozího školního roku jsme realizovali 
ve třídách dotazníkové šetření zaměřené na vztahy mezi žáky. Sběr dat a následné vyhodnocení ve 
třídách a s třídními učiteli zajistilo Centrum inkluze. S ohledem na výsledky a situaci ve třídách 
následovaly preventivní programy a práce třídních učitelů zaměřená na vzájemné chování žáků. 

Přistoupili k omezení používání mobilních telefonu, které je zakotveno ve školním řádu. To opatření se 
kladně odrazilo ve vztazích mezi žáky. 

 V průběhu školního roku jsme řešili především problémy se vzájemnými vztahy mezi žáky a vulgárním 
chováním mezi žáky.  

O jednotlivých situacích byli vždy informování rodiče žáků, při osobních jednáních byli přítomni ze 
strany školy ředitel, výchovná poradkyně, metodik prevence, třídní učitel. Na počátek příštího školního 
roku jsou naplánovány programy pro zlepšení situace. 

Na základě vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2019/2020 bude vypracován Minimální 
preventivní program pro následující školní rok.  

Mgr. Petr Suchánek – metodik prevence sociálně patologických jevů 

9 ÚDAJE	O	ENVIRONMENTÁLNÍM	VZDĚLÁVÁNÍ	

Environmentální výchova je pravidelnou součástí výuky napříč všemi předměty a během celého 
školního roku.  

S podzimem to byla pro 5. třídu vycházka do blízkého lesa spojená s poznáváním a sběrem hub. Žáci 6. 
třídy se zapojili do sázení nové třešňové aleje. Jednalo se o projekt pod záštitou Nadace Partnerství.  

Pravidelnou součástí podzimních aktivit je sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Letos jsme myslivcům 
předali celkem 437 kg. Jako poděkování obdrželi žáci sladkou odměnu a myslivci si pak pro ně připravili 
zajímavou besedu.  

K dalším zajímavým akcím a projektům, které proběhly během podzimu, patřily např. akce 1. třídy – 
les všemi smysly, projekt 4. třídy – pole, návštěva Geologického pavilonu VŠB v Ostravě žáky 9. třídy 
anebo prohlídka Slezského muzea v Opavě pro žáky 3. třídy. 

Na jaře tradičně probíhá sběr starého papíru. Opět i letos proběhl formou soutěže a možná i díky tomu 
naše škola sesbírala 9990 kg. 

Během školy v přírodě, která se uskutečnila v dubnu, se žáci 4. a 5. třídy věnovali poznávání života lesa. 
A protože prokázali výborné znalosti této problematiky, obdrželi certifikát Lesní třídy. 

Z jarních aktivit můžeme zmínit exkurzi 1. a 3. třídy do ZOO Ostrava. Barevný den se zvířecími kamarády 
prožily děti z 5. třídy. A 3. třída si vyšla na přírodovědnou procházku do Smolkova. Celá škola se 
zúčastnila přednášky a ukázky dravých ptáků. Vyprávění bylo velmi poutavé a navíc si žáci mohli dravce 
prohlédnout z bezprostřední blízkosti. 
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Nedílnou součástí aktivit EVVO je Den Země, který se letos uskutečnil 16. dubna. Žáci nižšího stupně již 
tradičně vyrazili do přírody v blízkém okolí školy. Změnu zažili žáci 2. stupně, kdy si vybírali ze 4 
workshopů. Společným znakem všech bylo téma odpadů. Tento den jsme si všichni náležitě užili. 

Během celého školního roku žáci opět sbírali použitý rostlinný olej. Výsledky za letošní rok ještě 
neznáme, ale můžeme se chlubit těmi loňskými, kdy naše škola v rámci celé ČR obsadila opět 1. místo 
s neuvěřitelnými 1843 litry. Netrpělivě čekáme, jak to dopadne v tomto roce. 

Jak je vidět, aktivity naší školy v oblasti environmentální výchovy jsou velmi pestré a pro žáky poučné. 
I v příštím roce bychom rádi pokračovali v podobném duchu. 

Mgr. Květoslava Latoňová – koordinátor EVVO 

10 ÚDAJE	 O	 DALŠÍM	 VZDĚLÁVÁNÍ	 PEDAGOGICKÝCH	 PRACOVNÍKŮ	
(DVPP)	

  
Počet zúčastněných 

2017/2018 2018/2019 
Řízení ZŠ, legislativa 8 3 
Školní vzdělávací program a inkluze, 
vývojové poruchy 

5 2 

BOZP a PO 21 22 
výchovné poradenství 1 1 
Cizí jazyk 4 - 
Komunikace a jednání 2 24 
ICT 3 1 
Oblast přírodních věd (EVVO) 1 2 
Oblast společenských věd (prevence neg.j.) 4 1 
Čtenářství a kritické myšlení, didaktika 3 1 
Sport + zdravotnictví (1. pomoc) 2 - 
Volnočasové aktivity 1 1 
Ostatní 5 3 

Tabulka 8. Počet zúčastněných ped. pracovníků na DVPP 

Na konci prvního pololetí jsme realizovali vzdělávání sborovny (dvoudenní kurz) zaměřené na typologii 
MBTI. Toto školení bylo realizováno s cílem pochopit odlišnosti jednotlivých typů osobnosti se 
zaměřením na komunikaci ve sboru. 

V tabulce nejsou vloženy účasti na následujících vzdělávacích akcích:  

Většina členů učitelského sboru se účastnila celoročního jazykového vzdělávání. Kurzy angličtiny, které 
jsme realizovali z projektu Vzdělávání do Háje, se účastnilo 14 pedagogických pracovníků.  

Ve školním roce 2018/2019 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. 
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Dále v tabulce nejsou uvedeny dlouhodobé akce. Především se jedná o tzv. Letní školy zaměřené na 
čtenářskou gramotnost (účastnili se 4 pedagogové), matematiku dle prof. Hejného (1 pedagog), 
jazyková letní škola, kurzy sestemické konstelace, kurzy kritického 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 111 365 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 2018/2019 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 2018 měly hodnotu   18 915 041,87 Kč. 

Celkové náklady pro hlavní činnost za rok 2018 činily    19 072 018,35 Kč. 

12.1 Stanovení	hospodářského	výsledku	
Z  toho plyne pro hlavní činnost: 18 915 041,87 – 19 072 018,35     =    - 156 976,48  Kč 

Pro doplňkovou činnost platí: 130 630,00  – 86 187,26         =   44 442,74    Kč 

Zhoršený hospodářský výsledek za příspěvkovou organizaci je celkem - 112 533,74 Kč. 

Hospodářský výsledek je zhoršený z důvodu pozdního schválení projektu Digitálně a lépe. Na tento 
projekt byly určeny prostředky již v r. 2017, ale vzhledem k administrativním průtahům se schválením 
žádosti ze strany poskytovatele dotace, byly připravené prostředky převedeny do rezervního fondu 
školy. Z toho důvodu škola žádala o přesun těchto prostředků do rezervního fondu školy, což bylo 
zřizovatelem schváleno. Po schválení dotace byla rada obce informována o záměru využít prostředky 
z rezervního fondu na již schválený projekt s názvem Digitálně a lépe a na vybavení cvičné kuchyně. 
Tento záměr byl zřizovatelem také schválen. 

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.	2018	
Zařazení 
majetku 

Číslo 
účtu Počáteční stav Přírůstek  Úbytek Stav k 31.12.2018 

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

Stavby 021 79 341 814,75 17 442 759,74 0,00 96 784 574,49 
            

Movitý majetek 022 1 929 402,16 1 231 003,18 0,00  3 160 405,34 
            

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 34 013,00 109 325,00 99 014,00 44 324,00 
            

Učebnice I.st.   155 055,61 12 057,00 0,00 167 112,61 

 
          

Učebnice II.st.   800 745,39 48 319,00 0,00 849 064,39 
            

Ostatní 
majetek, 

majetek FKSP, 
DDHM, UPA  

902 1 047 637,59 133 343,04 18 731,02 1 162 249,61 

          
 

DHM, UPB 028 8 786 671,06 1 833 877,71 30 481,20 10 590 067,57 
            

            

Tabulka 9. 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. 
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14 ÚDAJE	 O	 ZAPOJENÍ	 ŠKOLY	 DO	 DALŠÍHO	 VZDĚLÁVÁNÍ	 V	RÁMCI	
CELOŽIVOTNÍHO	UČENÍ	

Základní škola Háj ve Slezsku není zapojena do systému celoživotního učení. 

15 ÚDAJE	O	PŘEDLOŽENÝCH	A	ŠKOLOU	REALIZOVANÝCH	PROJEKTECH	
FINANCOVANÝCH	Z	CIZÍCH	ZDROJŮ	

15.1 Vzdělání	do	Háje	2	
Projekt Vzdělání do Háje 2 navazuje na projekt Vzdělávání do Háje a probíhá na naší škole od 1. 2. 2019 
do 31. 1. 2021. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie a jeho cílem je rozvoj v 
oblastech, které si škola určila jako důležité pro rozvoj, 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 a dalšího 
vzdělávání. Tohoto vzdělávání se po celou dobu projektu bude účastnit většina pedagogického sboru 
školy a budou probíhat i v následujících letech. 

V tomto školním roce proběhly také další aktivity projektu, kterými byly realizace tzv. tandemové 
výuky, při které spolupracují 2 učitelé na přípravě, výuce a následném vyhodnocení se zaměřením na 
zvýšení kvality výuky. Tento způsob spolupráce je stále více využívaný, protože se jedná o 
nejefektivnější cestu rozvoje kvality učitelů.  

Dále jsme pro naše žáky realizovali 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, 
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• 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 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. 
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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 je Mgr. Leona Mechúrová, lektorka čtenářské gramotnosti, speciální pedagožka a pedagogická 
konzultantka. 

Mezi formy podpory, které práce s mentorem může naší škole přinést, spadá např. tematické 
konzultace s učiteli na vybraná pedagogická témata, rozhovory nad konkrétními materiály z hodin, 
návštěva mentora ve výuce atd. Škola také vytvořila interní čtenářský tým, který se na pravidelných 
setkáních s mentorem zaměřuje na podporu rozvoje čtenářství na naší škole. Tým našich učitelů s ní 
začal spolupracovat již koncem školního roku 2016/2017 a i 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 byly plně vybaveny nábytkem a technikou 2 učebny ICT, kabinet, server a 
konektivita školy, úprava vstupu do školy (venkovní prostory). Celková rozpočtová podpora projektu 
činila cca. 2,5 mil. Kč. Souběžně s tímto projektem byla vybavena i cvičná kuchyň, proto je od podzimu 
2018 3. NP plně využíváno. 

Slavnostní otevření učeben s ukázkou veřejnosti, které bylo spojeno s velikonočním jarmarkem, 
proběhlo 16. dubna 2019. 

15.5 Expedice	2018	
Tento projekt je cílen na podporu žáků v oblastech se znečištěným ovzduším. V průběhu tohoto 
projektu budeme realizovat ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně. V tomto školním roce (29. 3. – 8. 4.) 
se zúčastnilo 53 žáků 4. a 5. třídy pobytu v Malé Morávce v Jeseníkách. Tento pobyt byl realizován tak, 
abychom využili přítomnost v horském prostředí k upevnění zdraví žáků, ale také k posílení povědomí 
o ekologii, přírodovědě. V průběhu ozdravného pobytu také probíhalo vzdělávání v dalších oblastech. 
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15.6 Další	projekty	školy,	popř.	obce	
V minulém roce také pokračovaly drobné projekty, které probíhají na naší škole dlouhodobě: 

1. Ovoce do škol je další projekt dotovaný z fondů EU a vlády ČR. Žáci 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 externí útvar s názvem Akademie bojových umění (ABU). Naše děti se učí rozvíjet 
morálně volní vlastnosti. K nim patří např. disciplína, vůle dosáhnout cíle, cit pro spravedlnost, fair play 
a v dnešní přetechnizované době i fyzická kondice a odolnost. Dalším kroužkem, který u nás na škole 
probíhá dlouhodobě (externě) je basketbal pro žáky 1. st. Basketbalový oddíl BK Snakes Háj ve Slezsku 
hraje soutěžní utkání a utkává se (mnohdy velmi úspěšně) s oddíly, které mají své základny 
nesrovnatelně širší. 

Na akcích obce a společenských organizací se aktivně podílejí žáci i učitelé (program na plesech, 
rozsvícení obecního vánočního stromu a jeho výzdoba, akademie, apod.). Za všechny organizace bych 
vyzdvihl spolupráci s TJ Sokol, SDH, ČČK a také s obecním úřadem. 

Certifikát Lesní třídy 

Několikatýdenní práce 2. třídy v minulém školním roce 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. 
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Opět jsme první 

Letošního slavnostního zahájení školního roku se zúčastnila i paní Jitka Halamová   z ekologického 
projektu Odpaďáček, se kterým naše škola již třetím rokem spolupracuje a pogratulovala nám ke 
krásnému prvnímu místu.  

Kafíčko se Školou online 

Ve čtvrtek 6. září jsme pro rodiče přichystali Kafíčko se Školou online. Rodiče se na schůzce učili 
porozumět prostředí elektronické žákovské knížky, dozvěděli se, jak komunikovat s učiteli, jak psát 
omluvenky, prozkoumali rozvrh i rozšířené možnosti, které web nabízí. 

Děti na zahradní slavnosti 

Děti ze školní družiny při ZŠ Háj byly pozvány na Zahradní slavnost Domu pro seniory Ludmila ve 
Smolkově. V sobotu 8.9. 2018 tančily a zpívaly pro radost sobě i všem divákům. Jejich repertoár 
obsahoval písně Jaroslava Ježka i písně z pohádek. Největší radost ale klientům domova udělala píseň 
z roku 1943 Červená sukýnka s textem Václava Bláhy. 

 

Obrázek 3. Zahradní slavnost Domu pro seniory Ludmila. 

Třeťáci na Ostré hůrce 

Den, kdy nešla elektřina, využili třeťáci k návštěvě památného místa Ostré hůrky. Vyslechli si trochu 
historických údajů, prohlédli si památník a pomocí rámečků hledali ty nejkrásnější pohledy nebo detaily 
z tohoto místa. Díky vyvýšené poloze si děti mohly vyzkoušet čtení krajiny a porovnávání pohledů s 
turistickou mapou. Možná se to může jevit jako historický přežitek, ale při polohování mapy došlo i na 
práci s buzolou. 

Návštěva prvňáčků v MŠ 

Krásné podzimní počasí a pozvání na návštěvu do Mateřské školy v Háji ve Slezsku vytáhlo naše 
prvňáčky ze školních lavic. Všichni se velmi těšili na setkání se svými kamarády, se kterými si ještě 
nedávno hráli. Na zahradě při hrách spolu strávili příjemné chvíle.  
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Páťáci v lese 

Podzimní krásné počasí vylákalo páťáky k vycházce do lesa. Přesvědčili se, že houbařská sezóna 
proběhla i v hájeckých lesích. Takovou úrodu hub jsme ani nečekali. Učili se houby sbírat i poznávat. 
Ochutnávání jsme nechali na doma.  

Sázení stromů - alej 

Říká se, že člověk má v životě postavit dům, zasadit strom a počít dítě. To druhé si už vyzkoušeli žáci 6. 
ročníku na obecní akci sázení stromů v ulici Jilešovská v Háji ve Slezsku. Žáci byli seznámeni 
s projektem, který vznikl pod záštitou Nadace Partnerství, jejímž cílem je podpora projektů lidé – 
příroda. 

Kreslím, kreslíš, kreslíme 

Právě takto se jmenovala výtvarná soutěž, které se 26. 9. 2018 na SŠPU v Opavě zúčastnili někteří naši 
žáci. Ti nejodvážnější kreslíři, ale pouze osm z celé školy, si mezi 115 soutěžícími mohli vyzkoušet 
zachycení postavy v netradičním pojetí. Za každou věkovou kategorii byla jen čtyři místa a pětičlenná 
porota to neměla vůbec jednoduché. Ačkoli jsme nezískali žádné ocenění, přesto byly výkony našich 
žáků skvělé a vydařené. Jejich práce jsou nyní vystaveny ke zhlédnutí v prostorách naší školy. 

 

Obrázek 4. Kreslím, kreslíš, kreslíme. 

Oslava k 100.výročí republiky na OH 

I naše základní škola oslavila 100. výročí republiky na akci pořádanou obcí na Ostré hůrce už  22.9.2018. 

Všechno nejlepší, republiko! 

„Když ponoříte do vody konec hole, zdá se vám, že je zlomená; je to zrakový klam, který dodatečně 
korigujeme zkušeností jinou. Víme, že se zkušenost mýlívá, mýlí se smyslové i rozum; proto myslící, 
kritický člověk upadá ve zvláštní neklid: ví, že se může mýlit. Ptá se a musí se ptát, jsou-li věci skutečně 
takové, jak je vidíme a zakoušíme svými smysly, jak si je představujeme a jak o nich soudíme.“  (Tomáš 
Garrigue Masaryk, citace z knihy K. Čapka „Hovory s TGM“) 
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100 let. 

1 200 měsíců. 

36 525 dní. 

Asi. 
A v nich možná čtyři generace – nás a našich předků. Všichni jsme se narodili bosí a z lásky. Většina z 
nás chodila do školy (a to ne pouhých 5 dní v týdnu). Když se ohlédneme, najdeme ve své minulosti 
tragické okamžiky i chvíle slávy. Každý z nás se trápil a prožíval své malé i velké radosti. A hledal. Někdo 
pravdu, někdo štěstí, bohatství, slávu, prozření nebo své kořeny. Po té první Velké válce, která nám 
nakonec přinesla svobodu, na níž dnes vzpomínáme, jsme toho prožili opravdu hodně. A všechno to 
máme uloženo v sobě. Na pozadí těch velkých událostí se totiž odehrávaly i naše rodinné příběhy. 
Stejně jako naši předkové i my opakujeme osudy svého rodu nebo se dostáváme do vzdoru, abychom 
nacházeli sebe sama, solidaritu se svým rodem i ty správné cesty… 

I na to bychom měli pamatovat při oslavách těch 100 uplynulých let. Zákon č. 22/1930 Sb. má jen 2 
paragrafy. Ten první říká: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“. Ten druhý pak „Výrok tento 
budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění.“ 

Který výrok bychom do kamene „na věčnou paměť “ dnes vtesali my? 

 

Obrázek 5. Výročí 100 let republiky 

Projektový den třeťáků 

V třídní hře si pilnou prací a domácím čtením knih třeťáci vysloužili další projektový den. Tentokrát na 
téma Česká republika a její státní symboly. A co bylo náplní jejich práce? 

Četli text o české hymně a hledali důležité informace o jejích autorech. Na základě přečteného textu 
vysvětlovali, co znamenají některá již zastaralá slova v hymně. 

Na druhém stanovišti se seznámili s dalšími třemi státními symboly – vlajkou prezidenta republiky a 
velkým a malým státním znakem. Práce s mapou a zapisování informací do slepé mapy byl úkol na 
dalším stanovišti. Pro třeťáky to byl úkol nesnadný, ale zajímavý. Poslední stanoviště bylo výtvarné. Na 
něm si děti obkreslily podle šablony mapu ČR a pak ji vystřihly. Mapu jsme si schovali na další práci a s 
„vystřiženou“ republikou jsme na poslední hodinu vyrazili do parku. Díky krásně zbarveným podzimním 
listům a lepicí pásce děti vytvořily dílka, která jsme na jeden den zanechali zavěšené v parku snad pro 
potěchu všem procházejícím.  
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Třeťáci na obecním úřadě 

Co tady všechno děláte? Jak vypadá kancelář pana starosty? Můžeme se podívat na půdu? Tyto a 
mnohé další otázky padaly během exkurze třeťáků na obecním úřadě v Háji ve Slezsku. Exkurze byla 
součástí učiva o obci. Toto téma jsme s dětmi probírali a návštěva obecního úřadu byla pro děti 
zajímavým obohacením. 

Mladí geologové 

V rámci výuky přírodopisu navštívili žáci 9. ročníku Geologický pavilon VŠB v Ostravě. Během 
komentované prohlídky si zopakovali znalosti o nerostech a horninách. Na závěr vše procvičili 
v interaktivní učebně. 

Divadelní představení pro 8. a 9.třídu 

Žáci 8. a 9. třídy se ve středu 21. 11. 2018 byli kulturně vzdělávat v opavském Slezském divadle, kde 
zhlédli představení s názvem Babička drsňačka. 

Zpíváme ve školní družině 

1. 11. 2018 se ve školní družině sešly děti a odborná porota vybrala nejlepší zpěváky v pěvecké soutěži. 
Předepsané téma pro tento školní rok byly dopravní prostředky. 

Pojďme rozzářit školu barvami! 

Na naší škole proběhl projekt 9. třídy – Pojďme rozzářit školu barvami. V listopadu proběhl strašidelný 
den. Děti měly za úkol si obléct různé strašidelné kostýmy. Všechny třídy nižšího stupně si připravily 
krásná vystoupení, vyzdobily si třídy krásnými obrázky. Projekt pokračoval v průběhu celého roku, 
v každém měsíci deváťáci vymysleli a vyhlásili téma, podle kterého se žáci ostatních tříd oblékali a 
připravovali na toto téma program. 

Třeťáci putovali za historií 

Třeťáci se vydali objevovat historii do Slezského zemského muzea v Opavě. 

Protože po stopách minulosti teď putujeme v hodinách prvouky, mohly si děti zopakovat a prohloubit 
nabyté znalosti díky exponátům i poutavému výkladu paní průvodkyně. 

Na závěr jsme si zahráli na hrnčíře a ve výtvarné dílně jsme si vyrobili dekorativní hrníček. 

Slabikářův den 

Ve středu 21. 11. 2018 naši prvňáčci pozvolna završili v Živé abecedě přípravné předčtenářské období 
a dobu vyvozování několika písmen abecedy.  Hlavním úkolem bylo naučit žáky první písmenka, ta 
spojovat do slabik a slov a správně je číst. Ve středečním dopoledni si ověřili své nabyté zkušenosti při 
různých aktivitách. S velkou chutí otevírali nově získané knihy – Slabikář a Pracovní sešit k Slabikáři, 
které nabízejí další výzvy. 
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Les všemi smysly 

Poslední krásné podzimní dny si prvňáčci užili ve středu 14. 11. 2018 při svém projektovém dnu, kdy se 
pokusili vnímat les a přírodu postupně všemi smysly, hledat krásná místa, přírodniny a neopakovatelné 
zážitky. Do školy si přinesli svou oblíbenou plyšovou hračku a formou dramatizace jí sdělili, co by jí 
chtěli v lese ukázat, na co se v lese těší, čeho se mohou v lese obávat. Poté si vypracovali svůj Lesní 
pohádkový deník. Promysleli si seznam věcí, které je dobré si vzít na výpravu do lesa. Vytvořili si 
pohádkové desatero pravidel chování v lese. Poté vyrazili za zážitky, objevováním, tvořením a hrou do 
přírody. 

Vánoční strom 

1.12. 2018 se rozsvítil slavnostně vánoční strom v naší obci. Mrazivé počasí neodradilo ani tentokrát 
příznivce této události, kteří zcela zaplnili náměstíčko u hotelu. Je již tradicí, že u stromečku se svým 
pěveckým vystoupením účinkují žáci a učitelé ZŠ Háj ve Slezsku. V jejich repertoáru tentokrát zazněla 
koleda Já bych rád k betlému a píseň Loreta na text Jiřího Žáčka, ke které hudbu složila žákyně ZUŠ 
Vladislava Vančury Anastásie Štěpánová. Zazněly také písně: Zafúkané a Vánoce na míru, které 
zazpívaly paní učitelky společně s dětmi z pěveckého kroužku školní družiny. Vystoupení uzavřela 
žákyně 9. třídy s vánočním songem Už z hor zní zvon. 

Děti dětem o Vánocích 

V pátek 14. 12. 2018 se po obědě sešly děti školní družiny v sále školy, aby se podívaly na program, 
který si připravily na své vánoční setkání. Vystoupili vítězové pěvecké soutěže školní družiny a děti z 
kroužku gymnastického a POI. Do naší družiny přišel i Ježíšek a  astalo očekávané rozbalování dárků. 

Zpívání u vánočního stromečku 

Už tradičně jsme si u vánočního stromečku společně popřáli krásné Vánoce a šťastný nový rok . 
Přestávku jsme si zpříjemnili zpěvem několika koled, které nám připomněly, že Štědrý den je opravdu 
za dveřmi. Čeká nás už jen pár posledních školních hodin, než za sebou zavřeme školní brány, abychom 
si užili zaslouženého odpočinku.     

 

Obrázek 6. Zpívání u vánočního stromečku. 
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Divadlo loutek nás okouzlilo 

Žáci 1., 2. a 3. třídy zhlédli divadelní představení Středa nám chutná v ostravském Divadle loutek. Příběh 
paní spisovatelky Ivy Procházkové, převedený na divadelní prkna, se nám moc líbil. Malí diváci 
příběhem při představení žili – smáli se, radili hercům, zpívali. I když představení nemělo přestávku a 
trvalo celou hodinu, všechny děti vydržely sledovat děj po celou dobu. 

Čtvrťáci a páťáci v divadle 

V pátek 18.1. 2019 navštívili žáci 4. a 5. třídy opavské Slezské divadlo. Zhlédli muzikál Noc na Karlštejně 
s nádhernými melodiemi Karla Svobody.  

Čím budu – projektový den ve třetí třídě 

Dalším projektovým dnem žáci zahájili kapitolu Povolání z učiva prvouky. První hodinu přemýšleli, která 
povolání jsou důležitější a která méně. Diskuze byla bouřlivá, děti mezi sebou vášnivě argumentovaly. 
Nakonec jsme se shodli na tom, že každá práce je důležitá a že nejlepší je taková, která je udělaná 
poctivě a s radostí. 

Pak se třetí třída proměnila ve velkou cukrářskou dílnu – děti si navlékly zástěry, přichystaly pracovní 
místo, pomůcky i potřebné potraviny. Každá skupina si po přečtení receptu rozdělila úkoly a děti se 
pustily do práce. Výsledky stály za to – pohár se zakysanou smetanou, piškoty a ovocem chutnal dětem 
možná i proto, že si ho vyrobily samy. 

Po svačince a úklidu jsme se zaměřili na zásady stolování – prostírání i slušné chování u stolu. 

Ježíškova vnoučata i v Háji 

Kdo jsou Ježíškova vnoučata? Odpověď na tuto otázku bychom našli na vlnách Českého rozhlasu – 
Dvojky. Šlo o projekt, ve kterém lidé plní přání dědečků a babiček z domovů pro seniory. V letošním 
roce šlo o druhý ročník a podle počtu splněných přání mohou být tvůrci projektu spokojení. Už se jich 
podařilo splnit 18 000. 

A kde se Ježíškova vnoučata vzala v Háji? 

Děti z naší školy reagovaly na výzvu Českého rozhlasu a vyrobily a vyzdobily pro seniory přáníčka k 
Vánocům. Přání jsme odeslali na adresu Dvojky a věříme, že udělají radost v domovech po celé České 
republice. 

Ve společnosti s Rusalkou 

V pondělí 14. 1. 2019 se vydali žáci 8. a 9. ročníku do Slezského divadla na Dvořákovu operu Rusalka. 
Prodloužili si tím pohádkovou atmosféru nedávných Vánoc a otestovali vyspělost diváka, který zvládne 
náročný žánr opery. Dojemný příběh lásky a střetu dvou světů a naše emoce a hrdost, že jsme všechno 
v divadle zvládli na jedničku, nám vyplnily celé pondělní dopoledne. 

Muzikofiletika v první třídě 

Hudba je v podstatě určité spektrum vibrací. Muzikofiletické působení hudby má na člověka vliv v 
mnoha oblastech: prožití radosti z vlastní hudební produkce, rozvíjí kolektivní spolupráci a motorické 
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schopnosti, harmonizuje a tzv. “dobíjí baterky”, umožnuje kontakt “sám se sebou” a pochopení stavu, 
ve kterém se člověk nachází. Působení hudby má blahodárný vliv i pro podporu pozornosti, paměti, 
pohybu, smyslového vnímání a emočního prožívání, uvolnění, rozvoj fantazie. Prvňáčci si vyzkoušeli 
působení muzikofiletiky pod vedením paní vychovatelky Marty Formánkové.  

Závěrem si děti vyzkoušely samotnou hru na jednotlivé hudební nástroje – šamanský buben, hapi 
drum, kalimbu, drum oceán, tibetskou mísu, zvonkohru, metalofon. 

 

Obrázek 7. Muzikofiletika v první třídě. 

Školní družina pro seniory 

Dne 22.1. 2019  byly děti ze školní družiny potěšit obyvatele Domu pro seniory Ludmila ve Smolkově. 
Přání všeho nejlepšího v roce 2019 přišly popřát děti i paní učitelky, které předvedly seniorům program 
plný písní a tanců. Na začátku programu promluvil nový ředitel Domu pro seniory o důležitém významu 
setkávání a vzájemné komunikaci tak věkově vzdálených generací. 

Schůzka pro rodiče předškoláků 

Pozvali jsme rodiče předškoláků na organizační schůzku k zápisu do 1. třídy. 

Na schůzce jsme se věnovali základním organizačním věcem, legislativě, prošli si potřebné dokumenty. 
Poradili jsme také, jak dítě k zápisu připravit, co s ním můžou doma trénovat a co vše obsahuje školní 
zralost. 

V hlavních obrysech jsme ukázali, jak bude zápis vypadat a jak se k němu přihlásit.  

Barbie girl 

Děvčata ze školní družiny si připravila nové vystoupení s POI. Pro své spolužáky a rodiče vystoupila na 
školním karnevale dne 16. 2. 2019 v Hotelu pod Hůrkou v Háji ve Slezsku a také 23. 2. 2019 na 
Masopustu ve Smolkově. 

Návštěva mateřské školy 

Prvňáčci si připomněli, jaké to bylo ještě před půl rokem, kdy navštěvovali mateřskou školu. Velmi rádi  
přijali pozvání a užili si dopoledne s malými kamarády. Po společném zpívání a povídání došlo i na hraní.  
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Projekt POLE 

S novým pololetím se pustili čtvrťáci do přírodovědného projektu na téma Pole. Své nabyté vědomosti 
využili při kreativní práci ve skupinách, kde si měli rozdělit úkoly a domluvit se na budoucí strategii, 
postupu a nejzajímavějším zpracování při vytváření svého díla. Úžasné bylo pozorovat, jaká rozdílná 
komunikace a aktivita provázela týdenní přípravy. Završením se stala prezentace spolužákům, kde si ti 
nejodvážnější vyzkoušeli, jaké to je postavit se před posluchače a obhajovat si svou práci. 

 

Obrázek 8. Čtvrťáci s projektem Pole. 

Veselé zoubky 

Naši prvňáčci se zapojili do Dm preventivního programu “ Veselé zoubky”, který připravila společnost 
dm drogerie markt. V rámci projektového dne jsme se seznámili s tématem, jak zoubky fungují, k čemu 
je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz a jak mu předcházet. Probrali jsme zásady správné péče 
o zoubky: Jak je čistit, aby byly bez kazu, proč navštěvovat zubního lékaře. Děti ve skupinách zjišťovaly 
dosavadní informace o daném tématu, vyplňovaly čtenářské karty a pracovní listy, vytvářely masky v 
podobě zdravých a zkažených zubů. Každý žák obdržel dárek z dm – preventivní taštičku s produkty 
péče o zuby – zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny odměřující délku času 
k čištění zubů. Kartáček s pastou žáci využili k názornému vyzkoušení čištění zoubků po dopolední 
svačině. Závěrem se pokusili vytvořit reklamní leták k prevenci zubního kazu. 

Program na letošních plesech 

Děvčata tanečního a gymnastického kroužku zahájila a  zpestřila program letošních plesů svými 
choreografiemi. 

 

Obrázek 9. Nácvik vystoupení na plesy. 
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Třeťáci objevovali říši zvířat 

Víte, jaké rozpětí křídel má orel skalní? Čím se živí medvěd? Nebo jak se preparuje slon? Třeťáci z Háje 
už ano. A k tomu se ještě dozvěděli spoustu jiných informací v programu Nej ze světa zvířat, který 
absolvovali ve Slezském muzeu v Opavě. Po návštěvě muzea vyrazili na procházku Opavou. Prohlídli si 
zbytky opavských hradeb, Špióna na Dolním náměstí, Hlásku i „nohu“ – opěrný sloup poblíž Slezského 
divadla. 

 

Obrázek 10. Návštěva Slezského muzea v Opavě. 

27 000 – magická hranice zdolána 

Na začátku školního roku si třeťáci dali jeden velký společný cíl. Za školní rok přečtou 27 000 stran. Proč 
tolik? Protože v naší třídě je 27 dětí. A 27 dětí toho přečte už docela dost. Ale 27 000 stran?  Nezalekli 
se a pustili se do práce. 

V dílnách čtení i doma děti četly knihy dle svého výběru a přečtené knihy zapisovaly do čtenářské 
tabulky. Přečtení knihy musel potvrdit svým podpisem rodič. Strany z knihy děti nahlásily a my jsme je 
připočetli ke stávajícímu stavu.  

Některé děti přispěly mnoha knihami a několika tisíci stranami, jiné četly méně. Ale zapojili se všichni 
a každé dítě přečetlo nejméně 150 stran. V pátek před jarními prázdninami bylo naše skóre 26 975. 
Bylo jasné, že meta v pondělí po prázdninách padne. 

Děti se opravdu činily a v pondělí jsme dosáhli čísla 28 459. 

Návštěva budoucích prvňáčků 

Budoucí prvňáčci z našich mateřských škol si přišli prohlédnout hájeckou školu. Prošli nejzajímavějšími 
učebnami – čtenářskou, výchovnou, počítačovou, chemickou, přírodopisnou, nahlédli do nově 
otevřené cvičné kuchyňky, ale stejně je nejvíce zaujala tělocvična a družina, kde si našli spoustu 
podnětů pro hru a zábavu. 
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Projekt „Dopisování s kamarády“ 

Tento týden žáci čtvrté třídy zahájili svůj projekt s názvem Dopisování s kamarády. Začali ve slohu, kde 
si ujasnili pravidla, styl dopisu i jeho význam. Je pravdou, že na tento způsob komunikace se v dnešní 
přetechnizované době zapomíná, proto i tato skutečnost byla pro žáky výzvou. Netrpělivě jsme všichni 
čekali na první várku dopisů od žáků ze ZŠ TGM Studénka. Poctivě uzavřené dopisy jsme tedy společně 
otevřeli a začali je pročítat, vybírat, přebírat, třídit… Pustili jsme se do toho s takovou vervou, že ani 
zvonění na přestávku nás neodradilo. Bylo pěkné pozorovat, jak si děti různě poposedávaly a pročítaly 
obsah dopisu velmi pozorně. Dále jsme si v hodině čtení dočítali a vybírali podstatné informace, které 
jsme chtěli oznámit ostatním. Bylo moc zajímavé a milé, že nám vznikají nejen čistě dívčí či chlapecká 
dopisová kamarádství. Další den jsme se pustili do odepisování. Kdybyste viděli, jaké krásné dopisy 
vznikly (a to nejen obsahem, ale i kreativní výzdobou), nevěřili byste. Hned se všichni ve třídě nervózně 
vyptávali  a těšili se, kdy dostanou odpověď.  

Čtvrťáci vyráběli lapbook 

Přírodověda tak trochu jinak!!! Tím se řídili žáci čtvrté třídy, když při zápisu učiva o ekosystému park 
jen tak bezhlavě nepřepisovali informace z tabule do sešitů, ale zkusili to úplně jinak – 
lapbookem. Lapbook je „kniha“ složená z mnoha interaktivních prvků (skládaček), které spojuje 
společné téma. Jednotlivé části této „knihy“ obsahují důležité a zajímavé informace k tématu, které se 
děti učí. Název je odvozen od slov LAP = klín a BOOK = kniha, tedy „kniha do klína“. A co se tím naučili? 

o rozvíjet jemnou motoriku 

o kombinovat logiku s kreativitou 

o vyhledávat a třídit informace 

o učit se pracovat s textem 

o rozvíjet kritické myšlení 

A hlavně ani nevěděli, že se při této práci nevědomky učili. 

 

Obrázek 11. Lapbook. 
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Škola v přírodě – úryvek z první části Lesního deníku 

Po příjezdu, ubytování a krátké procházce následoval oběd. Po něm se děti seznámily s lesní třídou. 
Přečetly  si pohledy, které od nich dostaly, pracovaly s komiksem i textem. Všichni se od nich dozvěděli, 
že podle starodávné legendy žijí v lesích tajemné bytosti – Stromovousové. Ti jsou propojeni s lesem, 
ve kterém žijí. Pomocí zaříkávadla probudili jednoho z nich a zjistili, že je nemocný, stejně jako jeho les. 
Úkolem bylo pomoci mu najít ztracenou lesní rovnováhu. A začali s tím hned další den. 

Založili si lesní deníky, do kterých zapisovali to nejdůležitější, co se o Stromovousech dozvěděli. Večer 
si lesní deníky nazdobili. Skupiny, do kterých se odpoledne rozdělili, prezentovaly svůj erb a pokřik. Než 
ulehli do peřin, zapsali si do nich ještě nejzajímavější okamžiky dnešního dne. 

 

Obrázek 12. Škola v přírodě. 

Zápis do 1. třídy 

Ve středu 10.4. 2019 proběhl ve škole zápis předškoláků do první třídy. Protože si letos připomínáme 
50 let od prvního přistání člověka na Měsíci, pojali jsme zápis jako let vesmírem. Ze školky jsme dostali 
nádherné obrázky malých kosmonautů, které vyzdobily chodbu prvního stupně. Při plnění úkolů děti 
dokazovaly, že se v kosmu ani ve škole určitě neztratí. Za odměnu dostaly diplom a malé rakety se 
sladkou drobností.  
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Obrázek 13. Zápis do první třídy. 

Setkání učitelů čtenářských škol v Háji 

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo v tomto školním roce již čtvrté setkání čtenářských týmů. Hostitelské role 
se tentokrát ujala naše škola. Učitele ze škol z Příbora, Studénky, Třince a Karviné jsme přivítali v 
prostorách I. stupně. Po úvodním slovu pana ředitele jsme se pustili aktivně do práce. Společně jsme 
si vyzkoušeli rozmanité aktivity do dílen čtení, sdíleli jsme odučené lekce a zamýšleli se nad žákovskými 
pracemi ze čtenářských lekcí. Takto strávené odpoledne bylo pro nás inspirací i povzbuzením do další 
práce na rozvoji čtenářství na naší škole. 

Hodina angličtiny s iPady 

Čtvrťáci strávili spolu s učitelkami Zavadilovou a Loňkovou hodinu angličtiny venku. Nahrávali přitom 
na iPady medailonek, ve kterém měli za úkol představit základní informace sami o sobě. V předchozích 
hodinách pracovali na přípravě textu. Práce venku všechny moc bavila a pustili se do ní s chutí. Z obou 
hodin vznikla opravdu krásná videa. 

Exkurze 1. a 3. třídy do ZOO 

Patnáctikilové paroží jelena milu, vycpané mládě nandu pampového či vlnu z lamy alpaky mohly 
potěžkat, pohladit a osahat děti z první a třetí třídy na své exkurzi. Výukový program s názvem Mláďata 
v ZOO obohatila lektorka několika vycpaninami, obrázky i poutavým výkladem před jednotlivými 
expozicemi zvířat. 

Během další prohlídky ZOO děti nejvíce zaujal pavilon evoluce a naši blízcí příbuzní – šimpanzi. A 
nejlepší zážitky? Obří průlezky a krmení koziček na farmě. 

Velikonoční jarmark 

Celá škola doslova rozkvetla a byla vyladěna do jarních barev. Návštěvníci mohli obdivovat výrobky a 
dekorace, které pro ně vlastnoručně vyrobily děti z naší školy.  Samotný jarmark byl spolu s tvořivými 
dílnami pouze třešničkou na dortu. Všechny třídy se snažily zaujmout svou originalitou a pracovaly s 
nejrůznějšími materiály – s papírem, textilem, přírodninami, mýdlovou hmotou, voskem, dřevem, 
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družina zpracovala i medvědí česnek. Byl to doslova maraton v sázení obilí, pletení věnců a zdobení 
vajíček, ale myslím, že naše úsilí stálo za to! 

Jarmark byl spojen s otevřením odborných učeben v podkroví školy (počítačové učebny a cvičná 
kuchyně). Pro návštěvníky jarmarku zde bylo připraveno vynikající občerstvení. Věříme, že vyšplhat až 
do třetího patra stálo za to.  Že se naše akce vydařila, hovořila hojná účast spokojených návštěvníků, 
kteří si, kromě nakoupených dekorací a uspokojení chuťových buněk, mohli prohlédnout veškeré 
prostory školy včetně nově fungujícího třetího patra s kuchyní a počítačovými učebnami. 

 

Obrázek 14. Velikonoční jarmark. 

Festival pedagogické inspirace v Karviné 

Ve středu 17. 4. 2019 proběhl na ZŠ Mendelova v Karviné festival pedagogické inspirace nazvaný 
Didactica magna. Ten už tradičně pořádala ZŠ Mendelova za podpory společnosti Pomáháme školám 
k úspěchu, která zaštiťuje a financuje také projekt Čtenářské školy. 

Zapojení do projektu Čtenářské školy nám do Háje přináší různé možnosti, nabídky, ale i závazky. Do 
školy například dojíždí pedagogická mentorka, máme možnost účastnit se seminářů a čtenářských 
setkání, které lektorují největší odborníci na čtenářství v České republice, spolupracujeme v síti 
moravskoslezských škol, zapojených do projektu, abychom si mohli předávat zkušenosti a nápady s 
rozvojem čtenářství napříč předměty. 

Jedním ze závazků, které projekt přináší, je účast pedagogů čtenářských škol na vybraných vzdělávacích 
akcích pro odbornou veřejnost v roli lektorů. Naši školu na festivalu zastupoval pan ředitel a 3 paní 
učitelky. Připravili si a vedli celkem 4 dílny, zároveň ale byli i účastníky, aby mohli čerpat novou inspiraci 
a zajímavé nápady z workshopů ostatních učitelů.  

Sběr starého papíru 

Letos sběr starého papíru připadl na pondělí 29. 4. 2019. Vydatně při něm pomáhali žáci 8. třídy. Počasí 
moc nepřálo, celý den pršelo. Přesto nebyl čas, aby prochladli. Od rána žáci přebírali balíky starého 
papíru. Tu pár kilo a hned na to metrák. Bez mrknutí oka zvládli i vyložení dodávky s téměř 2 tunami 
papíru. Ani se nenadáli a byl večer a konec. Celkem se sesbíralo 8 788 kg. 
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Ukázka dravců 

Dopolední dubnová hodinka patřila dravcům a umění sokolnictví. Program, který mohli žáci zhlédnout, 
byl zaměřen na soužití člověka s přírodou, dále pak ukazoval historii lovu s dravými ptáky. Žáci mohli 
obdivovat nejen umění vycvičit dravce, jejich poslušnost na povel či laskominu, ale také krásný a 
elegantní let, jejich zbarvení či velikost. Někteří měli to štěstí, že si vyzkoušeli být součástí programu, a 
to tím, že vypomáhali sokolníkům a mohli tak z minimální vzdálenosti vidět krásu těchto dravců. 

Ornitologický workshop 

Během Dne Země se žáci v ornitologickém workshopu věnovali problémům ptáků v současném světě. 
Žáci se po studiu odborných zdrojů a vyhledávání informací na iPadech stali odborníky na svůj zadaný 
problém, který poté prezentovali ostatním spolužákům. Mezi studované problémy patřily nárazy do 
skel, dráty elektrického vedení, zemědělské stroje, nebezpečné okapy a roury, stojatá voda v bazénech 
a sudech, plasty a zemědělské stroje. Promluvili si také o současné nelehké situaci sýčků a rorýsů. U 
všech problémů si řekli, jak by mělo vypadat správné řešení a co pro to můžou udělat oni sami. Zmínili 
se i o správném dokrmování ptáků na krmítku. 

Na konci workshopu žáci vyrazili do terénu a pozorovali ptáky s dalekohledem a odborným atlasem – 
největší radost jim udělalo pozorování krásných stehlíků obecných, zamilovaných hrdliček 
zahradních, vrabců polních stavících hnízdo, nádherně zpívajícího drozda zpěvného a našeho ptáka 
dvouletky pro Slezsko straky obecné. Žáky zaujal i pár vrabců na námluvách. Dále mohli vidět i holuby 
domácí, pěnkavy obecné, kosy černé, sýkory koňadry, sýkory modřinky, konipase bílého a slyšeli také  
budníčka menšího. Kromě ptáků jsme s nadšením sledovali i mladou veverku. Venku si rovnou v 
reálném světě ukázali nástrahy, o kterých se na začátku workshopu bavili.  

Textil 3x jinak 

V rámci Dne Země vyučující uspořádali pro žáky 2. stupně 5 různých workshopů. Všechny měly společné 
téma – odpady a jejich vliv na přírodu. 

Jeden z nich se zabýval dalším využitím textilu. Šili plátěné tašky, ze starých záclon pytlíky na pečivo, 
zeleninu a ovoce. Došlo i na hračky a koláže. Celé dopoledne si žáci užili a čas neskutečně rychle uběhl. 

 

Obrázek 15. Workshop Textil 
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„Člověk pro Zemi, Země pro člověka“ 

22. duben nás přiměl zamyslet se nad životním prostředím. I prvňáčci si prostřednictvím projektového 
dopoledního vyučování připomněli naši odpovědnost za stav a budoucnost přírody na planetě Zemi. 
Všímali si důležitosti a propojenosti člověka s přírodou. Nejjednodušší ukázkou ochrany přírody bylo 
správné využití jejích darů. Vlastním přičiněním si vytvořili bohatě prostřený stůl ke společné svačině. 
Děti si vyzkoušely náročnost při přípravě lákavých mléčných a ovocných pokrmů. Uvědomovaly si, kolik 
práce je za každým výrobkem, za jednotlivou prací.  

Prvňáci navštívili místní knihovnu 

Nevlídné jarní počasí využili naši prvňáčci k návštěvě místní knihovny. Mnozí ji již někdy navštívili se 
svými sourozenci nebo rodiči, ale tentokrát měli možnost si poslechnout, co nám knihovna nabízí, jaká 
pravidla v ní fungují, jak se v knihovně chovat, jak pečovat o knihy.  Paní knihovnice si připravila 
pohádku s názvem Jak sněženka probudila jaro. Děti ukázaly, že mnohé z jarních květin znají. Poté nás 
seznámila s krásnou knížkou Slyšíš, jak mluví stromy, ve které děti najdou mnoho odpovědí na zajímavé 
otázky typu: Jak stromy poznají příchod jara? Jak raší stromy? Děti při čtení pohádky O Štaflíkovi a 
Špagetce za odměnu předvedly paní knihovnici, jak se již naučily číst. Na závěr si mohly prohlédnout 
knížky a časopisy, které je zaujaly. 

Informatika na vzduchu 

Počasí lákalo ven i v informatice. Páťáci procvičovali na školním hřišti to, co se o focení dozvěděli na 
škole v přírodě. A oko iPadu zachytilo mnohé krásy. 

Výstava absolventek ZUŠ a setkání s malířem 

Oko, laskominy, Vikingové či Mickey Mouse – taková a tematicky ještě mnohem pestřejší byla Výstava 
absolventek ZUŠ v Háji ve Slezsku a žáci 8. třídy si ji nenechali ujít. Mohli obdivovat kresby, malby, 
grafiky i fotografie sedmi absolventek ZUŠ, z nichž některé jsou také žákyněmi naší školy. Žáci si sami 
zkusili poznat umělecké techniky a nakreslit vlastní pojetí vybraného tématu. 

Na výstavě se objevil i malíř, kreslíř a grafik Jiří Gill, rodák z Českého Těšína a původním povoláním 
učitel. Ačkoli je mu už přes osmdesát let, stále je nadšeným ochráncem přírody a aktivním skautem, 
což také dával najevo, když vypravoval žákům o výletě do hor. Jeho láska k přírodě se projevuje v 
každém tahu jeho kreseb, vždyť také vypadají, jako by je do jeho herbáře vylisovala sama matka 
příroda. 

Třeťáci na exkurzi ve Světě techniky 

V pondělí 20. 5. 2019 se vydali třeťáci vlakem do Světa techniky v Ostravě. Už před dvěma měsíci si 
sami vybrali, kterého programu by se chtěli zúčastnit. A tak šla půlka třídy do laboratoře vyšetřovat 
vraždu (výukový program Zločin pod lupou) a půlka třídy se rozhodla vyzkoušet si práci s robotem 
Ozobotem (výukový program Robot Ozobot). Děti v obou programech plnily zajímavé úkoly a dobře se 
bavily.  
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První přípravné setkání budoucích prvňáčků 

V pondělí 13. 5. 2019 jsme měli v naší škole vzácnou návštěvu. Přišli k nám budoucí prvňáčci společně 
se svými rodiči. Po krátkém přivítání panem ředitelem a seznámení s paní učitelkou si v naší čítárně 
zahráli seznamovací hru s moudrou sovou. Poté na ně čekalo první společné čtení. Děti s napětím 
vyslechly příběh malé myšky, která hledá nový domov pro sebe a své jablko. A stejně jako ona, i děti 
ochutnaly šťavnaté jablíčko a hádaly podle obrázků domečků zvířátka, která v nich přebývají. Společně 
s rodiči si také vyrobili svou jmenovku, kterou určitě využijí na dalších setkáních. Všechny děti i rodiče 
odcházeli s úsměvem z příjemně prožitého odpoledne nad knížkou a s obrázkem malé myšky k 
vybarvení. 

Děti ze ŠD na Ostré hůrce 

V sobotu 27. 4. 2019 kladli pamětníci květiny k památníku popravených zakladatelů Slezského odboje. 
Na jejich přání byly na akci pozvány i děti ze školní družiny, aby předvedly krátký program. Děti si samy 
vybraly písničky, které na vystoupení zazpívají. Překvapením pro ně bylo, že celé setkání mají zahájit 
státní hymnou. Tu si zazpívaly společně s Plk. v.v. ing. Jaroslavem Žáčkem. Pro plukovníka a všechny 
zúčastněné se staly děti symbolem smyslu oběti členů Slezského odboje. 

 

Obrázek 16. Vystoupení na Ostré hůrce. 

Koncert v ZUŠ 

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se žáci první, druhé a třetí třídy zúčastnili koncertu v ZUŠ. Učitelé a mladí 
hudebníci si pro ně připravili pásmo skladeb na téma Zvířata. Zazněly písničky známé i neznámé. Děti 
se přitažlivým způsobem seznámily s celou řadou hudebních nástrojů – od klarinetu přes kytaru až po 
tenorovou flétnu či harfu. Zároveň se děti učily, jak se mají na koncertě chovat. 

Sedmáci na výletě 

Na závěr školního roku si sedmáci naplánovali dva dny školního výletu. První den se dopravili na Dolní 
Moravu. Vyrazili lanovkou na Stezku v oblacích, do výšky 55 metrů a dolů se dostali stometrovým 
tobogánem. 

Další výletní aktivitou byl sjezd řeky Opavy na raftech v úseku Háj ve Slezsku , Ostrava -Třebovice.  
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Čtvrťáci a páťáci získali certifikát Lesní třída 

Ocenění Lesní třída s sebou přináší také patronaci nad 10 m² Nového pralesa na Ještědském hřebeni. 
Naše video ze školy v přírodě dokonce (s naším souhlasem) využili v Lese ve škole jako doprovodný 
materiál k propagaci programu na ostatních školách v České republice. 

Velká gratulace patří všem čtvrťákům a páťákům, kteří si certifikát opravdu zaslouží.  

Exkurze čtvrťáků – jeskyně a hranický quest 

„Teda, to jsme si tu naši exkurzi pěkně naplánovali!“ ozývalo se mezi čtvrťáky. Cíl: příjemně chladné 14 
stupňové Zbrašovské aragonitové jeskyně a quest v Hranicích (quest neboli hledačka je cesta, zábava, 
poučení i poklad).  A to už čtvrťáci autobusem pádili za našimi věrnými studeneckými parťáky, 
aby  společně  vyrazili směr Teplice nad Bečvou. V autobuse zavládlo již známé štěbetání opět 
shledaných kamarádů. Před vstupem do jeskyní všichni společně měli čas na prohlídku kolonády, vřídla 
s kyselkou, ochutnávky teplých oplatek a samozřejmě zmrzliny a návštěvy obchodu se suvenýry. 
Exkurzi si báječně užili s poutavým výkladem naší průvodkyně Anety, která všechny moc pochválila, že 
byli vnímavou a poslušnou skupinou. Po exkurzi ještě strávili čas obědu se svačinkou na kolonádě a 
hurá do autobusu směr Hranice. Tam si společně řekli pravidla questu, dostali nezbytný papír s pokyny 
a naše dvouhodinová a více než 3 km trasa Hranicemi mohla začít. Rozděleni do čtyř skupin jsme se 
vydali vždy s doprovodem pedagoga za lovením a hledáním indicií, které byly zašifrovány v 
rýmovačkách. Vše se neslo lehce strašidelným tématem: „Hříšní lidé města hranického“. Bylo to 
opravdu perfektní. Ani jim to nepřišlo, že měli v nohou pár kilometrů. Tajenka úspěšně vyluštěna všemi 
skupinami a nezbývalo nic jiného, než si v Infocentru vybrat již slíbený poklad.  

Čtvrťáci na výletě ve Studénce 

11. 6. 2019 se vydali naši čtvrťáci vlakem na svůj výlet do Studénky. V úmorném vedru a ne tak 
pohodlném vlaku, kterým cestovali do Svinova, konečně přestoupili na komfortní, klimatizovaný vlak 
směr Studénka. Cesta za kamarády ze ZŠ TGM Studénka trvala od nádraží ještě sice půl druhého 
kilometru, ale hnalo je obrovské těšení se na známé vrstevníky z projektu Dopisování s kamarády. Už 
z dálky viděli a slyšeli 30 studeneckých dětí přilepených na plot hřiště, jak  volají a mávají. Přivítání bylo 
bouřlivé a velice upřímné. Místo dvou jednotlivých tříd měly paní učitelky  kolem sebe jednu 
obrovskou, s 53 dětmi. Společný čas strávili v nově otevřené venkovní učebně, která jim poskytla úkryt 
proti neúnavnému slunci. Prošli si jejich školu, viděli třídu, jídelnu i malinkou tělocvičnu a přemýšleli 
společně nad tím, jestli si té hájecké opravdu dostatečně vážíme. Studenečtí je naučili novou bezva hru 
– bränball. Sportovci byli opravdu neodbytní a ve svém klání pokračovali fotbalovým řáděním. Během 
celého dne mohli mlsat a napájet se připraveným bufetem. Společné poznávací hry, volné chvilky s 
kamarády nad kartami, povídání holek v  kroužku, schovka a jiné aktivity byly samozřejmostí. Poslední 
chvilky s kamarády, loučení, objímání, společné fotografování a nezbytná předávka kontaktů, které 
byly snad všude po těle a háječtí už museli uhánět na vlak.  

Deváťáci pekli dort pro vítěze 

Letos se deváťáci rozhodli, že si dort pro vítěze turnaje, který se každoročně koná mezi deváťáky a jejich 
rodiči, upečou sami. A tak celý čtvrtek míchali, pekli, ochutnávali a zdobili.  

Barevný den se zvířecími kamarády v páté třídě 
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V první vyučovací hodině předvedli dva žáci páté třídy svým spolužákům výcvik svých pejsků Bely a 
Frodyho. Oba pejsci zvládali  základní povely bravurně. Potom nás navštívil pan Temr, který si pro nás 
připravil velmi zajímavou přednášku o papoušcích. Dozvěděli jsme se mimo jiné, jací papoušci jsou 
vhodní pro chovatele začátečníky a spoustu jiných zajímavostí. V poslední vyučovací hodině u nás 
proběhla ukázka canisterapie paní Bukovjanové s pejsky Bakym a Terezkou. 

Projektový den čtvrťáků – přátelství 

V rámci projektu Dopisování s kamarády nastala změna a konečně došlo k odtajnění těch, s kterými 
jsme si vyměnili několik dopisů a mohli si jen představovat, jak ten jejich dopisovací kamarád vypadá, 
ale hlavně, jaký vlastně je. Nastal den D a čtvrťáci netrpělivě čekali, až se otevřou dveře a vstoupí 30 
stejně zvědavých dětí s doprovodem. Přece jen jednu osobu, která k nám zavítala s dětmi, háječtí znali. 
Jaké bylo překvapení, když se ve dveřích objevila p.uč. Zuzka Kadulová, která loni děti učila v AJ. 
Patřičně jsme ji i děti uvítali konfetami a úžasným rautem plných sladkých a slaných specialit našich 
maminek, babiček či dalších rodinných příbuzných. Následovalo hádání, pomocí indicií (koníčky, 
sourozenci, zájmy), které si napsali v dopisech. Když se to všem podařilo, byl čas na vystřelení dětského 
šampaňského a zahájení společné komunikace. Ani nebylo třeba nějakého popostrkování a už se k sobě 
rozprchli a začali štěbetat. Zahráli si společně hry na seznámení. Studenečtí si se zájmem také prohlédli 
nejen naši hezkou školu, ale moc se jim líbilo i hřiště, a hlavně hrací prvky, kde strávili další společný 
čas. Pobyt venku ukončili štafetovým během. Poté následoval pro děti ze Studénky velmi zajímavý bod, 
na který se moc těšili, protože to bylo pro ně nové – a to společné tvoření kamarádů-dopisovatelů na 
iPadech. Výsledkem byl parádní plakát jako vzpomínka na první setkání. A ještě společný oběd v naší 
školní jídelně a děti plné zážitků z nových kamarádů i moc pěkné školy už mohli vyrazit směr nádraží a 
v pořádku dojet domů, do Studénky. 

Druhé přípravné setkání budoucích prvňáčků 

V pondělí 27. 5. 2019 jsme v naší škole opět přivítali budoucí prvňáčky a  jejich rodiče. Tentokrát se 
vydali do světa čar a barev. Poznávali barvy duhy a řekli si, jak duha vlastně vzniká. Každý si svou duhu 
i barevně ztvárnil. Všechny bavila i pohybová hra na sluníčko a deštík. Potom si představili stonožku 
Emilku a podle barevného zadání jí vybarvili tělíčko. Zvládli i pracovní list s uvolňovacími cviky. Bavilo 
je i skládání  květin z barevných plastových víček. 

Kdo neskáče, není Čech, HOP – HOP – HOP 

Fandění se vyplatilo a Češi jsou ve čtvrtfinále!!! Mistrovství světa v ledním hokeji bylo pevně propojeno 
s výukou ve druhé třídě. Žáci bedlivě sledovali postup „našich“ v tabulce, výsledky zápasů, výkony 
soupeřů a doslova hltali vše, co k tomu patří. V průběhu celého mistrovství se věnovali projektové 
výuce. Ve vyučování zpracovávali osobní karty hráčů. Žáci pracovali s textem, vyhledávali důležité 
informace o hráčích, zjišťovali, kolikrát daný hráč reprezentoval ČR a vše pak zapisovali do tabulky. 
Tužkou jsme kreslili portréty hráčů, lepili vlajky a vyráběli podobizny všech hráčů na soupisce. Na závěr 
vyráběli plakáty a celý národní tým zvěčnili jako zmenšeniny s reálnými obličeji.  

Školní výlet 6. třídy 

Šestá třída spojila dva dny výletu i s přírodovědnou exkurzí. V pondělí 10. 6. 2019 si zajeli na Dolní 
Moravu ke Stezce v oblacích. Užili si stezku i s visutou sítí ve výšce 55 metrů, odvážnější šli i na tobogán. 
Po pauze na oběd s nadšením vyrazili na bobovou dráhu, ze které se jim ani nechtělo odejít. 
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V úterý 11. 6. 2019 absolvovali přírodovědnou exkurzi v přírodní rezervaci Polanský les. Plnili zajímavé 
úkoly a poznávali, jak se chová voda v přirozené nebo člověkem upravené krajině. Nejvíce nadšení byli 
z možnosti samostatně odchytávat vodní i suchozemský hmyz a zkoumat na vlastní oči, co vše kolem 
nich žije. Objevili spoustu druhů, o kterých se v tomto ročníku učili. Nakonec všechny živé tvory vrátili 
zpět do přírody a vyrazili domů. 

Třídenní cestování zakončili ve středu 12. 6. 2019, kdy vyrazili do Olomouce. Nejprve si hravou formou 
procvičili mozkové závity v Pevnosti poznání. Objevovali spoustu zajímavých informací a zákonitostí 
z dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, fyziky, matematiky i logiky. Když Pevnost poznání prošli skrznaskrz, 
vyrazili do obchodního centra, kde se na chvíli rozešli, prošli po obchodech a poobědvali. Výlet  
zakončili komentovanou prohlídkou historických staveb v centru Olomouce – Sloupu Nejsvětější 
Trojice, Chrámu sv. Mořice, Chrámu sv. Michala a Chrámu sv. Václava. 

Páťáci na výletě 

Pátá třída se letos vydala na školní výlet do Beskyd. Z Trojanovic vyjeli lanovkou na Pustevny a potom 
je čekala pěší túra k soše Radegasta- slovanského boha slunce, hojnosti a úrody. Odtud samozřejmě 
pokračovali až na horu Radhošť ke kapli Cyrila a Metoděje, kde se jim nabízely krásné výhledy na celé 
Beskydy, Valašsko a Malou Fatru. Po návratu na Pustevny se vydatně posílili langoši, pizzou, 
hranolkami. 

Třetí přípravné setkání budoucích předškoláků 

Toto třetí setkání se neslo v duchu čísel a počítání. Poznávali číslice, beruškám počítali tečky a také je 
dokreslovali. Procvičovali geometrické tvary a motýlkovi je podle barevného zadání vyhledávali a 
vybarvovali. Také si společně se svými rodiči zasoutěžili. Z kostek jsme se snažili postavit co nejvyšší 
komín. Vítězný komín byl postaven z 15 kostek a dokonce i nějakou chvíli vydržel stát. Vítězná dvojice 
byla samozřejmě odměněna sladkou odměnou. Rodiče získali základní informace k nadcházejícímu 
školnímu roku.  

Vycházka do Smolkova 

„Jdeme se podívat k Adamovi na býky,“ tak zněla odpověď třeťáků na časté otázky, kam se to chystáme 
ve čtvrtek ráno. Návštěva hospodářství se nám moc líbila. Viděli jsme dva dvouleté býky a pak tři malé, 
několikaměsíční. Adamův dědeček nám poutavě povyprávěl, jak se o býky starají. Adam nám zase 
ukázal traktor, který umí ovládat. 

Poté jsme se zastavili ve smolkovské školce.  

Poslední zastávka naší vycházky byla u Černínů na jejich zahradě. Luki nám ukázal jejich novou želvu ve 
venkovním výběhu, andulky i králíka. 

16.2 Soutěže	
Výtvarná soutěž ŠD 

Tak jako každý rok i letos se ŠD zapojilia do výtvarné soutěže pro školní družiny. Letošní téma 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY inspirovalo všechny děti.  

Moravskoslezský matematický šampionát 



38 
 

Dne 25.10. se děvčata z deváté třídy zúčastnila Moravskoslezského matematického šampionátu 
v Ostravě -  Porubě.  Akce na Wichterlově gymnáziu byla velmi dobře připravena a je docela dobře 
možné, že se některý z našich žáků stane příští rok jejich žákem. 

Výsledky ve sběru žaludů a kaštanů 

S koncem října na naší škole pravidelně vrcholila soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Celkem jsme 
myslivcům předali 437 kg. 

Veselý sněhulák 

Děti ve školní družině měly možnost zkoušet každý měsíc výtvarné dobrodružství. V měsíci lednu byla 
vyhlášena soutěž o Nejveselejšího sněhuláka. Soutěže se zúčastnilo jen 17 dětí. Všechny děti pak měly 
možnost dát svůj hlas sněhulákovi, který je nejvíc potěšil a rozesmál.  

Pěvecká soutěž na téma dopravní prostředky 

Ve středu 27. 2. 2019 se pěvecký kroužek školní družiny zúčastnil soutěže zpěváků družin opavského 
obvodu. V mladší kategorii dětí z 1. a 2. třídy nás reprezentoval Vilém Rozkošný s písní JEZDÍM BEZ 
NEHOD. Byl jediný prvňáček, který zpíval sólově. Porotou byl za svůj výkon pochválen a zařazen do 
ZLATÉHO PÁSMA. 

V kategorii starších dětí 3. – 5. třídy předvedly dívky z pěveckého kroužku průřez dopravními prostředky 
od doby, kdy lidé museli chodit pěšky až po vzdálenou budoucnost, kdy nás budou vozit 
elektromagnetické rychlovlaky. 

Našim provedením byla porota ohromena. Krásná byla ale také reakce diváků, tedy soupeřů, kteří nás 
ocenili velkým potleskem a při vyhlašovaní výsledků nám fandili a přáli nám nejvyšší ocenění. Takové 
vítězství jsme ještě nikdy nezažili. 

Na našem vítězství mají také podíl děti, které nám k vystoupení pomohly kreslit obrazy k jednotlivým 
písním. Byla to děvčátka z 2. třídy a chlapci z 1. třídy. 

Matematický klokan 

Pátek 22. března patřil Matematickému Klokanovi. Žáci od 2. až po 9. třídu louskali nejrůznější příklady 
a hádanky. 

Přehlídka pódiových skladeb 

Dne 3. 4. 2019 se zúčastnil gymnastický kroužek školní družiny Přehlídky podiových skladeb ČASPV v 
Opavě na ZŠ Vrchní. S choreografií skladby KROKODÝL JERONÝM postoupil na Krajskou přehlídku v 
Ostravě Pustkovci, která se uskutečnila 13. 4. 2019. 

Talent ŠD 

Na konci května se ve školní družině uskutečnila dlouho odkládaná soutěž Talent školní družiny. 

Děti si svá soutěžní čísla připravovaly zcela samy. Předváděly, to co dělají rády nebo v jakém oboru se 
cítí dobře. Soutěžily skupinky i jednotlivci. 
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Porota, kterou představovaly paní učitelky, musela z dvanácti soutěžních vystoupení vybrat pět do 
dalšího finálového kola. 

Krokodýl Jeroným postoupil na celostátní přehlídku 

Dne 13. 4. 2019 se zúčastnil gymnastický kroužek za doprovodu maminek Krajské přehlídky pódiových 
skladeb ČASPV v Ostravě. Dívky s pódiovou skladbou KROKODÝL JERONÝM postoupily na celostátní 
přehlídku do Litoměřic 

Finále soutěže „Družina má talent“ 

V květnu proběhlo v ŠD finále soutěže “Družina má talent”. Soutěžilo se v kategorii skupin a jednotlivců. 
První místo v kategorii skupin získala děvčata K. Malečková, V. Michalisková, A. Lyková, K. a L. Váňovy 
s tanečním číslem. Na druhém místě se umístily holky Váňovy s písní zpěvačky J. Čunkové. V kategorii 
jednotlivců obsadila první místo K. Kozová s poi náčiním a druhé místo si vykouzlil S. Trojek. 

Republiková přehlídka pohybových skladeb ČASPV Litoměřice 

Dne 25. 5. 2019 se gymnastický kroužek školní družiny zúčastnil celostátní přehlídky pohybové tvorby 
pod heslem „POHYB JE ŽIVOT A ŽIVOT JE POHYB“ v Litoměřicích. Zde se v tělocvičně v čase od 12 do 15 
hodin sešlo 38 nápaditých a dokonale provedených choreografií, které nadchly i všechny diváky. Náš 
KROKODÝL JERONÝM k nim samozřejmě patřil. Daleká cesta až do Polabské nížiny byla pro dívky z 
gymnastiky odměnou za dlouholetou práci v kroužku. Po příjezdu v pátek večer se vypravily na Noc 
kostelů a navštívily Katedrálu Sv. Štěpána, kde právě probíhalo varhanní preludium. Druhý den je 
probudilo krásné slunné ráno a dívky se vypravily do tělocvičny. Jejich vystoupení, příběh chovatele 
drobného zvířectva, nejen zacvičily, ale také dokonale zahrály, protože za nimi byla pečlivá příprava. 
Diváci jejich snahu ocenili a potleskem nešetřili. Pak už jen obdivovaly jiná vystoupení, protože všechna 
byla krásná, až pohádkově kouzelná. 

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.  

Gymnastický kroužek školní družiny na Sokolské slavnosti 

V sobotu 20. 10. 2018 proběhne SLAVNOSTNÍ TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE SOKOLA HÁJ VE SLEZSKU. 
Pódiovou skladbu „KROKODÝL JERONÝM“ si k této příležitosti připravuje osm dívek z gymnastického 
kroužku.  

Nerfliga u nás ve škole 

Zorganizovali jsme turnaj Nerfligy za pomoci ZÁBAVNÍHO CENTRA HORNÍK OSTRAVA. 
V soubojích se zde utkalo deset družstev dětí naší školy. Krásný byl souboj jediného M. Onderky s celým 
družstvem protivníků nebo utkání dívek z páté třídy s pěti malinkatými prvňáčky. 
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Nejlepší boje začaly ale až po půl páté. Kdo vydržel do toho času, užil si tu nejlepší bitvu. 

 

Obrázek 17. NERF. 

Deváťáci na sněhu! 

Využili jsme dnešního krásného počasí a v hodině tělesné výchovy jsme zdokonalovali jízdu na běžkách. 
Nejzábavnější byl samotný závěr hodiny, který patřil štafetovém závodu na bobech.  

 

Obrázek 18. Jízda na běžkách. 

Basketbalový speciál 

Pro malé basketbalisty byl dnes připraven trénink pod vedením trenérů BK Opava Radky Czudkové a 
Kamila Vajdy. Vyzkoušeli si nové aktivity, průpravná cvičení a hry. Děti si program užily a učitelé tělesné 
výchovy získali inspiraci do vyučovacích hodin. 

 

Deváťáci slavili vítězství ve volejbale 

Součástí dětského dne, který se konal 31. 5. 2019, byl i každoroční turnaj mezi deváťáky a jejich rodiči. 
Deváťáci si letos zvolili volejbal, nepodcenili přípravu a vyhráli hladce 2:1. Pro vítěze upekli výborný 
dort a muffiny. Krásné počasí, skvělá nálada a hlavně pěkná hra obou družstev se nesla celým 
odpolednem.  
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Dětský den 

V poslední květnový den proběhla i v naší škole oslava dětského dne. Tentokrát netradičně. Organizaci 
oslavy si vzali tentokrát na starost rodiče ze sdružení SRPD Hajeto a na pomoc jim přišla profesionální 
agentura, která měla pro děti nachystáno několik velmi zajímavých překvapení. 

Úvod dne byl ve znamení přepadení piráty, kteří postrádali svou loď-Čenou perlu. V průběhu 
dopoledne žáci soutěžili, aby si vybojovali vodní “střelivo” na podvečerní hru a následně stavěli loď pro 
piráty a pevnost. Ke stavění byly využity všechny banánové krabice, které se v průběhu několika jarních 
měsíců podařilo nasbírat. Celkem jich bylo úžasných 500.  

Polední přestávku zkrátila dětem vodní skluzavka, která byla vybudována přímo do dvora. Odpoledne 
pak byl na programu velmi netradiční hájecký rodinný barevný běh. Nenašel se běžec, na němž by 
zůstala nit nezabarvená. 

Vrcholem programu pro děti pak byla vodní bitva proti pirátům, která proběhla na školním hřišti. 
Všichni účastníci si při ní užili spoustu zábavy, ať jim bylo 5 nebo 40. Děti piráty porazili a pak už se 
mohli všichni věnovat tradičnímu zápasu deváťáků s rodiči, bohatému občerstvení nebo tanečním 
kreacím při večerní hudbě. 

 

Obrázek 19. Rainbow run. 

Olympijský den – dopolední program 

Olympijský běh – to bylo téma, které zaujalo a zaměstnalo celé dopoledne olympijského dne. 

Každá třída program pojala po svém. Někde se řešil kvíz, jinde se četl příběh slavného běžce, v dalších 
třídách si děti připomínaly olympijské symboly a vysvětlovaly si jejich význam. 

A taky se tvořilo. Podíleli se tak na výzdobě sportoviště i přilehlých prostor školy, aby se běžci na 
odpoledním běhu naladili do té správné olympijské atmosféry. A i když někteří v třídním olympijské 
běhu nevyhráli, všichni si tento den užili v duchu motta: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
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Obrázek 20. Olympijský den - dopoledne. 

T – Mobile Olympijský běh 2019 a slavnostní otevření školního hřiště 

Také letos byla naše škola jedním z míst, kde probíhá celostátně známá sportovní akce T-Mobile 
Olympijský běh. Všichni závodníci napříč různými věkovými kategoriemi si závod, zázemí a doprovodný 
program velmi užili.  

Součástí programu bylo také slavnostní otevření školního hřiště, kterého se zúčastnili významní hosté: 
Polský tyčkař patřící do světové špičky Piotr Lisek, extraligový hokejista Jan Výtisk, basketbalisté 
extraligové Opavy a další. Hřiště slavnostně otevřeli a pásku přestřihli starosta obce Karel Palovský 
s ředitelem Ondřejem Hubáčkem a sportovní hosté. 

16.4 Sportovní	soutěže	
Pro přípravu na sportovní soutěže jsme již mohli využít školní hřiště, které prošlo kompletní 
rekonstrukcí. Díky tomu se hodiny tělesné výchovy staly atraktivnější a areál můžeme využívat déle i 
v případě nepříznivého počasí. 

Republikové finále OVOV 

Odznak všestrannosti olympijského víceboje pořádaný Českým olympijským výborem se konal 5.-7. 9. 
2018 ve sportovním areálu VUT Brno. Naše žákyně Kristýna Kadulová se probojovala do tohoto finále 
již podruhé. V disciplínách testujících sportovní všestrannost (shyby,kliky,sedy-lehy, přeskoky přes 
švihadlo,trojskok, skok daleký, hod míčkem, hod medicinbalem, běh na 60m, běh na 1000m) měřilo 
své síly přes šest set školáků z téměř dvou stovek škol z celé republiky. Kristýna se umístila na 29.místě 
z celkového počtu 104 závodnic. 

V Lize sportu opět mezi nejlepšími 

Tradiční vyhodnocení celoroční, okresní, sportovní soutěže – Liga sportu za školní rok 2017/2018 
proběhlo v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Naše škola obsadila 10. místo v konkurenci 
opavských škol. Ceny převzali žáci, kteří svými výkony výrazně přispěli k tomuto výsledku. Děkujeme 
všem žákům, kteří se zapojili do reprezentace školy, a budeme se těšit na vynikající sportovní výkony 
také v letošním školním roce. 
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Přespolní běh se vydařil 

Slunečný den patřil nejlepším běžcům. Na Stříbrném jezeře v Opavě se konal již tradičně přespolní běh, 
a to na tratích dlouhých 800m, 1500m a 2000m. Žáci 4.- 9. tříd běželi v terénu a bojovali o nejlepší 
umístění. 

V každé kategorii startovalo cca 80 závodníků. 

Memoriál Mirko Fišera 

I v tomto školním roce proběhl Memoriál Mirko Fišer. Dvanáctičlenná  družstva chlapců a dívek 
bojovala v pěti disciplínách: šplhu, běhu na 60m, hodu míčkem, skoku dalekém a závěrečném běhu na 
1500m.  

Basketbalisté v akci 

Basketbalové družstvo Snakes Háj ve Slezsku odehrálo první dva mistrovské zápasy v Orlové. První jsme 
prohráli o 21 bodů, ale ve druhém jsme byli soupeři vyrovnaným soupeřem a po třetí čtvrtině bylo 
skóre vyrovnané. Nakonec jsme podlehli o 13 bodů. Všichni hráči a hráčky podali dobrý a bojovný 
výkon. Děkuji rodičům, že se v hojném počtu zúčastnili a za povzbuzování 

V prvních domácích zápasech jsme si vedli nadmíru dobře. Na domácí palubovce jsme přivítali NH 
Ostrava. Do zápasu jsme vstoupili s velkým nasazením a dobrou obranou. Dokázali jsme se prosadit 
pod košem i v rychlém protiútoku. Pochvalu zaslouží celé družstvo za bojovnost a maximální nasazení. 

Atletický čtyřboj starších žákyň 

Atletický čtyřboj starších žákyň proběhl dnes na Tyršově stadionu v Opavě. Každá závodnice 
absolvovala čtyři disciplíny -dvě disciplíny byly pro všechny společné, a to běh na 60m a 800m, další 
dvě disciplíny si děvčata volila tak , aby splnila jeden ze skoků (skok vysoký, daleký) a jeden z hodů ( 
hod míčkem, vrh koulí).V celkové konkurenci 15 škol, skončilo naše družstvo děvčat na krásném 6. 
místě. 

Okresní finále v plavání 

Dne 22. 11. 2018 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili okresního finále v plavání, které se konalo v Městských 
lázních v Opavě. Žáci závodili ve dvou štafetách (chlapci a dívky) i za jednotlivce. Obě štafety obsadily 
8. místo.  

Badminton 

Velký turnaj pro děti se uskutečnil ve Sportcentru Na Hřišti v Háji ve Slezsku za účasti čtyřiceti hráčů, 
odehráno bylo 86 zápasů.  

Přehazovaná 

Okrskového kola v přehazované se zúčastnili žáci páté třídy a obsadili druhé místo. 
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Jr. NBA League 

Naše basketbalové družstvo SNAKES HÁJ VE SLEZSKU se přihlásilo do basketbalového turnaje s 
názvem Jr. NBA League. V loňském ročníku se turnaje zúčastnilo již 80 škol z celé ČR, rozdělených na 
divize. 

Jedinečný projekt pro děti ve věku 10-11 let, které mají šanci alespoň na jednu sezónu zažít pocity těch 
nejlepších basketbalových hráčů klubů NBA. Tento basketbalový turnaj kopírující herní systém NBA, 
který má za úkol propagovat basketbal po celé České republice. 

Florbalistům se daří 

V únoru páťáci zvítězili v okrskovém kole ve florbalu, které se konalo na ZŠ Englišova v Opavě.  

Sběr badmintonových medailí 

Tradičního badmintonového turnaje pro žáky 1. – 5. třídy se v Opavě zúčastnila osmička hráčů naší 
školy. A  v jednotlivých kategoriích byli úspěšní.  

 

Obrázek 21. Badminton v Opavě. 

Badmintonisté na turnaji v Ostravě 

Na turnaji O pohár rytíře Vítka v Ostravě Vítkovících nás reprezentovali tři hráči badmintonového 
oddílu. Tereza Osmančíková obsadila 6. místo, Anežka Suchánková 5. místo a ve své kategorii zvítězil 
Jan Suchánek. Na turnaji startovalo na 80 hráčů a každý odehrál 5 zápasůV dalším týdnu byla na 
programu kvalifikace na Mistrovství České republiky.  

Badmintonový okresní přebor škol 

3 badmintonové kurty, 3 kategorie, 42 hráčů 84 zápasů 9 medailistů. 1 medaile zůstala doma. 

Čokoládová tretra 

Pondělní dopoledne patřilo u nás ve škole Čokoládové tretře. Děti ve věku 6-11 let bojovaly o postup 
do čtvrtfinále, které proběhlo 13.6. 2019 v Ostravě. Na tratích 100m, 200m a 300m běželi všichni žáci 
1.stupně. Z každé kategorie postoupili 3 chlapci a 3 dívky, celkem tedy 18 žáků, kteří se budou snažit 
probojovat až do samotného finále. 
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Máme stříbro ve štafetách 

Naše štafeta vybojovala přímý postup do krajského finále Štafetového poháru. 
11 škol z okresu Opava se dnes sešlo na Tyršově stadionu, aby bojovalo o postup do krajského finále. 
Díky skvělým běžeckým výkonům jsme obsadili 2. místo a automaticky postupujeme do finále, které se 
bude konat v Ostravě 15. května. Vlna radosti a štěstí, která nás zaplavila při vyhlašování výsledků, ani 
nejde popsat slovy. 

Okresní finále Poháru rozhlasu 

Atletické přípravy vyvrcholily na Tyršově stadionu v Opavě, kde proběhlo okresní finále Poháru 
rozhlasu. Soutěžili žáci 6.-7. tříd a den po nich zase  bojovali o umístění žáci 8. – 9. tříd. Závodilo se 
nejen v technických disciplínách ( skok vysoký, skok daleký, hod míčkem), ale i v disciplínách běžeckých 
(60m, 600m, 1000m). Závěr patřil štafetě 4x60m. Naše družstvo děvčat se umístilo na 9. místě, chlapci 
obsadili místo 13.  

 

 

Obrázek 22. Žáci na okresním finále Poháru rozhlasu. 

Našim badmintonistům se opět dařilo 

Na turnaji v Ostravě získali dvě bronzové medaile. 

Úspěch mladých atletů 

V atletickém trojboji obsadili naši čtvrťáci a páťáci 11. místo v konkurenci 32 týmů. Soutěžili v běhu na 
50 m, skoku dalekém, hodu míčkem a štafetě.   

Naši žáci na čokoládové tretře 

V červnu proběhlo v Ostravě čtvrtfinále Čokoládové tretry. Na tratích 100m, 200m a 300m závodilo v 
každé kategorii přes 80 běžců. I přes velmi horké počasí předvedli naši žáci skvělé výkony. Naši 
nejmladší běžci (prvňáčci) závodili na trati 100m. Jakub Vaněk podal neuvěřitelný výkon a obsadil 2. 
místo, Eliška Lašková si doběhla pro krásné 6. místo, Róza Mustarová obsadila ve své kategorii( běh na 
200m) 8. místo, Ondra Mustar vybojoval ve své kategorii( běh na 300m) 11. místo. 

Úspěchy v závodě všestrannosti 

V krajském kole závodu všestrannosti byli naši žáci opět úspěšní. Po zvládnutí šesti disciplín dosáhly 
naše závodnice na medaile. Kristýna Kadulová, která již několik let sbírá úspěchy v této soutěži, 
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obsadila 3. místo. Nejmladší závodnice Rozálie Mustarová, při své první účasti v soutěži, získala také 3. 
místo. Vynikající je také 12. místo Terezy Žídkové. 

Hurá na Tretru 

Ve středu 19. června se žáci 5. třídy vydali směr Městský stadion Vítkovice. Měřili tu síly s dalšími 14 
týmy celkem v 5 disciplínách. Házeli raketkou, medicinbalem, skákali do dálky z místa, čekala je opičí 
dráha a překážkový běh. 

Měli pod čepicí, a to doslova. Za slunného počasí, v němž se teploty blížily 30°C, si naplno užili nejen 
závody, ale i přítomnost patrona akce, oštěpaře Honzy Železného. 

 

 

Obrázek 23. Hurá na tretru. 

Závěr Badmintonové sezóny 

V pondělí 24. června jsme uspořádali tradiční Školní badmintonový turnaj s účasti 40 hráčů. V hale 
SportCentra v Háji ve Slezsku zahrály děti řadu vynikajících zápasů a skvělých badmintonových výměn. 
Utkali se hráči školního badmintonového klubu s dalšími badmintonovými nadšenci naší školy. 

V úterý 25. června se uskutečnil speciální, tradiční turnaj pro děti a jejich rodiče. Ve čtyřhrách se utkali 
rodiče a děti. Mladí badmintonisté mohli ukázat svým rodičům, jak je badminton baví a co v uplynulé 
sezóně natrénovali. 

17 ÚČAST	ŠKOLY	V	CELOSTÁTNÍM	TESTOVÁNÍ	

V průběhu školního roku 2018/2019 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. Toto testování mělo také výstupy, které sloužily přímo žákům a jejich rodičům v lepší 
orientaci o schopnostech žáka. 
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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. 

S odborovými organizacemi (které jsou ve škole dvě) projednávány např. změny v počtu pracovních 
míst, nové pracovní poměry, rozdělení úvazků, rozvržení pracovní doby, činnosti zaměstnanců v době 
vedlejších prázdnin, plány, čerpání FKSP, informace o hospodaření školy a rozpisu přímých výdajů na 
vzdělávání a další informace dle platné legislativy. 

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, dětský maškarní ples a oslava Dne dětí. Díky 
práci rodičů se konal i lampionový průvod. Po již tradičním průvodu si děti i dospělí mohli v Dohnálkově 
parku užít originální program. Proběhlo také tradiční utkání žáků devátých tříd proti rodičům. 
Tentokrát ve volejbalu při příležitosti oslavy dětského dne. 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.  

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

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

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

ŠD spolupracuje už řadu let s TJ Lhota. 

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

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

Klientům Domova pro seniory 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	
 
MTB	cross	
Doprovod: Jana Mlčochová  

Datum konání: Září 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Lukáš Černín, Anežka Lašková, Adam Bernát, Štěpánka Osinová, Kristýna 
Kadulová, Eliška Lašková 
  

 
Atletický	čtyřboj	
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 

Datum konání: 18. 9. 2019 Místo 
konání: 

Tyršův stadion 

Účast: Karolina Bodziuch, Veronika Černá, Kristýna Kadulová, Lucie Kaštovská 
 
Umístění: 6. místo 
  

 
Přespolní	běh	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 

Datum konání: 20. 9. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Aneta Trojková 8. místo, Tereza Žídková 14., Jana Jelenová 82., Pavlína Řehulková 
89., Kateřina Volná 88., Michal Raška 35., Štěpán Kaluža 67., Pavel Országh 38., Mikuláš 
Kaspřík, Adam Pavlík 75., Kateřina Váňová 34., Alice Výtisková 49., Anežka Lašková 43., 
Lucie Váňová 69., Kateřina Váňová 7. Kristýna Kadulová 3. místo, Veronika Černá 14. 
místo, Kateřina Bazalová 22. místo, Pavla Ďaďová 50. místo, Karolína Surovíková 71., 
Karolina Bodziuch 42. místo 
 
 
Umístění: družstvo starší dívky (8. - 9. tř.), 3. místo, mladší dívky (6. - 7. tř.), 13. místo, 
mladší chlapci (6. - 7. tř.) 14. místo, děvčata 1. stupně 9. místo, chlapci 1. stupně 16. místo 
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Výtvarná	soutěž	Kreslím,	kreslíš,	kreslíme		
																									
Doprovod: Mgr. Jana Galová 

Datum konání: 26. 9. 2018 Místo 
konání: 

SŠPU Opava 

Účast: Tereza Třečáková a Adéla Lhotská – 8. roč., Jana Jelenová a Tereza Žídková – 7. 
roč., Jakub Trnčák – 6. roč., Valérie Michalisková a Kateřina Váňová – 5. roč., Helena 
Matějová – 4. roč.  
 
Umístění: bez umístění 
  

 
Memoriál	Mirko	Fišera	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 

Datum konání: 3. 10. 2018 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku 

Účast:  
Országh Pavel 
Pavlík Adam 
Berousek Patrik 
Kaspřík Mikuláš 
Raška Michal 
Kaluža Štěpán 
Žídková Tereza 6.  
Trojková Aneta 9. 
Volná Kateřina 
Jelenová Jana 
Řehulková Pavlína 

 
Umístění: Družstvo celkově 7. místo 

 
Liga	sportu	–	vyhodnocení	za	školní	rok	2017/2018	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové  kolo 

Datum konání: Říjen 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Ondřej Mustar, Jakub Kaspřík 
Umístění: 10. místo 
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Okresní	finále	v	plavání	
Doprovod: Mgr. Anna Palovská 

okresní kolo 

Datum konání: 22. 11. 2018 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Lucie Váňová, Veronika Řehulková, Barbora Handlová, Amálie Lyková, Helena 
Matějová, Matyáš Hauser 8., Ondřej Grydil, Daniel Handl, Ondřej Mustar, Theodor 
Čechák, Patrik Vidlák 
 
Umístění: Družstvo chlapců 8. místo, družstvo děvčat 8. místo  

 
Dějepisná	olympiáda	
Doprovod: Mgr. Jana Galová 

Školní kolo 

Datum konání: 27. 11. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: Karolína Surovíková, Veronika Výtisková, Ellen Kozlovská 
 
Umístění: 1. Karolína Surovíková, 2. Veronika Výtisková, 3. Ellen Kozlovská 
 
Postup: Karolína Surovíková 

 
 
Florbal	starší	hoši	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

okrskové kolo 

Datum konání: 12. 12. 2018 Místo 
konání: 

Dolní Benešov 

Účast: Adam Pavlík, Pavel Országh, Šimon Balner, Mikuláš Kaspřík, Štěpán Kaluža, Matěj 
Tomášek, Tadeáš Trojek 
 
Umístění: 3. místo  

 
Olympiáda	z	anglického	jazyka,	kategorie	6.	a	7.	třídy	
Doprovod: Mgr. Veronika Zavadilová 

Školní kolo 

Datum konání: 12. 12. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 



 

52 
 

Účast: 19 žáků 
 
Umístění: 1. místo Tadeáš Trojek, 2. místo Tobiáš Pekárek, 3. místo Karolína Poslíšilová 
 
Postup: Tadeáš Trojek 

 
 
Olympiáda	z	anglického	jazyka,	kategorie	8.	a	9.	třídy	
Doprovod: Mgr. Michael Chlup 

Školní kolo 

Datum konání: 13. 12. 2018 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 15 žáků 
 
Umístění: 1. místo Tereza Třečáková, 2. místo Štěpánka Osinová, 3. místo Karolína 
Bodziuch 
 
Postup: Tereza Třečáková 

 
 
Dějepisná	olympiáda	
Doprovod: Mgr. Jana Galová 

Okresní kolo 

Datum konání: 16. 1. 2019 Místo 
konání: 

ZŠ Englišova Opava 

Účast: Karolína Surovíková 
 
Umístění: 31. místo 

 
 
Olympiáda	z	jazyka	českého	
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní kolo 

Datum konání: 28. 1. 2019 Místo 
konání: 

ZŠ Englišova 

Účast: Štěpánka Osinová 
 
Umístění: 39. - 41. místo 
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Šplh	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová  

Okresní kolo 

Datum konání: 29. 1. 2019, 
30. 1. 2019 

Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Lenka Volná 12., Kateřina Váňová 18., Alice Výtisková 27., Anežka Lašková 39., 
Jakub Kaspřík 12., Jan Suchánek 18., Adam Výtisk 44., Ondřej Mustar., Tereza Žídková 
16., Aneta Trojková 28., Natálie Bergerová 30., Nela Suchánková 38., Michal Raška 9., 
Mikuláš Kaspřík 21., Pavel Országh 21., Tadeáš Trojek 27., Aneta Vidláková 52., Karolína 
Surovíková 42., Kristýna Kadulová 20., Veronika Černá 59., Tomáš Nistler 6., Adama 
Bernát, Adam Stuchlík, Šimon Barteček 
 
Umístění:  
Hoši družstvo 1. stupně - 9. místo, dívky družstvo 1. stupně - 6. místo, hoši mladší 2. stupně 
-  7. místo, děvčata mladší 2. stupně - 9. místo, starší žáci 2. stupně -  18. místo, starší 
děvčata 2. stupně  - 13. místo  
 

 
 
Přehazovaná	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové  kolo 

Datum konání: 5. 2. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Daniel Galdia, Daniel Handl, Matyáš Hauser, Jakub Kaspřík, Ondřej Mustar, Jan 
Suchánek, Lukáš Vaněk, Daniel Žídek, Kateřina Váňová, Valerie Michalisková, Alice 
Výtisková, Valentýna Kostková, Adam Výtisk 
Umístění: 2. místo 
 
 

 
Olympiáda	z	anglického	jazyka,	kategorie	8.	a	9.	třídy	
Doprovod: Mgr. Věra Bielková 

Okresní kolo 

Datum konání: 7. 2. 2019 Místo 
konání: 

SVČ Opava 

Účast: Tereza Třečáková 
 
Umístění: 19. 
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Školní	badmintonový	turnaj	
Doprovod: Pořadatel Mgr. Petr Suchánek 

Školní turnaj 
Datum konání: 13. 2. 2019 Místo 

konání: 
Háj ve Slezsku 

Účast: Pořadí	v	kategorii	3.	–	5.	třída:	1.	Valentýna	Kostková,	2.	Alice	Výtisková,	3.	
Rozálie	Mustarová,	4.	Valerie	Michalisková.	

Mezi	chlapci	3.	-	5.	třídy	zvítězil	Jan	Suchánek	/3.tř/	před	Adamem	Výtiskem,	
Danielem	Galdiou.	Další	místa	obsadili	Ondřej	Mustar,	Daniel	Žídek,	Matyáš	Hauser,	
Lukáš	Vaněk,	Petr	Osmančík,	Ondřej	Grydil,	Patri	Vidlák,	Zdeněk	Raška,	Matěj	
Onderka.	

Dívky	6.	-	9.	třída:	1.	místo	Anežka	Suchánková,	2.	Tereza	Osmančíková,	3.	Tereza	
Židková.	Na	dalších	místech	Aneta	Vidláková,	Kristýna	Kadulová,	Pavla	Ďaďová,	Eliška	
Holásková,	Aneta	Trojková,	Karolína	Surovíková,	Alexandra	Švajdová,	Kristýna	
Černínová,	Jana	Jelenová.	

Mezi	chlapci	6.	-	9.	třídy	zvítězil	Šimon	Barteček	před	Štěpánem	Kalužou,	Adamem	
Stuchlíkem.	Dále	Jakub	Galvas,	Maxmilián	Šindlář,	František	Raška,	Jakub	Pačka,	Patrik	
Berousek,	Patrik	Michalisko.	

 
Olympiáda	z	anglického	jazyka,	kategorie	6.	a	7.	třídy	
Doprovod: Mgr. Anna Palovská 

Okresní kolo 

Datum konání: 14. 2. 2019 Místo 
konání: 

SVČ Opava 

Účast: Tadeáš Trojek 
 
Umístění: 23. 
 

 
Výtvarná	soutěž	Aeroklubu	ČR	FAI	Young	Artists	Contest	2019	
Doprovod: Mgr. Jana Galová 

Školní kolo         Můj sen o létání 
Datum konání: 18. 2 2019 

25. 2. 2019 
Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 5. - 8. třída 
 
Umístění: Kališová, Opravil, Jelenová 
 
Postup: Kališová, Opravil, Jelenová (na soutěži - bez umístění) 
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Výtvarná	soutěž	Českého	zahrádkářského	svazu	26.	ročník		
Doprovod: Mgr. Jana Galová 

Školní kolo       Moje	oblíbená	rostlina   
Datum konání: 18. 2 2019 

25. 2. 2019 
Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: 5. - 8. třída 
 
Umístění: Řehulková, Žídková, Trnčák 
 
Postup: Řehulková, Žídková (na soutěži - bez umístění) 

 
 
Pangea	
zajištění: Mgr. Květoslava Latoňová 

Školní kolo 

Datum konání: 19. 2. 2019 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 4. – 9. třídy 
 
Umístění: Severomoravský kraj 
                  Martin Štěnička 4. tř. – 96. 
                  Adam Výtisk 5. tř. – 38. 
                  Kateřina Gebauerová 7. tř. – 65. 
                  Ellen Kozlovská 8. tř. – 7.    v ČR – 53. 
 

 
Badmintonový	turnaj	1.	–	5.	třída	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní  kolo 

Datum konání: 21. 2. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Daniel Galdia, Petr Osmančík, …………. 
Umístění: v	jednotlivých	kategoriích	byli	úspěšní.	1.	místo	vybojovala	Rozálie	
Mustarová,	Valentýna	Kostková	a	Jan	Suchánek.	2.	místo	obsadil	Ondřej	Mustar	a	3.	
místo	Alice	Výtisková	a	Adam	Výtisk 
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Florbal	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové kolo 

Datum konání: 25. 2. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Daniel Galdia, Daniel Handl, Matyáš Hauser, Jakub Kaspřík, Ondřej Mustar, Adam 
Výtisk, Lukáš Vaněk, Daniel Žídek, Jan Suchánek, Jan Rubeš, Zdeněk Raška, Marek Žídek 
 
Umístění: 1. místo 
 
Postup: do okresního finále 

 
 
Florbal	dívky	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové  kolo 

Datum konání:  Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Aneta Trojková, Tereza Žídková, Jana Jelenová, Kateřina Volná, Natálie Bergerová 
 
Umístění: 2. místo 
  

 
Matematická	olympiáda	6.	–	8.	třída	
zajištění: Mgr. Květoslava Latoňová 

Školní kolo 

Datum konání: březen 2019 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 6. – 8. třídy 
 
Umístění:  
 
Postup: 6. třída: Karolína Pospíšilová 
              7. třída: Kateřina Gebauerová, Tomáš Šmíd, Kateřina Volná 
              8. třída: Ellen Kozlovská, Aneta Vidláková  

 
 
 
 



 

57 
 

Florbal	hoši	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní kolo 

Datum konání: 3. 3. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Daniel Galdia, Daniel Handl, Matyáš Hauser, Jakub Kaspřík, Ondřej Mustar, Adam 
Výtisk, Lukáš Vaněk, Daniel Žídek, Jan Suchánek, Jan Rubeš, Zdeněk Raška, Marek Žídek 
 
Umístění: 7. místo  

 
 
Matematický	Klokan	
zajištění: Mgr. Květoslava Latoňová  

Školní kolo 

Datum konání: 23. 3. 2019 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 6. – 9. třídy 
 
Umístění: Benjamín: Kateřina Volná, Rozálie Brablecová, Tomáš Šmíd 
                  Kadet: Andrea Žídková, Ellen Kozlovská, Aneta Vidláková 
Postup: Kateřina Volná – 8. místo v okrese Opava 

 
 
Badmintonový	přebor	škol	
Doprovod: Pořadatel Mgr. Petr Suchánek 

Okresní  kolo 

Datum konání: 3. 4. 2019 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku 

Účast: Anežka Suchánková, Tereza Osmančíková, Jan Suchánek, Adam Stuchlík, Šimon 
Barteček 
Umístění: 1. Tereza Osmančíková 
  

 
Matematická	olympiáda	6.	–	8.	třída	
zajištění: Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 9. 4. 2019 Místo 
konání: 

ZŠ Otická Opava 
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Účast:             Karolína Pospíšilová 6. tř. – 19. – 22. – úspěšná řešitelka 
                        Kateřina Volná 7. tř. – 26. – 29. – úspěšná řešitelka 
Umístění:       Kateřina Gebauerová 7. tř. – 30. – 31 
                        Tomáš Šmíd 7. tř. – 34. – 37. 
                        Ellen Kozlovská 8. tř. – 35. – 44.  

 
 
Čokoládová	tretra	
Doprovod: Pořadatelé Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Školní  kolo 

Datum konání: 15. 4. 2019 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 1. stupně 
Umístění:  
 
Postup: první tři z každé kategorie postupují do krajského finále 

 
 
Odznak	všestrannosti	olympijských	vítězů	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okrskové  kolo 

Datum konání: 16. 4. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Kristýna Kadulová 1., Veronika Černá 4., Lenka  Volná 4., Jana Jelenová 6., 
Kateřina Volná 12., Tereza Žídková  1., Šimon Barteček 14., Jakub Kaspřík 4., Ondřej 
Mustar 6., Tomáš Nistler 4., Mikuláš Kaspřík 20., Adam Stuchlík 22., Tadeáš Trojek 17., 
Adam Výtisk 8., Jan Suchánek 9., Theodor Čechák 5., Marek Žídek 8., Vojtěch Žižka 9., 
Kateřina Váňová 4., Alice Výtisková 3., Lucie Váňová 4., Rozálie Mustarová 1. 
Umístění: Družstvo 5. místo 
 
Postup: Kristýna Kadulová, Tereza Žídková,  Rozálie Mustarová -  postup do krajského 
kola 

 
 
Pythagoriáda	
zajištění: Mgr. Květoslava Latoňová 

Školní kolo 

Datum konání: 24. 4. 2019 Místo 
konání: 

ZŠ Háj ve Slezsku 

Účast: žáci 5. – 8. třídy 
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Umístění:  
úspěšní řešitelé: 5. třída: Vojtěch Rubeš, Matyáš Häuser, Adam Výtisk 
                           7. třída: Kateřina Volná, Rozálie Brablecová 
                           8. třída: Ellen Kozlovská, Kateřina Opravilová 
Postup: Rubeš, Häuser, Volná 

 
 
Štafetový	pohár	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní  kolo 

Datum konání: 26. 4. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Kateřina Váňová, Barbora Malečková, Lenka Volná, Amálka Stuchlíková, Alice 
Výtisková, Barbora Handlová, Eliška Galová, Ondřej Grydil, Marek Žídek, Jan Suchánek, 
Sebastián Trojek, Vojtěch Kundrát, Theodor Čechák, Tomáš Trnčák, Václav Kundrát 
Umístění: 2. místo 
 
Postup: do krajského kola 

 
 
McDonald´s	cup	kopaná	starší	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okrskové  kolo 

Datum konání: 29. 4. 2019 Místo 
konání: 

Háj ve Slezsku 

Účast: Sebastián Trojek, Vojtěch Kundrát, Jan Černý, Matěj Onderka, Václav Hájek, 
Šimon Štambera, Antonín Černý, Tobiáš Holec, Jakub Vaněk 
Umístění: 3. místo 
 

 
Juniorská	NBA,	dva	turnaje	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské  kolo 

Datum konání: 2. 5. 2019 Místo 
konání: 

Ostrava 

Účast: Vojtěch Žižka, Marek Žídek, Michal Folta, Jan Suchánek, Adam Hranoš, Theodor 
Čechák, Václav Kundrát, Vojtěch Kundrát, Jakub Žák, Daniel Dluhoš, Antonín Dluhoš, 
Barbora Malečková, Veronika Řehulková, Josefína Řehulková, Rozálie Mustarová 
Umístění: 4. místo 
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Krajské	finále	Štafetového	poháru	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Krajské  kolo 

Datum konání: 15. 5. 2019 Místo 
konání: 

Ostrava 

Účast: Kateřina Váňová, Barbora Malečková, Lenka Volná, Amálka Stuchlíková, Rozálie 
Mustarová,, Anežka Lašková,Eliška Galová, Ondřej Grydil, Marek Žídek, Jan Suchánek, 
Sebastián Trojek, Vojtěch Kundrát, Theodor Čechák, Tomáš Trnčák, Václav Kundrát 
 
Umístění: 9. místo 
  

 
Pohár	rozhlasu	mladší	žáci	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okrskové  kolo 

Datum konání: 20. 5. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Jakub Kaspřík, Ondřej Mustar, Patrik Berousek, Adam Pavlík, Šimon Balner, 
Mikuláš Kaspřík, Adéla Hřivňacká, Michal Raška, Pavel Országh, Lukáš Gajdečka, Aneta 
Trojková, Tereza Žídková, Kateřina Urbaníková, Jana Jelenová, Nela Mučková, Kateřina 
Volná, Patrik Michalisko 
Umístění: družstvo dívek 9., chlapci 12. 
  

 
Pohár	rozhlasu	starší	žáci	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek, Mgr. Zuzana Krzestanová 

Okresní  kolo 

Datum konání: 21. 5. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Šimon Barteček, Tomáš Nistler, Vojtěch Fidler, Natálie Pavlíková, Lucie 
Kaštovská, Kristýna Kadulová, Kateřina Bazalová 
Umístění: družstvo dívek 7. místo, chlapci 13. místo  
 

 
Atletický	trojboj	4.	a	5.	tříd	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní  kolo 
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Datum konání: 26. 5. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Jan Suchánek, Jakub Kaspřík, Lukáš Vaněk, Ondřej Mustar, Veronika Řehulková, 
Valerie Michalisková, Anežka Lašková, Nikol Gajdečková 
Umístění: 11 místo 
  

 
Pythagoriáda	
Doprovod: Mgr. Květoslava Latoňová 

Okresní kolo 

Datum konání: 27. 5. 2019 Místo 
konání: 

Slezská univerzita Opava 

Účast:            Jan Rubeš 5. tř. – 17. – 22. – úspěšný řešitel 
                       Matyáš Häuser 5. tř. – 44. – 51. 
	
	
Závod	všestrannosti	olympijských	vítězů	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské  kolo 

Datum konání: 6. 6. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast:  
Umístění: Kristýna Kadulová 3. místo, Rozálie Mustarová 3. místo, Tereza Žídková 12. 
místo 
 

 
Atletický	čtyřboj	
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Okresní  kolo 

Datum konání: 7. 6. 2019 Místo 
konání: 

Opava 

Účast: Šimon Barteček 14., Tobiáš Gratke 43., Pavel Országh 41., Mikuláš Kaspřík 65., 
Žídková Tereza 21., Trojková Aneta 16., Jana Jelenová 50., Nela Mučková 60., Kateřina 
Urbaníková 42. 
Umístění: dívky 10., chlapci 11. místo 
 
  

 
 



 

62 
 

Čokoládová	tretra	–	čtvrtfinále	
Doprovod: Mgr. Zuzana Krzestanová, Mgr. Anna Palovská 

Krajské  kolo 

Datum konání: 13. 6. 2019 Místo 
konání: 

Ostrava 

Účast: Alice Výtisková, Barbora Malečková, Rozálie Mustarová,Eliška Gálová, Lenka 
Volná, Tomáš Trnčák, Antonín Dluhoš,Václav Kundrát, Tobiáš Holec, Jakub Vaněk, Eliška 
Lašková, Amálie Stuchlíková, Ondřej Mustar, Jan Suchánek, Jakub Kaspřík 
Umístění: Jakub Vaněk 2. místo 
 
Postup: Jakub Vaněk  - postup do semifinále 

 
 
 
Krajské	badmintonové	turnaje		
Doprovod: Mgr. Petr Suchánek 

Krajské 

Datum konání: průběžně Místo 
konání: 

Opava, Ostrava, Třinec 

Účast:  
Umístění: Tereza Osmančíková – 10., 6., 3., 4. místo, Anežka Suchánková 10., 5., 4., 1. 
místo, Jan Suchánek 3., 1., 6., 3., 5. místo 
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PŘÍLOHA	Č.	2		Činnost	školní	družiny	

V tomto školním roce zahájilo docházku v ŠD 87 dětí z 1. – 5. třídy a pro děti začaly v družině 
pracovat tyto zájmové útvary: Anglický klub pro děti z 1. a 2. třídy, 3 kroužky výtvarné, 
dramatický kroužek, pěvecký kroužek, Klub sociálně občanských dovedností, 
„VŠUDYBÝLEK“ – kroužek pro turisty, kuchaře a příznivce práce s poikami, 2 kroužky 
gymnastické a gymnastika pro pokročilé. Zájmovou činnost ve školní družině navštěvuje 134 
dětí. 
 
I tento školní rok se chceme zaměřit na spolupráci se seniory a také s kulturní komisí obce Háj 
ve Slezsku. 
 
3. 9. slavnostně zahájil pěvecký kroužek školní družiny školní rok 2018/2019 vystoupením 
rytířů a princezen s písněmi z filmů a pohádek (8 dětí) 
 
8. 9. děti školní družiny  byly pozvány na Zahradní slavnost Domu pro seniory Ludmila ve 
Smolkově. Zde 11 dívek předvedlo seniorům dvě taneční a několik pěveckých vystoupení. 
 
22. 9. proběhla na Ostré hůrce oslava 100 let vzniku samostatného ČESKOSLOVENSKA. 
Hlavním pořadatelem akce byl Obecní úřad Háj ve Slezsku. Část kulturního programu, 
zaměřeného na dějiny našeho státu, připravila paní Jana Galová a Věra Bielková, který 
realizovaly společně s dětmi, vychovatelkami a vyučujícími převážně prvního stupně naší 
školy. 
 
5. 10. se pro děti ze školní družiny uskutečnil preventivní program připravený Centrem inkluze, 
který byl zaměřený na chování dětí k sobě navzájem, jak při hrách, tak v povinných činnostech. 
 
20. 10. gymnastický kroužek vystoupil na SLAVNOSTNÍ TĚLOCVIČNÉ AKADEMII 
SOKOLA HÁJ VE SLEZSKU. Vystoupení se účastnily: Kateřina Volná, Lenka Volná, 
Kateřina Váňová, Lucie Váňová, Helena Matějová, Amálie Lyková, Rozálie Mustarová, Sofie 
Čermáková. 
Žákyně zacvičily pódiovou skladbu KROKODÝL JERONÝM.  
 
23. 10. se v tělocvičně naší školy sešlo 80 dětí školní družiny, aby si vyzkoušely novou 
sportovní disciplínu Nerfligu. Za pomoci ZÁBAVNÍHO CENTRA HORNÍK OSTRAVA se 
zde v soubojích utkalo deset družstev a ve finále zvítězili: M. Hauser, S. Trojek, J. Rubeš, V. 
Kundrát, M. Onderka. 
 
1. 11. zahájil bubenický kroužek školní družiny společně s panem ředitelem Ondřejem  
Hubáčkem setkání strašidel před naší školou. Ta se pak v lampionovém průvodu přesunula do 
Dohnálkova parku, kde byl pro děti připraven program, kterého se zúčastnily i kroužky školní 
družiny. Gymnastický kroužek zatančil valčík na hudbu z filmu Harry Potter. Dramatický 
kroužek předvedl stínové divadlo a „VŠUDYBÝLEK“ roztočil poiky ke svému vystoupení. 
 
1. 11. 2018 se ve školní družině sešly děti a odborná porota ve složení p. učitelky – J. Hrbáčová, 
A. Palovská, V. Dikovská, aby vybraly nejlepší zpěváky v pěvecké soutěži. Předepsané téma 
pro tento školní rok byly dopravní prostředky. 
V kategorii 1. – 2. třída se umístili zpěváčci takto: 1. místo Vilém Rozkošný, 2. místo Eliška 
Výtisková, Lucie Lazarová, Amálie Stuchlíková a Antonín Dluhoš, 3. místo Sofie Trojanová. 
Kategorie 3. – 5. třída: 1. místo Kateřina Váňová, 2. místo Amálie Lyková, Lucie Váňová, 
Barbora Malečková, Rozálie Mustarová, Josefína Řehulková, 3. místo Sofie Čermáková, Eliška 
Galová.     
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1.12. 2018 se rozsvítil slavnostně vánoční strom v naší obci. Je již tradicí, že u stromečku se 
svým pěveckým vystoupením účinkují žáci a učitelé ZŠ Háj ve Slezsku. V jejich repertoáru 
zazněla koleda JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU. Píseň LORETA na text Jiřího Žáčka. VÁNOCE 
NA MÍRU paní učitelky zpívaly společně s dětmi z pěveckého kroužku školní družiny. 
Vystoupení uzavřela žákyně 9. třídy M. Simonová, vánočním songem UŽ Z HOR ZNÍ ZVON. 
Děti ze školní družiny se podílely i na výrobě vánočních ozdob. Na vánoční strom vyráběly 
zvony v bíločervené barevné kombinaci.      
                                                                               
14. 12. 2019 se ve školní družině uskutečnilo Vánoční setkání dětí. Program připravily a 
předvedly v sále školy děti z pěveckého, gymnastického a POI kroužku. Po něm ve vánočně 
vyzdobené školní družině probíhalo rozbalování nových hraček. 
 
22. 12. předvedl dramatický kroužek své vánoční vystoupení na téma Vánoce v cizích zemích 
dětem a vyučujícím z 1. stupně. 
 
22.1. 2019 jsme byli potěšit obyvatele Domu pro seniory Ludmila ve Smolkově s přáním všeho 
nejlepšího v roce 2019.  17 dětí a tři paní učitelky předvedly seniorům program plný písní a 
tanců. Na začátku našeho vystoupení promluvil nový ředitel Domu pro seniory o důležitém 
významu setkávání a vzájemné komunikaci tak věkově vzdálených generací. 
 
Děti ve školní družině mají možnost zkoušet každý měsíc výtvarné dobrodružství. V měsíci 
lednu byla vyhlášena soutěž o Nejveselejšího sněhuláka. Soutěže se zúčastnilo jen 17 dětí. 
Všechny děti pak měly možnost dát svůj hlas sněhulákovi, který je nejvíc potěšil a rozesmál. 
Soutěž vyhrála žákyně 2. třídy Linda Štrychová. 
 
16. 2. na školním plese a 17. 2. na dětském maškarním bále, pořádaném SRPD HAJETO, 
vystoupily kroužky naší družiny -  gymnastický a POI kroužek. 
 
23. 2. převedl svůj nový program POI kroužek i na Masopustu ve Smolkově. 
27. 2. 2019 se pěvecký kroužek školní družiny zúčastnil soutěže zpěváků družin opavského 
obvodu na téma DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. V mladší kategorii dětí z 1. a 2. třídy nás 
reprezentoval Vilém Rozkošný s písní JEZDÍM BEZ NEHOD. Byl jediný prvňáček, který 
zpíval sólově. Porotou byl za svůj výkon pochválen a zařazen do ZLATÉHO PÁSMA. 
 
V kategorii starších dětí 3. – 5. třídy předvedly dívky z pěveckého kroužku průřez dopravními 
prostředky od doby, kdy lidé museli chodit pěšky až po vzdálenou budoucnost, kdy nás budou 
vozit elektromagnetické rychlovlaky. 
 
Našim provedením byla porota nadšena. ZLATÉ PÁSMO a absolutní prvenství jsme si ze 
soutěže odnesli jako každý rok. 
 
Tak jako každý rok i letos jsme se zapojili do výtvarné soutěže pro školní družiny. Letošní téma 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY inspirovalo všechny děti. Nyní máme v družině několik 
barevných veselých vlakových souprav. 
 
Vítězkami soutěže se staly žákyně 2. třídy Linda Štrychová, Julie Martinů a Vendulka 
Štěpánová. 
 
3. 4. 2019 se zúčastnil gymnastický kroužek školní družiny Přehlídky pódiových skladeb 
ČASPV v Opavě na ZŠ Vrchní. S choreografií skladby KROKODÝL JERONÝM jsme 
postoupili na Krajskou přehlídku v Ostravě Pustkovci. 
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13. 4. předvedl gymnastický kroužek pódiovou skladbu KROKODÝL JERONÝM NA Krajské 
přehlídce pódiových skladeb v Hale TJ Sokol Pustkovec v Ostravě a postoupil na celostátní 
přehlídku ČASPV. 
 
16. 4. se školní družina, tak jako celá škola, zúčastnila VELIKONOČNÍHO JARMARKU 
výstavou i prodejem velikonočních prací. 
 
25. 5. se gymnastický kroužek zúčastnil REPUBLIKOVÉ PŘEHLÍDKY POHYBOVÝCH 
SKLADEB V LITOMĚŘICÍCH připravovanou ČASPV. Pohybovou skladbu KROKODÝL 
JERONÝM předvedlo 7 dívek. 
 
8. 6. vystoupil POI kroužek na DNI OBCE  V HÁJI VE SLEZSKU, 11 děvčátek předvedlo 
choreografii s názvem BARBIE GIRL. 
 
18. 6. se dramatický kroužek zúčastnil OKRESNÍ PŘEHLÍDKY DRAMATICKÉ TVORBY 
v Loutkovém divadle v Opavě. Úspěšně předvedl pohádky O VZNEŠENÉ  JEŽIBABĚ a 
pohádku KARKULÁK. 
 
19. 6. podporoval bubenický kroužek účastníky na trati  OLYMPIJSKÉHO BĚHU hrou na 
šamanské bubny.  
 
25. 6. předvedly kroužky pěvecký, gymnastický a bubenický program písní a tanců  pro klienty 
Domu pro seniory Ludmila ve Smolkově. 
 
25. -  27. 6. závěr školního roku ve školní družině patřil kolektivním hrám v tělocvičně a 
modelování z nafukovacích balonků. 
 
Za ŠD M. Formánková 


