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Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

Sídlo:

Jeseník, Nábřežní 413, 790 01

Telefon:

584 401 200, 731 406 111

E-mail. Adresa:

skola@zsjesenik.cz

www:

www.zsjesenik.cz

Právní forma:

právní subjekt - příspěvková organizace (od 1. 1. 2001)

IČO:

705 999 21

Zřizovatel školy:

obec – město Jeseník

Vedení školy:

ředitel školy: Mgr. Svatopluk Sekanina
zástupce ředitele zástupce statutárního orgánu: Mgr. Magdalena Bendová
zástupce ředitele pro 1. stupeň (pracoviště Boženy Němcové): Jarmila Koukolová
zástupce ředitele pro 1. stupeň (pracoviště Průchodní): Mgr. Hana Pavlíková

Součásti školy:

školní družina, školní klub, výdejny stravy na pracovištích: Nábřežní, Průchodní a Boženy
Němcové

Zařaz. do sítě škol:

1. 1. 2001

Identifikátor zaříz.:

600 150 518

IZO ZŠ:

102 028 893

Školská rada:

zřízena ke dni 15. 10. 2006

Členové ŠR
za rodiče:

Václav Tschulík, Jarmila Rotterová, Karel Cundrla

za zřizovatele:

Libor Halas, Iva Peitlová, Vitězslava Churá

za pedagogy:

Radka Burešová, Hana Kubová, Iva Chocholová (od 1. 8. 2015 Romana Grosičová)

po volbách 9. 3. resp. 10. 3. 2016
za rodiče:

Alena Řehová, Monika Blandová, Radek Brnka

za zřizovatele:

Zdeňka Blišťanová, Iva Peitlová, Zdeňka Exelová

za pedagogy:

Marek Fellner, Radka Burešová, Hana Kubová

Celková kapacita:

základní škola … 1 420 žáků

Vyučovací jazyk:

český

Profilace školy:

2. stupeň sport

Optimální kapacita: 800 žáků (250 – P, 250 – BN, 300 – N)

Charakteristika školy:
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace je školou úplnou, která vznikla 1. července 2006 sloučením tří v tu
dobu existujících samostatných základních škol (ZŠ Jeseník, Boženy Němcové, ZŠ Jeseník, Nábřežní, ZŠ Jeseník,
Průchodní). Má sídlo na Nábřežní ulici a odloučená pracoviště na ulici Boženy Němcové a Průchodní. Škola nemá
vlastní vyvařovnu, ale na každém pracovišti má výdejnu stravy.
Má oddělení školní družiny (6 na ul. Průchodní, 5 na ul. B. Němcové) s celkovou kapacitou 330 žáků a oddělení
školního klubu (na ul. Nábřežní). Na pracovišti Boženy Němcové a Průchodní se nachází třídy 1. stupně a na pracovišti
Nábřežní třídy 2. stupně. Zde jsou vedle běžných tříd také třídy resp. části tříd s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na
všeobecnou sportovní přípravu a fotbal. Ve školním roce 2015/2016 školu navštěvovalo celkem 677 žáků (1. stupeň
468 žáků a 2. stupeň 209 žáků). Škola má celkem 56 učeben (z toho 24 odborných).
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Pracoviště Nábřežní má víceúčelový sportovní areál, ve kterém se nachází hřiště na malou kopanou, házenou,
basketball a volejbal. Kolem hřiště je lehkoatletický ovál se čtyřmi běžeckými dráhami o délce 200 m, dvěma doskočišti
na skok daleký a jedním na skok vysoký.
Na pracovišti Boženy Němcové se nachází dětské hřiště a víceúčelové sportovní hřiště.
Venkovní areál na pracovišti Průchodní je po celkové revitalizace a i zde se nachází sportovní hřiště a běžecká dráha na
50 m s doskočištěm na skok daleký.
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Počet tříd ZŠ celkem

28

29

29

29

Počet tříd 1. stupně ZŠ

19

20

20

20

Počet tříd 2. stupně ZŠ

9

9

9

9

Počet žáků k 30. 9.

690

698

696

677

Počet žáků 1. st. ZŠ

467

477

469

468

Počet žáků 2. st. ZŠ

223

221

227

209

Počet žáků/1 třídu

24,64

24,07

24,00

23,34

Počet žáků/1 učitele

17,95

17,71

17,50

17,77

B)

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ROČNÍK ZŠ

Škola pro život (vlastní ŠVP)

C)

1. – 9.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Pedagog. prac. – učitelé
Pedagog. prac. – vychovatelé ŠD a ŠK
Pedagog. prac. – asistenti pedagoga
Správní zaměst. – hospodářky a ekonom
- správce budov, školník, topič
- uklízečky
- kuchařky školní jídelny

41
13
5
3
3
7
4

PRAC.
ÚVAZEK
38,09
10,02
2,46
2,82
3
6,56
1,69

Celkem zaměstnanců

76

64,64

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

PEDAGOGOGIČTÍ
PRACOVNÍCI
vedení školy
Sekanina Svatopluk
Bendová Magdalena
Koukolová Jarmila
Pavlíková Hana

POČET

FUNKCE
ŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

M + Sa
M + Čz
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
strana 4

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016
učitelé 1. stupně
Bartuňková Iveta
Burešová Radka
Diasová Markéta
Dobešová Milena
Drahoňovská Šárka
Grygárková Helena
Hlobilová Kamila
Kořenková Ivana
Kováčová Marie
Kubová Hana
Kozlová Jana
Minářová Anna
Křesinová Jana
Otruba Vilém
Pažoutová Jaroslava
Pecinová Hana
Sedláková Hana
Skřivánková Jana
Stúpalová Romana
Uhříková Markéta
Václavková Irena
učitelé 2. stupně
Červená Alžběta
Činčalová Iva
Fellner Marek
Grosičová Romana
Holubová Miloslava
Janečková Libuše
Konečná Martina
Krčmářová Jana
Mlynářová Eva
Pavelková Veronika
Rašová Květa
Schreierová Hana
Skřivánek Jaroslav
Smékalová Světluše
Ševčík Jan
Šuška Ladislav
Vyvážil Vladislav
Zlámalová Jana
vychovatelky ŠD a ŠK,
asistentky pedagoga
Klosowská Jaroslava
Baudisová Alexandra
Činčalová Iva
Hájková Vlastislava
Hlavačka Marek

UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ + VP
UČ + VP
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UC

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
Nj + Vv + Čz
Čj + Hv
Z + Tv + Sp + Ov
Z + Tv + Ov + Vv + Szp
Aj + Ek
Čj + Rj + Ov
Aj + Hv + Pv + KAj
M + Ch + Pv + Ov
Rj + Z + Tv + D + Ov
Čj + Hv
Čj
Aj + Vv
F + Pv + Ov
Př + Přp
Inf
M + Pv + Tk
Sp
Čj + D

VVŠD
VŠD
VŠK
VŠD
VŠD
strana 5

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016
Holčáková Blanka
Krejčí Blažena
Machalová Kamila
Palzerová Dominika
Petříková Naděžda
Spáčilová Dana
Šmoldasová Renata
Žáková Gabriela
Dobešová Eva
Doleželová Martina
Hlavačka Marek
Koňařová Vlasta
Pecinová Alice
Studníková Naděžda

VŠD
VŠK
VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
AP
AP
AP
AP
AP
AP

DALŠÍ ÚDAJE

2013/2014 2014/2015 2015/2016

UČ ve starobním důchodu k 1. 1. 2016
Nekvalifikovaní k 1. 1. 2016

D)

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

3
2

3
2

2
0

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

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Termín:

4. 2. 2016 (resp. náhradní zápis 11. 2. 2016)

Počet dětí:

117 resp. 119

Počet žádostí o odklad povinné školní docházky:

29

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:
90
(dle §165, odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb.)
z toho
k individuálnímu vzdělávání:
(dle §41, zákona č.561/2004 Sb.)

1

plnění povinné školní docházky v zahraničí
(dle §38, zákona č.561/2004 Sb., 1,a))

2

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 29
(dle §165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s §37, zákona č.561/2004 Sb.)
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

E)

STATISTIKA PROSPĚCHU ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016
prospěli s vyznamenáním
počet žá ků počet žáků
2014/2015 2015/2016 počet žá ků počet žáků %
2014/2015 2015/2016

ročník

%

prospěli

neprospěli

počet žá ků počet žáků
2014/2015 2015/2016

počet žá ků počet žáků
2014/2015 2015/2016

%

%

nehodnoceni
%

%

počet žá ků počet žáků
2014/2015 2015/2016

%

%

1.

87

100

86

97

98,9

97,0

1

2

1,1

2,0

0

1

0,0

1,0

0

0

0,0

0,0

2.

100

87

88

81

88,0

93,1

10

5

10,0

5,7

2

1

2,0

1,1

0

0

0,0

0,0

3.

98

90

87

71

88,8

78,9

11

19

11,2

21,1

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

4.

95

98

76

75

80,0

76,5

19

23

20,0

23,5

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

5.

86

93

54

59

62,8

63,4

31

34

36,0

36,6

1

0

1,2

0,0

0

0

0,0

0,0

1. stupeň

466

468

391

383

83,9 81,8

72

83

15,5 17,7

3

2

0,6

0,4

0

0

0,0

0,0

6.

56

51

20

20

35,7

39,2

34

27

60,7

52,9

2

4

3,6

7,8

0

0

0,0

0,0

7.

48

55

12

17

25,0

30,9

35

37

72,9

67,3

1

1

2,1

1,8

0

0

0,0

0,0

8.

55

47

16

13

29,1

27,7

36

33

65,5

70,2

3

1

5,5

2,1

0

0

0,0

0,0

9.

71

51

16

12

22,5

23,5

55

39

77,5

76,5

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

2. stupeň

230

204

64

62

27,8 30,4

160

136

69,6 66,7

6

6

2,6

2,9

0

0

0,0

0,0

ZŠ celkem

696

672

455

445

65,4 66,2

232

219

33,3 32,6

9

8

1,3

1,2

0

0

0,0

0,0

1. Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech

2,45

Prvouka

Člověk a zdraví

2,33

Občanská výchova

2,29

Ekologie

2,40

Přírodopis

2,53

Dějepis

2015/2016

2. stupeň

Zeměpis

2,49

Chemie

2,34

Fyzika

2,67

Informatika

2,43

Tělesná výchova

1,45

2,60

Pracovní výchova

1,61

2014/2015

Hudební výchova

2015/2016

1. stupeň

Výtvarná výchova

R

Přírodověda

N

1,43

Vlastivěda

Ruský jazyk

Aj

1,58

Předmět

Matematika

Německý jazyk

Čj
2014/2015

Český jazyk

Anglický jazyk

a) Povinné předměty 1. a 2. stupně

Inf

F

Ch

Z

D

Př

Ek

Ov

Čz

1,14

2,51

2,27

2,25

2,28

2,51

2,22

1,70

1,14

1,15

2,45

2,17

2,27

2,36

2,28

1,58

1,45

1,38

M

Prv

Vl

Pd

Vv

Hv

Pv

Tv

1,42

1,28

1,70

1,43

1,03

1,05

1,03

1,03

1,04

1,50

1,29

1,47

1,40

1,02

1,02

1,03

1,04

1,00

1,27

1,19

1,31

1,30

1,19

1,08

1,22

1,29

Pozn.: Šk. rok 2015/2016 je prospěchově srovnatelný s rokem 2014/2015. Pokud došlo k výraznější odchylce oproti
roku 2014/2015, tak ve většině případů k lepšímu Na 1. stupni vlastivěda, (z 1,70 na 1,42). Na 2. stupni německý
jazyk (z 2,67 na 2,29), přírodopis (2,51 na 2,28), ekologie (z 2,22 na 1,58), občanská výchova (z 1,70 na 1,45).
K mírnému zhoršení pak došlo v dějepise (2,28 na 2,36).

Tk

Szp

Ka

Sa

Sportovní příprava

Přp

Konverzace v
anglickém jazyce
Sportovní a
pohybové aktivity

Technické kreslení

Předmět

Přírodovědná
praktika
Seminář ze
zeměpisu

b) Povinně volitelné předměty 2. stupně

Sp

2014/2015 1,24 1,67 1,00 1,21 1,00 1,16
Průměr známek
2015/2016 1,04 1,80 1,44 2,16 1,00 1,09
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2. Průměrný prospěch ZŠ
1. stupeň

2. stupeň

ZŠ

Průměr známek 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16
1,24 1,2 1,93 1,82 1,57 1,49

STATISTIKA CHOVÁNÍ A ABSENCE
ročník

výchovná opazření

počet žáků
NTU

DTU

pochvaly

DŘŠ

2. st

3. st

PTU

absence
PŘŠ

omluvená

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16

počet hodin na žáka

neomluvená

14/15

15/16

14/15

15/16

počet hodin na žáka
14/15

15/16

87

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

20

0

0

4087

2850

46,98

28,50

0

0

0,00

0,00

100

87

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

27

48

0

0

3601

2861

36,01

32,88

0

0

0,00

0,00

98

90

3

14

2

2

0

0

0

0

0

0

17

51

0

7

4100

3736

41,84

41,51

0

0

0,00

0,00

95

98

4

6

3

2

0

0

0

0

0

0

37

63

0

8

4095

4683

43,11

47,78

0

5

0,00

0,05

86

93

14

5

3

1

0

0

0

2

0

0

36

87

2

8

3870

4366

45,00

46,94

0

80

0,00

0,86

1. stupeň

466

468

24

25

11

5

0

0

0

2

0

0

158

269

2

23

19753 18496

42,39

39,52

0

85

0,00

0,18

6.
7.
8.
9.

56

51

7

14

3

6

2

5

3

1

1

0

16

20

2

3

3455

2523

61,70

49,47

84

50

1,50

0,98

48

55

7

12

1

4

0

6

0

2

0

0

18

41

1

6

2697

3184

56,19

57,89

0

15

0,00

0,27

55

47

12

5

10

3

6

5

0

0

1

0

17

35

2

3

4228

2812

76,87

59,82

147

6

2,67

0,13

71

51

15

23

10

21

9

6

0

3

0

0

10

41

4

4

4852

4978

68,34

97,60

113

0

1,59

0,00

2. stupeň

230

204

41

54

24

34

17

22

3

6

2

0

61

137

9

16

15232 13497

66,23

66,23

344

71

1,50

0,35

ZŠ celkem

696

672

65

79

35

39

17

22

3

8

2

0

219

406

11

39

34985 31993

50,27

47,61

344

156

0,49

0,23

1.
2.
3.
4.
5.

Pozn.: V 2. pololetí šk. roku 2015/2016 bylo uloženo cekem 22 DŘŠ a 6 žáků/žákyň bylo chování klasifikováno
stupněm 2. V porovnání se šk. rokem 2014/2015 jde o mírný nárůst, přestože počet žáků mírně klesl. Pozitivní ale je, že
nebyl důvod u nikoho klasifikovat chování stupněm 3, jako předešlý šk. rok.
Omluvená ABSENCE v 2. pololetí šk. roku 2015/2016 dosáhla průměru 66,23 hodin na žáka 2. stupně (naprosto
shodné jak v roce 2014/2015)), a 39,52 hodin na žáka 1. stupně (mírný pokles), celkem pak činila omluvená absence
47,61 hodin na žáka (to je mírný pokles oproti roku 2014/2015). V 9. roč. je omluvená absence oproti jiným ročníkům
výrazně vyšší – to bylo zapříčiněno vysokou absenci jednoho žáka, která ale byla vždy řádně omluvena lékařem.
Absence neomluvená, činila ve šk. roce 2015/2016 156 hodin, což je pokles o více než polovinu oproti roku 2014/2015.
K zajištění řádné školní docházky u těch žáků, jichž se problém týkal, škola (prostřednictvím především výchovných
poradkyň a metodiček prevence) intenzivně spolupracovala s OSPODem.
Vysvětlivky:
NTU
DTU
DŘŠ
2. st.
3. st.
PTU
PŘŠ

napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
snížená známka z chování
snížená známka z chování
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy

ŽÁCI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNI (INTEGROVANÍ ŽÁCI):
Žákům se zdravotním postižením (SVPU a SVPCH) i žákům sociálně znevýhodněným byla stejně jako v minulých
letech po celý školní rok 2015/2016 věnována individuální péče. Žáci byli vzdělávání v jednotlivých předmětech podle
individuálního vzdělávacího plánu.
ŽZP 2015/2016

Ročník
5. 6.

1.

2.

3.

4.

Počet žáků

2

2

9

4

4

ŽSZ 2015/2016

1.

2.

3.

4.

5.

Počet žáků

7.

8.

9.

2

3

5

4

6.

7.

8.

9.

1

Celkem
35
1
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S pěti žáky zdrav. postiženými pracovaly během vyučování asistentky pedagoga. Bylo to ve třídách: I. A – 10
hodin/týden, III. E – 25 hodin/týden, V. D – 10 hodin/týden, V. E – 26 hodin/týden a dále s jedním žákem soc.
znevýhodněným a to ve třídě IV. B – 15 hodin/týden
VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI (ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ):
Ročník

Počet/dívek

Konzervatoř

Gymnázium

SŠ

5.
23/10
1/1
22/9
0
8.
1/0
0
0
0
9.
51/30
1/1
14/10
23/13
Pozn.: Všichni naši vycházející žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání.

SOU

OU

Jiné školy

0
1/0
13/6

0
0
0

0
0
0

STATISTIKA ODCHOZÍCH ŽÁKŮ z 5. ročníku

Pozn.: Poprvé po 5 letech se snížilo % odchozích žáků z 5. ročníku na jiné ZŠ. Díky tomu můžeme ve šk. roce
2016/2017 otevřít v 6. roč. 3 třídy s průměrným počtem žáků 23.
Největší odliv pravidelně zaznamenáváme na ZŠ Česká Ves. Je nutno ale podotknout, že 4 žáci mají bydliště právě
v České Vsi, případně 3 sice v Jeseníku, ale na ul. U jatek resp. Husova, což je historicky dána oblast jako spádová pro
Českou Ves.

F)

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Údaje o prevenci rizikového chování žáků
Tento školní rok jsme se při prevenci rizikového chování pokračovaly v posilování pozitivního klimatu v jednotlivých
třídách. Pozornost byla věnována i tématům jako zdravý životní styl, prevence rakoviny děložního čípku, prevence
zneužití návykových látek, ústní hygiena, přednášky zaměřené na sexualitu a vztahy mezi mužem a ženou.
Tematické bloky začleněné do tematických celků vyučovacích předmětů
Pro 1. stupeň – Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Tělesná výchova, Informatika, Český jazyk
Pro 2. stupeň – Člověk a zdraví, Občanská výchova, Tělesný výchova, Přírodopis, Zeměpis, Informatika, Český jazyk








Posilování pozitivního klimatu třídy a mezilidských vztahů
hry na posílení třídního kolektivu, vztahů ve třídě
spolupráce s SVČD
Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu (průběžně ve vybraných vyučovacích hodinách během školního
roku)
Výchova ke zdraví
Zdravý životní styl, primární prevence zneužívání návykových látek
Primární prevence šikany a kyberšikany
Prevence vzniku poruch příjmu potravy
Ekologie
strana 9

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

Celkové zhodnocení:
 Hlavní část prevence, po konzultaci s jednotlivými učiteli, probíhala ve vybraných předmětech v rámci výuky.
 Ve spolupráci se střediskem volného času Duha, se podařilo zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit
v několika zájmových útvarech.
 Školní družina a školní klub zajišťovaly bohatý program, především v odpoledních hodinách.
 Škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol (prevence zdravého životního stylu).
 V rámci primární prevence jsme spolupracovaly s neziskovými organizacemi: Poradna Zdraví Šumperk, ABATOP
Evaluace preventivních akcí pro školní rok 2014/2015
OBDOBÍ

PROJEKTY V RÁMCI ŠVP

PROJEKTY PRO PREVENCI
NA 1. STUPNI

Hodnocení

1. ročník
Září
Listopad

Bezpečně po chodníku
Halloween

Únor
Březen

Den zdraví

Květen

Kloboukový den

Bezpečnost bez hranic

proběhlo
proběhlo

Zdravá pětka

proběhlo

Zdravé zoubky

proběhlo
proběhlo

2. ročník

Listopad

Bezpečně po chodníku
Halloween

Prosinec

Vánoční radovánky

Únor

Cirkusová škola

Policista - povolání

proběhlo

Březen

Den zdraví

Zdravá pětka

proběhlo

Duben

Slet pohádkových postav

Září

Bezpečnost bez hranic

proběhlo
proběhlo
proběhlo

proběhlo
3. ročník

Září

Bezpečně po chodníku

Bezpečnost bez hranic

proběhlo

Říjen

proběhlo

Listopad

Já a moje město
Halloween

Prosinec

Vánoční radovánky

proběhlo

Únor

Slet pohádkových postav

proběhlo
Zdravá pětka

proběhlo

4. ročník
Bezpečnost bez hranic

Září

proběhlo

Říjen

Den zdraví

proběhlo

Listopad

Halloween

Kyberšikana

proběhlo

Prosinec

Vánoční radovánky

Spolupráce s pensionem pro seniory

proběhlo

Duben

Den Země

Bezpečně na kole

proběhlo

Květen

Bezpečně na kole

proběhlo
5. ročník
Bezpečnost bez hranic

Září

proběhlo

Listopad

Halloween

proběhlo

Prosinec

Vánoční radovánky

proběhlo

Březen

Den zdraví

Zdravá pětka

proběhlo

Duben

Den Země

Dospívání – dívky
Dospívání – chlapci – Pro zdraví

úspěšně proběhlo

Květen

Já a moje město

proběhlo
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OBDOBÍ

PROJEKTY V RÁMCI ŠVP

PROJEKTY PRO PREVENCI
NA 2. STUPNI
6. ročník

Hodnocení

Září

Adaptační kurz

Bezpečnost bez hranic

proběhlo

Listopad

Halloween

proběhlo

Prosinec

Vánoční zpívání

neproběhlo

Leden

Bruslařský kurz

úspěšně proběhlo

Březen

Zdravá pětka

náhradní termín
červen

Pohoda, klídek a tabáček

proběhlo

Duben

Den Země

Květen

Živá voda

neproběhlo

Červen

Olympijský den

proběhlo
7. ročník

Září

Bezpečnost bez hranic

proběhlo

Opilý pozemšťan

proběhlo

Listopad

Halloween

Prosinec

Vánoční zpívání

proběhlo

Leden

Lyžařský kurz

náhradní termín
březen

Únor

Opilý Pozemšťan

proběhlo

Zdravá pětka

proběhlo

Duben

Den Země

Květen

Živá voda

proběhlo

Červen

Olympijský den

proběhlo
8. ročník

Září

Cykloturistický kurz

Říjen

Bezpečnost bez hranic

proběhlo

Sex a AIDS

proběhlo

Listopad

Halloween

proběhlo

Prosinec

Vánoční zpívání

proběhlo

Únor

Finanční gramotnost I, II

proběhlo

Březen

Sex a Aids -Abatop

proběhlo

Zdravá pětka

proběhlo

Duben

Den Země

Květen

Živá voda

proběhlo

Červen

Olympijský den

proběhlo
9. ročník
Bezpečnost bez hranic
motivační workshop, projekt Paměti národa
(lidská práva)
Vážíš si svého těla

Září
Říjen
Listopad

Halloween

Prosinec

Vánoční zpívání

Březen

proběhlo
proběhlo
proběhlo

Chování k seniorům - Vánoce

neproběhlo

Zdravá pětka

proběhlo

Prevence rakoviny děložního čípku

proběhlo

Duben

Den Země

Květen

Živá voda

neproběhlo

Červen

Olympijský den, Vodácký kurz

proběhlo
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Závěr
V rámci primární prevenci bylo také provedeno a vyhodnoceno sociometrické šetření v problémových třídách prvního i
druhého stupně ZŠ Jeseník, po konzultaci s třídními učiteli. Preventivní akce i sociometrická šetření byla v kompetenci
metodiků prevence Mgr. Jany Kozlové (1. stupeň) a Mgr. Romany Grosičové (2. stupeň).
V tomto školním roce byla pozornost zaměřena na spolupráci prvního a druhého stupně a to v akcích s názvem
Halloween, 10 let Spolufest, Deváťáci učí páťáky. Tyto akce proběhly s velkým úspěchem jak mezi žáky, učiteli i
rodiči.
Spolupráce s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky vedla k úspěšnému naplnění Minimálního preventivního
programu.

G)

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
1. pololetí

2843

Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ

Vzděláv
ací
zařízení
SCH-Jsk

2830

Dyskalkulie prakticky a hravě

SCH-Jsk

2824

Podzimní aranžmá

SCH-Jsk

Stúpalová, Drahoňovská,
Uhříková, Hlobilová, Dobešová
M. Václavková
Burešová, Pecinová H.,
Skřivánková, Pažoutová
Machalová

2827

Aktivity podporující přirozený vývoj řeči u dětí

SCH-Jsk

Václavková, Kováčová, Kubová

2832

Grafická tvorba akcidenčních tiskovin pro začátečníky

SCH-Jsk

Janečková, Otruba

ANAG
s. r. o.
ANAG
s. r. o.

Bendová, Válková

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

Číslo

Název

Cestovní náhrady 2015 - zahraniční

PROSINEC

LISTOPAD

Valutová pokladna

Jména PP

Bendová, Válková

2837

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat

SCH-Jsk

2836

Kurz první pomoci rozšiřující zdrav. znalosti

SCH-Jsk

Sedláková, Pažoutová,
Bartuňková
Krčmářová, Doleželová,
Palzerová
Zlámalová

SCH-Jsk

Kubová, Mrosková, Burešová,
Pecinová, Spáčilová

Orient v Čechách?

2842

„Učit bez hlasu? To nejde!“ aneb jak bojovat s hlasovou
únavou
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2. pololetí

LEDEN

Číslo

Vzdělávací
Jména PP
zařízení
SCH-Jsk Hlavačka, Uhříková, Kozlová,
Pavlíková, Kubová
SCH-Jsk Machalová

Název

2982

S hudbou? S hudbou!

2986

Velikonoční dekorativní tvoření

21-152 Komunikace pro vedoucí pracovníky

NIDV - Olm Pavlíková, Koukolová

ÚNOR

Logopedický kurz
3009

Jóga pro děti v MŠ a na 1. st. ZŠ s využitím pomůcek,
cvičení ve dvojici

2989

Spolupráce učitele s AP ve třídě

SCH-Jsk

Stúpalová, Ferenčíková, Křesinová

2999

Reedukace dyskalkulie – 1. S. ZŠ

SCH-Jsk

Burešová, Pecinová

3008

Hravá jóga pr děti v MŠ

SCH-Jsk

Doleželová

Logopedický kurz

Schola Viva
Špk

Pecinová, Burešová

Škola a muzeum

Litomyšl

Zlámalová

Mám ve třídě dyslektika (1. st. ZŠ angličtina)

SCH-Jsk

Pažoutová, Minářová, Bartuňková

Zákoník práce ve školách

3001

BŘEZEN

2993

2984

TSM -Brno Sekanina, Bendová, Ambrožová

Příprava třídních učitelů

Hygienické požadavky na škol. stravování

21-161 Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky
Vnitřní kontrolní systém školských přísp. organizací
Vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona
21-161 Informační seminář pro ředitele škol
3019

DUBEN

Tvoření nejen pro maminky

2990

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstraňování
grafom. obtíží – 1. st. ZŠ
Asistent pedagoga – dítě s ADHD a ADD – 1. st. ZŠ

3006

Myšlenkové mapy - pro učitele 2. st. ZŠ

2991

PARIS - Sekanina, Motyková
Karviná
PARIS - Bendová, Ambrožová
Karviná
NIDV- Olm Sekanina, Bendová
SCH-Jsk

Hájková

SCH-Jsk

Mrosková, Václavková

SCH-Jsk

Ferenčíková, Machalová

SCH-Jsk

Janečková, Zlámalová

NIDV- Olm Krčmářová

Materiál, fantazie a prac. výchova

Mgr.
Dobešová M., Pavlíková,
Samsonová Uhříková, Drahoňovská
NIDV- Olm Zlámalová
Schola Viva
Špk

Logopedický kurz
2987

Burešová, Pecinová, Uhříková,
SCH-Jsk Drahoňovská, Mrosková,
Bartuňková, Krčmářová,
Skřivánek
Motyková, Bajzová, Kouřilová,
SCH-Jsk Jatiová, Stolaříková, Vévodová,
Blahutová, Jirešová, Štramová,
Štěpánová
NIDV- Olm Pavlíková, Koukolová

Bezpečné zacházení s chemickými látkami

Úpravy ŠVP v systému InspIs

KVĚTEN

Schola Viva Pecinová, Burešová
Špk
Koukolová, Drahoňovská,
SCH-Jsk
Uhříková, Doleželová

Jak lépe učit češtinu ve 2. období 1. st. ZŠ

SCH-Jsk

Pecinová, Burešová
Hlobilová, Pažoutová

Společné vzdělávání a OP VVV

NIDV-Ova Sekanina, Koukolová, Pavlíková

Etická výchova

Etické
fórum
OXFORD
university

Společ. vzdělávání – inkluze v hodinách Aj
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ČERVEN

ŠVP v zájmovém vzdělávání

PSV Invest Klosowská

3003

Osobnostní sociální výchova v MŠ

SCH-Jsk

Koukolová, Stúpalová

3050

Metodika hospitační činnosti

SCH-Jsk

Koukolová, Pavlíková, Sekanina

Společné vzdělávání a OP VVV

NIDV-Ova Mrosková, Janečková, Holubová

Vysvětlivky zkratek:
Jsk = Jeseník, Špk = Šumperk, Olm = Olomouc, Ova = Ostrava, SCH = Schola servis, UP Olm = Univerzita Palackého
Olomouc

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

H)

O aktivitách školy byla během roku veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a příspěvky
v měsíčníku Naše město.
Níže je vypsán stručný obsah. Podrobněji viz příloha č. 2 Výroční zprávy o činnosti školy

1)

Jednorázové akce organizované naší školou (na úrovni kraje, okresu resp. školy)

typ akce

měsíc

- okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
kategorie I A, II A, (ZŠ Jeseník, Nábřežní)

2.

- okresní kolo v silovém čtyřboji

2.

- okresní kolo Pythagoriády pro 1. st.

3.

- okresní kolo olympiády v Aj 1. stupeň

4.

- okresní kolo ve čtenářské gramotnosti 4. roč.

4.

- okresní kolo ve vybíjené

4.

- okresní kolo OVOV

5.

- okresní kolo Poháru Českého rozhlasu 2. stupně

5.

- okresní kolo Atletického čtyřboje žáků 2. stupně

5.

typ akce

měsíc

- plavecký kurz, 2. roč. resp. 1. roč.

(9. – 11.) resp. (3. – 5.)

- cykloturistický kurz, 8. roč.

9.

- adaptační kurz, 6. roč.

9.

- bruslařský kurz, 6. roč.

1.

- lyžařský kurz, 7. roč.

3.

- zimní pohybové aktivity, 5. ročník

2.

- vodácký kurz, 9. roč.

6.

- Třídní schůzky

9.

- Opékání špekáčků, Drakiáda

10.

- Podzimní slavnosti

11.

- Výstava fotografií a podzimních prací

11.
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- Konzultační den 1. + 2. st.

11.

- Mikulášská nadílka, 1. stupeň

12.

- Učíme na N 5. ročník

12.

- Školní kolo olympiády v Čj 2. stupeň

12.

- Dny otevřených dveří v zájmových kroužcích ŠD

12.

- Písničky se zvířátky – Vystoupení pro MŠ

12.

- Vánoční dílny, 1. stupeň na BN

12.

- Vánoční turnaj ve vybíjené 4. + 5. roč

12.

- Školní kolo Matematické olympiády Z9

1.

- Dny otevřených dveří pro MŠ

1.

- Den otevřených dveří na BN

1.

- Beseda o školní zralosti pro MŠ a prezentace školy

1.

- Konzultační den 1. + 2. st.

1.

- Školní kolo konverzační soutěže v Aj, kat. I A + II A

1.

- Okresní kolo Dějepisné olympiády

1.

- Logopedická prevence na P

2.

- Zápis do 1. třídy

2.

- Projekt Město otevírá dveře – celoškolní projekt

2.

- Školní kolo biologické olympiády kategorie C, D

2.

- Školní kolo zeměpisné olympiády kategorie A, B, C

2.

- Školní kolo recitační soutěže, 1. + 2. stupeň.

2.

- Velký karneval 1. – 3. oddělení ŠD

3.

- Volby do školské rady

3.

- Zvoneček školní kolo pěvecké soutěže, 1. stupeň

3.

- Vynášení Morany – loučení se zimou, vítání jara na BN

3.

- Turnaj ve florbalu 1. stupeň ZŠ

3.

- Slet pohádkových postav – projektový den 1. – 3. roč.

4.

- Školní kolo Pythagoriády pro žáky 6. – 8. ročníku

4.

- Konzultační den 1. + 2. st

4.

- Den Země – projektový den – 4. a 5. roč.

4.

- Flora Olomouc – exkurze

4.

- Štafetový pohár 2016 smíšená družstva pro 1. – 5. ročník

4.

- Den, kdy se mlčelo – workshop pro účastníky projektu
Paměť národa (žáci 9. roč.) v Tančírně v Račím údolí

5.

- 10 let spolufest – vycházka ŠD pro rodiče s dětmi

5.

- 10 let spolufest – zábavné odpoledne - areál Průchodní

5.

- Dějepisná exkurze VII. B - Život v kutně, Opava

5.

- 3. ročník školní soutěže ve střelbě ze vzduchovky – 2. st.

5.

- Školní výlety

5. + 6.

- Sportovní den – 2. st.

6.

- Netradiční sportovní den na P – spolupráce s MŠ

6.
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- Pohádkový den pro budoucí prvňáky na BN

6.

- Návštěva MŠ Jiráskova v 1. ročníku BN

6.

- Spaní ve škole, akce pro děti a rodiče V. D

6.

- Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd

6.

- Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (kino Pohoda)

6.

a další

2)

Dosažené výsledky žáků školy v soutěžích školy, okresu, kraje, ČR
viz příloha č. 3 Výroční zprávy o činnosti školy

I)

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2015/2016

NEBYLA na naší škole
PROVEDENA ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ INSPEKČNÍ ČINNOST,

Poslední INSPEKČNÍ ČINNOST byla na naší škole provedena ČŠI ve školním roce předešlém,
tedy 2011 – 2012, a to ve dnech 14. – 17. května 2012
(viz Zpráva č. j. ČŠIM-483/12-M).
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014

J)

VÝNOSY CELKEM

42 001 188,77

Výnosy z hlavní činnosti celkem
z toho:

37 434 640,38
Vlastní příjmy

1 731 418,03
úroky

2 829,03

ostatní výnosy + použití fondů, náhrady poj.

1 728 589,00

Dotace celkem
z toho:

39 879 819,74

dotace zřizovatel
v tom:

odpisy:

9 553 000,00
provozní dotace

6 784 000,00

opravy a vybavení

1 195 000,00

odpisy

1 574 000,00

výnosy z transferu

915 659,00

dotace: ROP SM
dotace: EVVO,
V-56, V-57
dotace od ÚP:
dotace stát:

1 089 958,74
1 504 855,00
187 500,00
přímé náklady na vzdělávání

26 628 847,00

Výnosy z doplňkové činnosti
tržby z pronájmů

389 951,00

NÁKLADY CELKEM

42 040 805,81

Náklady z hlavní činnosti celkem

41 663 653,81

z toho:
Provozní náklady (z dotace od zřizovatele a vlastních příjmů, dotace ROP, EVVO, V-56, V-57)
z toho:

spotřeba materiálu + DHM

3 177 839,06

spotřeba energií

2 477 134,00

opravy a udržování

2 299 736,64

cestovné

152 824,00

ostatní služby + reprefond

3 080 544,11

mzdové náklady (včetně z ÚP)
odvody (včetně z ÚP)

375 088,00
90 153,00

ostatní náklady (vč. strav. zam.)
odpisy

694 586,00
2 686 902,00

Dotace ze státního rozpočtu
z toho:

26 628 847,00
učební pomůcky, učebnice, OPP, DHM
cestovné

426 616,00
7 374,00

vzdělávání zaměstnanců

143 940,00

ostatní služby (software)

93 691,00

mzdové náklady

19 194 405,00

odvody (včetně náhrad)

6 762 821,00

Náklady z doplňkové činnosti
z toho:

377 152,00
náklady na energie

323 013,00

opravy a ostatní služby

0,00

náklady na platy

14 070,00

odvody

0,00

odpisy

40 069,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
z toho:

-39 617,04

hlavní činnost

-52 416,04

doplňková činnost

12 799,00
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1.

2.

3.

4.

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ
Ovoce a zelenina do škol
Název projektu:

Ovoce a zelenina do škol

Financování projektu:

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Období realizace:

září 2013 – červen 2017

Stručný obsah projektu:

Podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.

Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Jeseník, příspěvkové organizaci zaváděním moderních
technologií
Název projektu:

Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Jeseník, příspěvkové organizaci
zaváděním moderních technologií

Registr. číslo projektu:

CZ.1.12/2.2.00/41.01996

Financování projektu:

ROP Střední Morava a vlastní zdroje, celkové náklady 3 156 070,67 Kč (Rop Střední
Morava 85 %, tj. 2 682 660,06 Kč, vlastní zdroje 15 %, tj. 473 410, 61 Kč)

Operační program:

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

Období realizace:

březen 2013 – srpen 2015

Udržitelnost projektu:

5 let, do srpna 2020

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší zastaralé či neexistující zázemí pro výuku přírodovědných předmětů
(zejména přírodopisu, zeměpisu, ekologie, semináře ze zeměpisu a přírodovědných
praktik) v Základní škole Jeseník. Modernizací dříve málo využívaných učebních
prostor a dále vybudováním výtahové šachty a výtahu došlo k odstranění existujících
bariér omezujících pohyb a orientaci zdravotně postižených žáků ve škole.

Společně za úspěchem
Název projektu:

Společně za úspěchem

Registr. číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.26/46.0020

Financování projektu:

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období realizace:

1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Udržitelnost projektu:

2 roky, do 30. 6. 2017

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem anebo
předčasným odchodem ze systému vzdělávání, na podporu vzdělávání učitelů a na
výměnu zkušeností mezi základními školami. Cílem projektu je podpora tzv.
inkluzivního vzdělávání.

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015
Název projektu:

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015

Financování projektu:

100 % MŠMT, tj. 7 200 Kč

Rozvojový program:

Rozvojový program MŠMT

Období realizace:

červen 2015 – prosinec 2015

Stručný obsah projektu:

Cílem programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školy
všech zřizovatelů a zapsaným ve školském rejstříku neinvestiční finanční prostředky
účelově určené na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního
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charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením
v předškolním, základním a středním vzdělávání.

5.

6.

7.

Výzva č. 56 OP VK
Název projektu:

Zvýšení jazykové úrovně na ZŠ Jeseník – Výzva č. 56 OP VK

Registr. číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56/2585

Financování projektu:

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky, celkové náklady 948 517
Kč (Evropský sociální fond 85 %, tj. 806 239,45 Kč, státní rozpočet ČR 15 %, tj.
142 277,55 Kč)

Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období realizace:

1. 7. 2015 – 30. 12. 2015

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu kutikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích
jazycích ve školách. Cílem klíčové aktivity Čtenářské dílny jako prostředku ke
zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti je zavedení Čtenářské dílny do
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Z projektu bude mj. vybavena i školní
knihovna. V klíčové aktivitě Zahraniční jazykový kurz pro učitele je cílem zlepšení
jazykových kompetencí pedagogů. Získané finanční prostředky umožní 7 učitelům
krátkodobý intenzivní jazykový kurz angličtiny v trvání 10 pracovních dní na Maltě.
Klíčové aktivity Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky se zúčastní 24 žáků
4. - 9. ročníku krátkodobého jazykově – vzdělávací pobytu v Anglii. Cílem jejich
pobytu je zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení jejich znalostí o zemích EU
a ESVO.

Výzva č. 57 OP VK
Název projektu:

OPVK57 ZŠ Jeseník

Registr. číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/57.1299

Financování projektu:

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky, celkové náklady
212 481 Kč (Evropský sociální fond 85 %, tj. 180 608,85, státní rozpočet ČR 15 %, tj.
31 872,15 Kč)

Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období realizace:

1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

Stručný obsah projektu:

Cílem klíčové aktivity Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni základní
školy je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření
žákovských výrobků. Z poskytnutých finančních prostředků bude vybavena nářadím i
školní dílna. V klíčové aktivitě Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku
zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy je cílem rozvoj
dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků
základní školy.

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na rok 2015
Název projektu:

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015

Financování projektu:

Státní rozpočet České republiky a vlastní zdroje, celkové náklady 300 420 Kč (státní
rozpočet České republiky 210 334 Kč, vlastní zdroje 90 086 Kč)

Rozvojový program:

Rozvojový program MŠMT

Období realizace:

1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
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Projekt je zaměřen na integraci žáků do majoritní společnosti, socializaci do běžných
podmínek života společnosti, podporu inkluzivního vzdělávání, zlepšení prospěchu
žáků a jejich budoucího uplatnění.

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016
Název projektu:

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016

Financování projektu:

Státní rozpočet České republiky a vlastní zdroje, celkové náklady 56 344 Kč (státní
rozpočet České republiky 38 805 Kč, vlastní zdroje 17 539 Kč)

Rozvojový program:

Rozvojový program MŠMT

Období realizace:

1. 1. 2016 – 31. 8. 2016

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na integraci žáků do majoritní společnosti, socializaci do běžných
podmínek života společnosti, podporu inkluzivního vzdělávání, zlepšení prospěchu
žáků a jejich budoucího uplatnění.

Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých
gymnázií v roce 2016
Název projektu:

Zavedení etické výchovy do ZŠ Jeseník

Financování projektu:

Státní rozpočet České republiky a vlastní zdroje, celkové náklady 100 000 Kč (státní
rozpočet České republiky 70 000 Kč, vlastní zdroje 30 000 Kč)

Rozvojový program:

Rozvojový program MŠMT

Období realizace:

leden 2016 – leden 2017

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, konkrétně rozšíření a zvýšení kvality
výuky etické výchovy. Tohoto cíle bude dosaženo zavedením výuky etické výchovy
jako samostatného předmětu ve 3. ročníku 1. stupně a následným postupným
zaváděním etické výchovy jako samostatného předmětu do dalších ročníků. V rámci
projektu budou pedagogové mj. absolvovat další vzdělávání pedagogických
pracovníků jak individuálně, tak celý pedagogický sbor, čímž se rozšíří osobnostní a
vzdělávací kompetence pedagogů. Celkově projekt přispěje ke zlepšení sociálního
klimatu školy.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
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ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH
Mezinárodní badatelský projekt Paměť národa
Název projektu:

Příběhy našich sousedů

Financování projektu:

Post Bellum o. p. s.

Období realizace:

září 2015 – únor 2016

Stručný obsah projektu:

Mezinárodní badatelský projekt byl spuštěn už v říjnu 2008. Jeho hlavními garanty
jsou obecně prospěšná společnost Post Bellum, Ústav pro studium totalitních režimů a
Český rozhlas. Paměť národa je mezinárodní sbírka vzpomínek pamětníků důležitých
historických událostí 20. století a je dostupná ve stejnojmenném internetovém archivu.
Z naší školy se do projektu Příběhy našich sousedů zapojily dvě skupiny nadšenců
z devátých tříd. Během projektu se žáci postupně za pomoci dvou učitelek školy a
ostatních odborníků seznámili s tím, jak vést rozhovor s pamětníkem, jak pracovat
s nahrávacím zařízením, příp. kamerou. Na naší škole byly realizovány workshopy
s koordinátorkou projektu pro Jesenickou a odborníkem z regionální kabelové
televize. Výstupem našich žáků byly videonahrávky dvou pamětníků, se kterými se
žáci představili veřejnosti v únoru 2016 v jesenické Kapli při slavnostním veřejném
vyhlášení výsledků celého projektu v regionu Jesenicka. Záznamy budou dále
uchovávány na zmiňovaném portálu Paměť národa, aby si i naši potomci mohli
poslechnout autentické příběhy, které se odehrály v jejich bezprostředním okolí a za
střípků vyprávění si vytvořily mozaiku doby, o které pamětníci vyprávějí.

Den Země na farmě
Název projektu:

Den Země na farmě

Financování projektu:

Významné projekty Olomouckého kraje na rok 2015, Zemědělské družstvo Jeseník,
vlastní zdroje 1 234 Kč

Období realizace:

duben 2015 – září 2015

Stručný obsah projektu:

Projekt vznikl ve spolupráci Zemědělského družstva Jeseník se Základní školou
Jeseník, Agenturou ochrany přírody a krajiny a regionálním pracovištěm Správy
CHKO Jeseníky. Cílem projektu bylo přiblížit dětem školního věku jak současné
zemědělství, tak i způsob a problematiku hospodaření v chráněné krajinné oblasti.

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A
DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Základní organizace pracovníků školství ČMOS
Sdružení rodičů při ZŠ Jeseník, z.s.
Školská rada
Město Jeseník
MŠ v Jeseníku
Středisko volného času DUHA
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník
Gymnázium Jeseník
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Fotbalový klub Jeseník
Fenix Ski team Jeseník
IZS
MKZ
OSPOD
Schola servis a další

strana 22

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

Tato

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY,
již zpracoval Svatopluk Sekanina, ředitel školy,

byla schválena bez připomínek
ŠKOLSKOU RADOU

Dne: ………………………

……………………………….

……………………………….

Ing. Radek Brnka
předseda školské rady

Mgr. Svatopluk Sekanina
ředitele školy
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Příloha č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy 2015 – 2016

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2015

a) počet podaných žádostí o informace

2

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
bez uvádění osobních údajů

0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

V Jeseníku dne 26. 2. 2016

0

Mgr. Svatopluk Sekanina
ředitel školy
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Příloha č. 2 k VZoČŠ: Příspěvky v měsíčníku Naše Město
ZŠ JESENÍK - ŠKOLNÍ KALEIDOSKOP
ZÁŘÍ
Začal nový školní rok
Za krásného slunného rána panovala v areálu naší školy
slavnostní atmosféra. Za chvíli byly všechny prostory plné žáků,
rodičů a hostů.
Před školou postávaly hloučky rozesmátých dětí, které se
nemohly dočkat, až jim opět po dvouměsíčních prázdninách pan
školník školu otevře. Po letním odpočinku si spolužáci mezi
sebou a se svými učiteli měli toho tolik vyprávět.
Největší pozornost byla, jako každý rok, věnována našim novým
prvňáčkům. Rodiče doprovodili své roztomilé děti do tělocvičny,
kde byli všichni slavnostně uvítáni vedením města a školy.
Sváteční chvíle obohatili pěkným pohádkovým programem již
zkušení školáci z vyšších tříd. Prvňáčci pozorně sledovali a zasloužili si malé pohlazení v podobě medaile a dárkového
balíčku. Nově příchozích prvňáčků přišlo do třídy 1. A k paní učitelce Václavkové 27, do 1. B k paní učitelce Kováčové
26, do 1. C za paní učitelkou Drahoňovskou 23 a do 1. D k paní učitelce Uhříkové 23.
Přejeme všem našim žákům v novém školním roce hodně úspěchů a prvňáčkům navíc i to, aby si našli nové kamarády a
chodili do školy rádi a vždy s úsměvem, jako ten první den.
Děti přicházely do školy s úsměvem a věřme, že jim tento úsměv na tváři vydrží celý školní rok.:-)

Bezpečnost bez hranic
Jako každý rok i letos jsme se začátkem školního roku
vypravili s našimi žáky ZŠ Jeseník do Lázní, kde složky IZS
pro nás zorganizovaly akci Bezpečnost bez hranic. Mohli jsme
vidět zásah hasičů u havárie, jak policie dokáže zadržet
nebezpečného pachatele, šikovné pejsky, kteří vyčmuchají
ledacos. Kromě ukázek jsme si mohli vyzkoušet, jak se sedí
v hasičském autě, jak se vejdeme do sanitky, jak se střílí ze
zbraní. Nám menším se také líbily stánky od pojišťoven,
BESIPu a další, kde jsme za soutěže dostali drobné dárečky.
Celé dopoledne se nám velmi líbilo, užili jsme si všeho, co
jsme stihli, do sytosti. Děkujeme organizátorům a těšíme se na
příští září.
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Cykloturistický kurz
I letos naši osmáci začali školní rok velmi příjemně a to
cykloturistickým kurzem. Celý druhý zářijový týden poznávali krásy
našich Jeseníků střídavě z horského kola a také v turistických botách.
Pěšky absolvovali nádhernou hřebenovou túru z Červenohorského na
Ramzovské sedlo, poznávali okolí Velkého mechového jezírka a
navštívili Jeskyně Na Pomezí. Cyklistické trasy byly pro některé z dětí
velmi náročné. Za dva dny na kolech ujeli přes sedmdesát kilometrů
především v Rychlebských horách, což byl pro mnohé z nich životní
výkon a především velký zážitek. Celý týden byl velmi povedený a
doufáme, že splnil všechna očekávání našich žáků.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – Republikové finále 10. - 12. 9. 2015, Praha
Ve dnech 10. – 12. září 2015 se dvě žákyně naší školy – Natálie Poláková a Denisa Bakešová zúčastnily Republikového
finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v Praze, kam se probojovaly z okresního a následně
krajského kola v Hranicích spolu s dalšími 650 dětmi z celé republiky.
OVOV je atraktivní pohybový program pro žáky základních škol, letos pro ročníky 2000 – 2005. Jejími zakladateli jsou
Roman Šebrle a Robert Změlík – olympijští vítězové v desetiboji.
Během dvou závodních dní musela děvčata absolvovat 10 disciplín – 5
v pátek a 5 v sobotu. Některé disciplíny probíhaly na stadionu Juliska a
některé na Kotlářce. V pátek po slavnostním zahájení, kdy děti vytvořily na
travnaté ploše 5 barevných olympijských kruhů a učitelé rok 2015, na ně
čekal běh na 60 m, skok do dálky, hod medicinbalem, shyby a nakonec
skoky přes švihadlo. V sobotu jim pak zbýval trojskok, kliky, leh-sedy, hod
míčkem a závěrečný běh na 1000 m. Obě děvčata se snažila dosáhnout co
nejlepších výkonů ve všech disciplínách. V celkovém hodnocení se
Deniska i Natálka umístily v druhé polovině výsledkové listiny, ale obě si
v 6 disciplínách vylepšily své osobní výkony. Denisce se nejvíc povedla
4. disciplína, kdy udělala během 2 minut celkem 68 shybů (shyby se
provádějí na šikmé lavičce upevněné na žebřinách), což byl 4. nejlepší
výkon mezi děvčaty ročníku 2002 a to jich tam bylo 69. Natálka si
v poslední disciplíně – běhu na 1000 m vylepšila svůj osobní rekord a byl
to zároveň 5. nejlepší výkon mezi děvčaty ročníku 2000.
Celá sportovní akce byla velmi náročná, ale děvčata ji zvládla skvěle a
odváží si kromě nových zkušeností i skvělé zážitky. GRATULUJEME a
děkujeme za výbornou reprezentaci školy i města Jeseník.

ŘÍJEN
Žáci ZŠ Jeseník v Londýně
Pro skupinu žáků naší školy patřil minulý týden (11. 10. 16. 10.) zájezdu do Londýna. Protože v rámci projektu
Výzva 56 nemohli jet všichni žáci školy, ale počet byl
omezen na 24, muselo se svědomitě vybírat. Přednost měli
žáci s výbornými výsledky v angličtině, v úvahu se také
bralo chování. Pro žáky, na které se usmálo štěstí, začalo
výběrem na jazykový pobyt v Anglii velké těšení na cestu
do neznáma, od které si ale hodně slibovali. Náplň mise
byl jasný. Poznat hlavní město Velké Británie a získat nové
jazykové zkušenosti v kurzu vedeném anglickými učiteli.
Cesta na Britské ostrovy začala v neděli 11. 10. v 10.00
před školou na Nábřežní ulici. Naložily se zavazadla,
zamávalo se rodičům a panu řediteli a vzhůru za
dobrodružstvím. Že tento týden bude z těch, na které se
nezapomíná, bylo jasné už dávno. Prvním velkým zážitkem
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byla plavba trajektem. Protože začala ráno v šest hodin, zpočátku nebylo okny z paluby trajektu vidět vůbec nic.
Naštěstí se s přibližováním k pevnině začalo rozednívat. To už začaly všechny děti vysněnou Anglii netrpělivě vyhlížet.
A dočkaly se! Pevnina osvětlená spoustou světýlek dávala tušit, že cíl je blízko. Brzy se ozval gong vyzývající
k opuštění paluby. A tak se opět všichni usadili na sedačky autobusu, který se stal pro všechny po dobu cesty
přechodným domovem. Čekala je poslední část trasy, kterou od této chvíle absolvovali po levé straně vozovky. První,
co je v Anglii přivítalo, byly úchvatné Bílé útesy Doverské.
Do Londýna zbývaly necelé dvě hodinky cesty. Příjezd do anglické metropole se asi každému z účastníků zájezdu vryje
nesmazatelně do paměti. Postupně se odkrývaly všechny důležité londýnské památky. První setkání s Big Benem
sklidilo asi největší obdiv. Děti se nemohly dočkat, kdy už konečně vystoupí z autobusu a budou si moci aspoň některé
z nich prohlédnout „naživo“ a vyfotit. Za první den se stihly seznámit např. s Westminsterským opatstvím,
Parlamentem s Big Benem, Buckinghamským palácem, kde si užily přehlídku výměny stráží. Poté se prošly ulicí
Downing Street s domem anglického předsedy vlády, ale nejvíce ze všeho se těšily na vyhlídku z Londýnského oka. A
podle výrazu v tvářích je jízda obřím vyhlídkovým kolem nezklamala. Výhled z „Oka“ na Londýn je nezapomenutelný.
Únava z cesty se začala projevovat až na Trafalgarském
náměstí, stihly ale ještě obdivovat i náměstí Piccadily.
V dalších dnech pak navštívily paláce v Hamptonu a
Windsoru, k hradu Tower si dopluly lodí po Temži a na
Londýn z výšky se podívaly také z věže zvedacího mostu
Tower Bridge. Kromě památek se těšily i na setkání
s anglickými lektory ve škole. A zdálo se, že i to si velmi
užily.
Jsem ráda, že jsem mohla být u toho, kdy aspoň někteří
žáci naší školy mohli poznat kus světa a zjistit, že
angličtina není jen předmět ve škole, ale živý jazyk,
jehož znalost byla nezbytná třeba i ke koupi suvenýrů pro
své blízké. Co mě ale ještě více potěšilo, bylo Davidovo
spontánní: „Paní učitelko, víte, že se mi návštěvou
Londýna splnil můj velký sen?“ a následovalo
několikanásobné: „můj taky“. Co dodat? Snad jen to, že
se výlet do daleké ciziny vydařil!

PROSINEC
Mokré vysvědčení
Každou středu v měsíci od 16. září do 25. listopadu naše děti jezdily na dvě hodiny
plavání do bazénu v České Vsi. Plavecký program zahrnoval celkem 10 výukových
lekcí a za tuto dobu se děti naučily vody se vůbec nebát a plavat jako rybičky. Na konci
byla jejich snaha a plavecká zdatnost oceněna Mokrým vysvědčením. Tak želvičky,
rybičky i delfíni, do toho, voda už bude váš kamarád!
Malé hrádky s plyšáky aneb prvňáci z Průchodky
Odměnou za 1. čtvrtletní snažení byl prvňáčkům relaxační
zvířátkový den. Čekaly nás tematický propojené zábavné
činnosti s plyšovými hračkami, které si děti donesly. Známe je
z dětských filmů a seriálů. Sešlo se přes 50 medvídků, opiček,
slonů, sobů, zajíčků, veverek, ježků a nechyběli ani pejsci,
kočky, myšky, vrány a včelky. Každé zvířátko mělo své
jméno a příběh. Některé se umělo schovat do hádanky,
vystupovat v bajce, jiné si s říkankou zacvičilo nebo s
písničkou zatancovalo. Děti uměly plyšáky podle svého druhu
rozpohybovat. Vyprávěním o plyšácích se děti více sblížily,
naučily se vyprávět a nestydět se před ostatními. Také zjistily,
že škola není jenom o učení, ale také o hraní a kamarádství. I
malý plyšák může vykouzlit velký dětský úsměv.:-)
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Čertík došel na Boženku i Průchodku!
Také na naše žáky nezapomněli ti tři, kteří v době adventu rozdávají nejen andělské pohlazení, ale i čertovské pokárání
a Mikulášovo moudré slovo. Ano, po Průchodce i Božence se procházel moudrý Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. V
některých třídách musel anděl čerta velmi krotit, naopak v některých mu nechal volné "pole" a čert řádil a zkoumal,
koho si jen s sebou vezme. Děti v 1. a 2 třídě s obavami očekávali jejich návštěvu, ale naopak ti starší se na návštěvu
čerta s Mikulášem a andělem moc těšili. Tak zase za rok, čertiska!

5. – 6. 9. – Víkend plný vody aneb havárie na Průchodní
Takové bylo zahájení školního roku na ZŠ Jeseník, pracovišti
Průchodní. Možná nám tato havárie chtěla poslat sdělení –
„využívejte venku nový školní areál“, je hezké počasí . No nevím,
v každém případě nám to výrazně zkomplikovalo výuku. Voda, která
po dva víkendové dny tekla z prasklé hadičky na chlapeckém WC
v 1. patře, udělala nedozírnou škodu. Zcela zničila strop, osvětlení,
obložení stěn a podlahu v tělocvičně, která se nachází v přízemí pod
místem havárie. Voda také poškodila třídu IV. B a sborovnu v patře,
kde k havárii došlo.
Naštěstí tuto havárii pojišťovna odškodnila celou a my jsme mohli
intenzivně zapracovat na rychlé rekonstrukci celého poškozeného
místa. Během měsíce října jsme stačili zprovoznit poškozenou třídu
IV. B a sborovnu a pak jsme museli zcela „odstrojit“ tělocvičnu,
neboť voda zatekla opravdu všude. Naštěstí nám přálo počasí a děti
mohly trávit tělesnou výchovu na hřišti či v blízkém parku. Koncem
měsíce října se už trošku ochladilo, a proto jsme spojili 2 hodiny
tělesné výchovy v jeden celek a děti s učiteli přecházeli na tělesnou
výchovu do tělocvičny naší školy na Nábřežní. Během měsíce
listopadu se postoupilo v odstraňování zářijové havárie tělocvičny
docela daleko. Stěny dostaly nové omítky, světla a stropní výplň byly
usazeny na své místo. Dokončilo se obložení kolem stěn. Jsou
doladěny barvy nové podlahy, která již bude moderní – s umělým
povrchem. Tato podlaha bude hotova do poloviny prosince a školní
nadílka od „Ježíška“ v podobě vánočního turnaje ve vybíjené by měla
zahájit další provoz tělocvičny na Průchodní. Hurá už se těšíme.
Úžasný den páťáků aneb učíme pátý ročník na Nábřežní
Čtvrtek 10. 12. a pátek 11. 12. 2015 se stal pro děti z pátých tříd
nezapomenutelným dnem jejich školní docházky. Ráno jsme se odebrali
na druhý stupeň naší základní školy Jeseník, Nábřežní ul., kde nás již
čekali pod vedením svých učitelů žáci druhého stupně. Naše děti se
nejprve seznámily se svými staršími spolužáky, prostředím budovy
druhého stupně a poté se ve skupinách vydaly do různých tříd, kde
probíhala ukázková výuka pod vedením učitelů a jejich žáků.
Děti si vyzkoušely, jak se pracuje s kladivem, prováděly různá měření,
seznámily se s ruskou azbukou, v tělocvičně viděly sportovní výkony
starších spolužáků, měly možnost si zacvičit pod vedením paní učitelky, v
učebně chemie jim žáci vyšších ročníků předvedli zajímavé pokusy a ve
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všech třídách byli naši páťáci aktivně zapojeni do výuky. Poznali nové spolužáky, prostředí druhého stupně a své
budoucí učitele.
Za všechny děti i nás učitele děkujeme všem zúčastněným a celému druhému stupni za krásné okamžiky mezi vámi.
Těšíme se brzy na další setkání.

LEDEN
Na naší škole se i v průběhu ledna a února uskutečnilo, případně jsme se zúčastnili, několika zajímavých akcí. Za
zmínku jistě stojí:
Návštěvy předškolních dětí v 1. třídách.
Při těchto návštěvách se prvňáčci stali ochránci předškoláků a zapojili je
do svých tvořivých činností, které si pro ně připravili. Společně si formou
hry vyzkoušeli dovednosti na interaktivní tabuli a plnili různé zábavné
úkoly.

Nejen vědomostmi je člověk ve škole živ,
ale i pohybem a nejlépe na zdravém vzduchu. Hned po vánočních svátcích naskočili naši šesťáci na brusle. Pod
vedením učitelů tělesné výchovy absolvovali týdenní bruslařský kurz, kde se učili základní i složitější bruslařské
dovednosti, jednodušší krasobruslařské prvky a také základy hokeje.

Plný košík exotického ovoce
Naše škola je již několik let zapojena do celostátního projektu Ovoce do
škol. Každý měsíc dostávají děti balíčky s ovocem, zeleninou nebo
ovocnou šťávou. V předposledním lednovém týdnu na školáky čekal
opravdu zajímavý voňavý zážitek v podobě plného košíku u nás méně
známého exotického ovoce. Děti zažily sladké dobrodružství při
poznávání a ochutnávání ovoce z dalekých zemí.

Veselé zoubky
První den 2. pololetí čekalo na prvňáčky milé překvapení. Uvítal je zábavně
vzdělávací film JAK SE DOSTAT HURVÍNKOVI NA ZOUBEK, který
dětem hravou formou vysvětluje, proč je nutné si zoubky důkladně čistit a
jak správně postupovat. Hurvínek také pomáhal dětem vyplnit veselý
pracovní list z oblasti ústní hygieny a zdravé výživy. Děti měly správné
odpovědi v malíčku a zaslouženě dostaly velkou jedničku.
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Cirkusová školička
V pátek 12. 2. si druhé třídy na pracovišti B. Němcové užily báječný
den. Místo běžného vyučování přišli žáčci v kostýmech cirkusových
artistů, klaunů, krotitelů i divé zvěře a učili se v cirkusové škole.
Nejdříve předvedli svá vystoupení artisté a baletky, poté žongléři a
klauni, do manéže přišli také nezbední tygři, cvičený lachtan a
krásný koník.

Matematické olympiáda – okresní kolo
Letos to byl již 65!!! ročník a byl zajímavý tím, že se sešlo nevídaně páťáků – celkem 31 dobrých, nelenivých
matematiků z celého okresu. Z naší školy jich bylo dokonce 14! Prvně museli tito žáci projít školním kolem, kde bylo
dost obtížných 6 příkladů, teprve pak mohli úspěšní řešitelé postoupit do kola okresního. A jak si tedy naši žáci vedli?
1. místo Agáta Agóčová, 3. místo Robert Liewehr, oba kat. M5. Všem umístěným i úspěšným velká gratulace a
poděkování těm, kteří je připravovali.
Duhová písnička
Tuto již tradiční a velmi oblíbenou soutěž organizuje středisko
volného času DUHA. Jako každoročně, i letos přijely ty
nejtalentovanější děti z celého okresu. A že jich letos přijelo! I
naše škola připravila do soutěže 17 dětí z prvního stupně. O
přípravu a doprovod se postaraly paní učitelky Václavková a
Stúpalová. A kdo, že nás to reprezentoval a jak si děti vedly? Zlato
v hrdle a 1. místo s písničkou Pasu, pasu písničku si ve své
kategorii vyzpívala Zuzana Pavlíčková. 3. místo získala tato
děvčata: Adéla Kropáčová, Valerie Ilíková, Tereza Blašková a
Nela Becisová.

Konverzace v Aj – školní + okresní kolo
V posledních dvou lednových týdnech se 23 jazykových
nadšenců naší školy rozhodlo poměřit své síly v Konverzační
soutěži v anglickém jazyce ve školním kole, odkud vítězové
jednotlivých kategorií postoupili do kola okresního, které se
konalo 10. února. Vítězové školního kola Adéla Malá ze VII. A
(ml. kategorie) a Tomáš Smital z IX. B (st. kategorie) měli
nelehký úkol, prosadit se mezi nejlepšími angličtináři jesenického
okresu. Konkurence byla letos opravdu tvrdá. Jazyková úroveň
většiny soutěžících porotu příjemně překvapila. O to větší máme
radost, že i letos se našim žákům podařilo skončit „na bedně“ oba
shodně na 2. místě.
Šachy – krajské kolo
To se uskutečnilo 27. 1. 2016 se v Olomouci na Gymnázium v Hejčíně.
V kategorii A (1. – 5. třída), kde se zúčastnilo 14 družstev, bojovali také naši žáci ze ZŠ Jeseník – Jan Cimburek,
Lenka Poljaková, Martin Valíček, Adam Pirek a umístili se na krásném, byť bramborovém 4. místě. Gratulujeme!
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Jesenická liga ZŠ ve florbalu st. žáků
V lednu se 1. kolem rozjela již tradiční JL ve florbalu st. žáků,
která v únoru pokračovala 2. kolem.
Náš tým v sestavě: Patrik Bartuněk, Daniel Pospíšil, Vítek
Dvořák, Filip Řeha, Martin Látka, Dominik Stolařík, Adam Bár,
Tomáš Cundrla, Štěpán Král. v 1. kole obsadil 2. místo a ve 2.
kole pak dopadl o stupínek hůř na 3. místě.
Více informací o jednotlivých akcích i s podrobnějšími výsledky
najdete na naších stránkách www.zsjesenik.cz.

ÚNOR
Další měsíc utekl jako voda, Velikonoce už ťukají na dveře a tak je tu zase čas pro zprávy o dění na naší škole i mimo
ni. Během měsíce byl dán prostor pro netradiční způsob výuky, pro prokázání talentu nejen sportovního, ale i
uměleckého.
Dvojitý úspěch zeměpisářů
Poslední únorové úterý se v Mikulovicích uskutečnilo okresní
kolo zeměpisné olympiády. Sjeli se zde vítězové školních kol
téměř ze všech základních škol okresu a jesenického gymnázia,
aby poměřili své síly. Testovali se tři typy znalostí a
dovedností: práce s atlasem, geografické znalosti a praktická
část – analýza a syntéza informací a dat. V této tvrdé
konkurenci naši žáci zaznamenali vynikající umístění. Vítek
Dvořák se stal vítězem kategorie 8. a 9. tříd a Lenka Kozlová
obsadila krásné třetí místo v kategorii 6. tříd. Oběma patří
velká gratulace a postupujícímu Vítkovi budeme držet palce
v krajském kole!
Siláci okresu soutěžili na naší škole
Výbornou úroveň mělo letošní Okresní kolo v silovém čtyřboji, na
kterém se sešly více než čtyři desítky závodníků a závodnic ze tří škol
jesenického okresu v tělocvičně na Nábřežní ul. ZŠ Jeseník. Vždyť kdo
se chtěl v kategorii chlapců umístit v popředí výsledkové listiny, musel
vyšplhat bez přírazu (tedy pouze pomocí rukou) na 4,5 m dlouhém laně
v čase kolem 3 vteřin, skočit trojskokem z místa přes 7,5 m, udělat
k dvacítce shybů a za 30 s „namrskat“ stejný počet sedů-lehů. A ani
dívky nezůstávaly svými výkony o mnoho pozadu.
V kategorii chlapců zvítězil žák naší školy Daniel Pospíšil IX. B
výkony, při kterých se tají dech - šplh 2,9 s, trojskok 7,55 m, shyby 23 a
sedy-lehy 27. Na stupních ho doprovodil na 3. místě Jan Follner VIII. A.
Kategorii dívek zcela opanovala naše děvčata. Zvítězila Martina
Jonášová VII. B – šplh na tyči 3,8 s, trojskok 6,30 m, shyby 11, sedylehy 20. Stříbro si vybojovala Hana Řehová VI. B a bronz Natálie
Poláková IX. B.
Z výsledků jednotlivců je zřejmé, jak dopadla soutěž družstev. V obou
kategoriích zvítězila družstva ZŠ Jeseník. To chlapecké ve složení D.
Pospíšil, F. Řeha, V. Dvořák (všichni IX. B) a J. Follner VIII. A, dívčí
družstvo tvořily N. Poláková IX. B, M. Jonášová VII. B, H. Řehová a
A. Bretová obě VI. B.
Díky za skvělou reprezentaci školy.
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Stolní tenis
V pátek 26. 2. se konalo ve Zlatých Horách 2. kolo ligy ZŠ ve
stolním tenisu mladších žáků. Turnaj je tříkolový, tudíž se sbírají
body v každém kole. Reprezentovalo nás celkem 13 žáků.
V kategorii 1. – 3. tř. obsadil Karel Zelinka III. A, 1. místo, na 3.
místě skončil Lukáš Plšek III. C, V kategorii 4. – 5 tř. obsadil
1. místo Daniel Bakeš – IV. B, 4. místo Lukáš Hlobil – IV. D.
Ostatní skončili na bodovaných místech. 3. kolo se bude konat
v Mikulovicích, kde se rozhodne o celkovém umístění škol.
Mladí recitátoři
V úterý 23. 2. jsme strávili příjemné odpoledne a zaposlouchali se do
recitace žáků 2. stupně, kteří se zúčastnili školního kola recitační
soutěže. Zazněly verše i próza především současných autorů. Na
všechny zapůsobil úryvek z knihy Hrdý Budžes v podání Aničky
Koriťákové. Je potěšitelné, že se do soutěže aktivně zapojili i chlapci
z 6. ročníku. V kategorii 6. a 7. třídy obsadila 1. místo Anna
Koriťáková VII. B, 2. místo Adéla Malá VII. A, 3. místo Matias
Kavický VI. A, v kategorii 8. a 9. třídy obsadila 1. místo Zuzana
Žídková VIII. B, 2. místo Daniela Chaloupková VIII. B.
Další školní kolo se
konalo 29. 2. na
„Božence“ a v úterý
8. 3. 2016 na „Průchodce“ Ze tříd 1. stupně byli vybráni ti nejlepší
recitátoři, aby poměřili své recitátorské vlohy s ostatními spolužáky. A
kdo byl nakonec ten nejlepší?
Na „Božence: V 1. kategorii (2. a 3. třídy) získala 1. místo Hana
Červená III. C, 2. místo Vendula Zatloukalová II. D a 3. místo Bára
Smatanová II. C. Ve II. kategorii (4. a 5. třídy) 1. místo získala Tina
Pastuchová V. D, 2. místo: Eva Otrubová V. D a 3. místo Lukáš Hlobil
IV. D.
Na „Průchodce: V 1. kategorii získala 1. místo Hořejšová Petra II. A, 2.
místo Joklík Petr III. A 3. místo Korytářová Karolína II. A.Ve II.
kategorii získal 1. místo: Ondřej Stránský V. B, 2. místo: Lukáš Chromík
IV. B, Kristýna Harbichová V. A, 3. místo: Nela Brumovská IV. A,
Karolína Hoczová IV. B, Ema Korytářová V. B.
Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších
kolech.
Mladí dramatici
Naši třeťáci na „Božence“ se rozhodli, že ještě uctí paní Zimu
svými výkony. Připravili si pro své kamarády z prvních,
druhých a třetí třídy překvapení v podobě pásma zimních
ilustrovaných a dramatizovaných básniček pod vedením své
paní učitelky Hanky Sedlákové. Navštívili nás ve třídách i
tělocvičně, předvedli své umění a také nás nějakým říkadlům
naučili. Všichni jsme byli rádi a moc děkujeme za zpestření
zimy.
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Veselý pátek na Božence
V pátek 4. března bylo v prvních třídách na Božence opravdu veselo. Naši prvňáčci
se ustrojili do veselých kostýmů a plnili veselé úkoly. Nejen úkoly, ale i hádanky,
vařili veselý guláš, tancovali s šátky, masírovali se velkými knoflíky, zpívali
legrační písničky, malovali obrázky se zavázanýma očima. Také se naučili básničku
Príma den. A nemyslete si, matematika a čeština ten den taky nezahálela, jen byla
velmi legrační! Třeba jsme počítali tygrům pruhy a s detektivem Legrandem pátrali
po převlečených písmenkách! Prostě byla ohromná sranda!!! :-)

Svět kostiček ve vodní tvrzi
Putovní VÝSTAVA nejoblíbenější stavebnice LEGA poskytla našim
třídním kolektivům velmi zajímavou podívanou. Kromě modelů
letiště, stavebních strojů a kolotočů jsme nejvíce obdivovali expozice
postavených měst a vesnic, kterými se prohánělo několik vlakových
souprav. V dětském koutu jsme spolupracovali ve skupinách a
trpělivě vymýšleli a tvořili svoje stavby. Pod našima rukama
vznikala s velkým zájmem a nadšením krásná výtvarná díla.
Vzájemně jsme si je prohlédli a zhodnotili. Potom už nastal čas,
abychom naše stavby společně demontovali a barevné kostičky
přenechali ostatním příznivcům této kreativní a konstruktivní
stavebnice. Na výstavě svět kostiček jsme poznali barevný svět
tvořivosti, objevování, zábavy i spolupráce. Načerpali jsme inspiraci
pro další činnosti v hodinách pracovní výchovy.
„Naše město“
Tak byl nazván celoškolní projekt zaměřený na vzájemnou spolupráci
žáků 1. a 2. stupně. Žáci se seznámili s institucemi, osobnostmi a
zajímavostmi našeho města. Témata projektu si pedagogové společně
domluvili a vybrali: minulost a současnost v lázeňství, školství,
dopravu, sport, kulturu. Během dvou dnů pracovali žáci v dílnách, kde
se potkali se svými
kamarády napříč ročníky
a poznali jednotlivé
témata podle toho, které
si vybrali. Hlavním
úkolem projektu byla
vzájemná spolupráce dětí
různých věkových kategorií, vytváření nových kolektivů pro tvůrčí práci,
komunikace a aktivita všech zúčastněných, společné plánování úkolů,
řešení problémů, poznávání mimoškolních subjektů a zpracování nových
poznatků
formou
prezentace,
výstavy,
myšlenkové
mapy,
fotodokumentace apod. Výsledky snažení žáků slyšeli rodiče jistě doma,
ale jsou vystaveny také na jednotlivých pracovištích.
Dočkali se!
Po ne příliš přesvědčivé zimě se 45 žáků 7. ročníku
dočkalo „lyžáku“. Byli rozděleni do 3 lyžařských skupin
a 1 snowboardové. Své dovednosti zdokonalovali ve
dnech 7. – 10. 3. na Lázeňském vrchu v Lipové-lázních,
který museli, pro nepříznivé sněhové podmínky, opustit
a 11. 3. ho dokončili na svahu v Branné.
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BŘEZEN
A jetu další měsíc pryč a nastává období, kdy žáci začínají odpočítávat týdny do konce školního roku. Přesto ve škole
učitelé ani někteří žáci nepolevují a nadále reprezentují naši školu ve sportovních i vědomostních soutěžích, případně
jim zpestřujeme výuku doprovodnými naučnými přednáškami, výstavami a vystoupeními.
OK ve florbalu ZŠ – 1. stupeň
Dne 11. 3. 2016 se ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Průchodní
zúčastnily turnaje ve florbale v kategorii mladších žáků 3. až 5.
tříd. Celkově se zúčastnilo 7 škol: ZŠ Javorník, ZŠ Černá
Voda, ZŠ Bělá pod Pradědem, ZŠ Mikulovice, ZŠ Supíkovice,
ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Průchodní. Turnaj se odehrál
v tělocvičně na ZŠ Jeseník – B. Němcové. Hrálo se podle
pravidel malého florbalu (bez brankáře) a kvůli rozměrům
tělocvičny byl počet hráčů 3 na 3.
Konečné pořadí naších týmů bylo následující.
4. místo

ZŠ Jeseník – B. Němcové

Sestava:

Natali Karakasidu - III. E, Tomáš Baroš, Vojtěch Kostka - oba IV. C, Tomáš Janovský, Zuzana Hrtanová a
Tereza Hrtanová, Jakub Leskovjan - všichni IV. D, Petr Šimčík, Adam Žák, David Koukol - všichni V. D,
David Svoboda, David Rotter - oba V. E

5. místo

ZŠ Jeseník – Průchodní

Sestava:

Vítězslav Kovář - IV. A, Lukáš Chromík, Adam Nepejchal, Martin Horký – všichni IV. B, Radim Nedoma,
Adam Jurka – oba V. A, Martin Bartoň, Karel Valenta, Matyáš Němec, Šimon Labaj – všichni V. B.

Zdraví, zdraví, a zase zdraví
Během března se na „Božence“ i „Průchodce“ všichni vzdělávali ve
zdravé výživě. Naše třídy navštívila skvělá lektorka Zdravé 5 - Jolana
Keprtová a učila nás připravovat zdravou svačinu, zdravě nakupovat
tak, aby v naší stravě nic nechybělo, ale také nic nepřebývalo! Při
přípravě svačinek si děti také zatancovali na melodie o ovoci a
zelenině, poslechly si pohádku o Otylce, poznávali poslepu, jen chutí,
ovoce či zeleninu. Za získané vědomosti děti obdržely "pětkové"
vysvědčení a dobré recepty na svačinky a večeře. :-) Při podobné akci
jsme pak měli všichni plná bříška už před obědem. Ptáte se proč? Naši
budovu
navštívilo dívčí
trio z firmy, která
nám obstarává zdravé svačinky - MK Fruit! Připravili pro nás
ochutnávkové dopoledne plné zeleninových a ovocnýc h špízů,
zajímavostí, jak roste ananas, buráky a třeba kiwi. Také jsme měli
možnost ochutnat zeleninové nápoje, třeba mrkvovou šťávu. Ta
dětem moc chutnala. Potom jsme zkoušeli ovocný koktejl a k
tomu to ještě nestačilo, ochutnal i čerstvý jablíčkový mošt. Dostali
jsme i recepty na skvělé míchané nápoje, jako: božský
uklidňovák, mrazivé léto,… Děti z obou akcí byly nadšeny a samy
hodnotily akci jako: "Mňam!!!" a jedničkou s mnoha
hvězdičkami!! Paním lektorkám děkujeme.
Zpěváci Zvonečku
Dnes, 16. 3., probíhalo na Božence školní kolo pěvecké soutěže Zvoneček
2016. Mladí zpěváci se utkali ve dvou kategoriích. 1. kategorie - 2., 3. třídy
dopadla takto: 1. místo: Tereza Blandová, 2. místo: Sára Štelclová, 3. místo
Julie Kouřilová a Jan Bandik. Ve 2. kategorii - 4., 5. třídy se zpěvačky umístily
následovně: 1. místo: Eva Otrubová, 2. místo: Ema Cenková a 3. místo: Sandra
Kirschnerová. Všem zpěvákům děkujeme za krásnou soutěž a gratulujeme!!!
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Kdo umí, ten umí ...
Tak by se dal popsat úspěch Ondry Stránského v okresním kole recitační přehlídky Dětská scéna 2016, která se konala
ve středu 16. 3. v SVČ DUHA Jeseník. Soutěže se zúčastnilo 71 žáků z 11 základních škol. Ondra si ve své kategorii
probojoval postup do krajského kola, které se koná 1. 4. 2016 v Olomouci. Teď nezbývá, než mu držet pěsti a věřit
v jeho recitátorský šarm. Poděkování patří i těm, kteří jej do soutěže připravili.
Vítání jara
21. 3. byl první jarní den a my jsme jej na Božence přivítali,
jak se patří. Nejdříve jsme všichni společnými silami
nastrojili Mařenu, Moranu, pěkně si ji ponosili a řádně ji
zazpívali. Ale aby tady více zima už nestrašila, raději jsme ji
vynesli a spálili. Nastala tedy ta správná chvíle nastrojit jarní
májíček velikonočními vajíčky a nádherně barevnými
mašličkami. Tak, jak správně vychované děti předávají
májíček svému hospodáři, tak i my jsme předali náš májíček
našemu panu řediteli jako symbol jara, všeho dobrého, zdraví
a tepla. Přejeme všem krásné a zdravé jaro!

Divadlo pro nejmenší aneb Hrátky na pohádky
Jak to vlastně dopadlo s Červenou Karkulkou a její babičkou? Čím to, že je hloupý Honza chytřejší než pan král? A
proč kůzlátka nepoznala hlas vlastní mámy kozy? Na tyto otázky dostali odpověď naši nejmladší žáci z prvních a
druhých tříd, kteří navštívili divadelní představení plné hudebních, tanečních a hereckých scének. Díky výborným
hercům, hudebním nástrojům, rekvizitám a vtipnému mluvenému slovu byly děti vtaženy do děje tří klasických
pohádek v moderním pojetí. Byl to příjemně strávený čas plný legrace, poučení a hlavně divadla. Každá třída dostala
dárkem zpěvník a CD s vtipnými texty písniček, které jsou napsány k trojlístku uvedených pohádek. Můžeme tak s
dětmi opakovaně prožívat příjemné zážitky z divadla a muzicírování.
Výstava lesní trofeje
Ne všichni žáci naší školy měli tu možnost, aby zavítali 18. 3. na
výstavu, která je zároveň mysliveckým svátkem. Osobní pozvání
dostala třída I. A a I. B. Sál IPOSu byl zcela zaplněn trofejemi
jelenů, srnců, daňků, muflonů, prasete divokého, lišky obecné,
jezevce lesního a také psíka mývalovitého. Lesní pedagogové z
Lesní správy Jeseník ve skupinkách provázeli děti celou výstavou.
Poutavě vyprávěli o způsobu života lesní zvěře, upozornili na
charakteristické znaky vystavených zvířat. Při videoukázkách děti
poznávaly další druhy zvířat žijících v jesenických lesích a nejvíce
radosti si užily při živém předvádění zvuků některých zvířat. Děti
pochopily, že myslivci jen nestřílí, ale hlavně o lesní zvěř a les
pečují. Všichni jsme si znovu uvědomili, jak je příroda křehká a
krásná, jak je les nádherné místo a jak je důležité ho chránit. O tom, že výstava měla velký úspěch, svědčí také to, že
některé děti ji navštívili ještě jednou a vzali na ni i své rodiče. Ve škole i doma mohou procvičovat své získané
vědomosti s pexesem, které všechny děti dostaly od lesníků jako dárek.
Okresní kolo Pythagoriády v naší režii
Před odchodem na Velikonoční prázdniny žáci matematicky nelenili.
18. 3. se celá škola účastnila celosvětové soutěže matematický Klokan
na jejíž výsledky si ještě počkáme, ale nač čekat nemusíme, je
vítězství Lenky Poljákové v okresním kole Pythagoriády, která se
konala 23.3. Z 21 účastníků žáků 5. tříd - nejlepších matematiků, kteří
se probojovali do kola okresního, bylo 7 žáků z naší školy. A z nich bylo
6 úspěšných řešitelů a Lenka dokonce vítězka! Obrovská gratulace
Lence a poděkování těm, kteří děti připravili.
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Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa,… velikonoční zvyky den po dni
Děti se v tomto období učí o Velikonocích a její symbolice. I my si
připomeňme, že Velikonoční neděli slavíme vždy první víkend po
prvním jarním úplňku, který následuje po rovnodennosti. Týden před
ní začíná období, které se označuje jako pašijový týden. Jím si
křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, tedy zradu, jeho
ukřižování a vzkříšení. Ruku v ruce s křesťanskou symbolikou jdou i
pohanské zvyky.
V pondělí a úterý se uklízelo ... o Škaredé středě se neškareďte,
mohlo by vám to zůstat ... Zelený čtvrtek: jezte zeleninu a nehádejte
se ...
A jak se k tomu postavily naše děti? Oblékly se tak, aby se
zaškaredily a nikdo je nezkoušel. Co myslíte, vyšlo jim to?
Jarní výuka v přírodě
Příroda je naší nejlepší učebnicí. A že je to pravda, se
přesvědčili žáčci z I. C, kteří se vydali v pondělí 4. dubna na
jednu krásnou zahrádku babičky a dědečka Machálkových.
Dědeček přichystal učení a poznávání o jarních kytičkách a
stromech, babička zavedla děti k jehňátkům, aby je mohly děti
nakrmit starým pečivem, které pro jehňata přinesly a hlavně
pozorovat, jak hopsají, jak chodí za mámou ovcí, jak se učí
pást. Také si je děti hladily, aby pocítily, jakou mají srst. Pro
prvňáčky to byl nezapomenutelný zážitek. Velmi děkujeme
touto cestou babičce a dědečkovi :-) a těšíme se na další
jehňátka.
Dárek od těch nejroztomilejších ke Dni učitelů
Ve středu 6. 4. vystoupily děti z pracoviště Průchodní na okresním
setkání učitelů - důchodců ke Dni učitelů. Po přivítání malí zpěváčci a
recitátoři: Valerie Otrubová, Adéla Kropáčová, Viktorie Sekaninová,
Valerie Ilíková, Nela Brumovská, Zuzana Pavlíčková, Tereza Blašková,
Vojtěch Gryga a Nela Becisová se Sofii Joanidu, potěšili srdéčko
nejednoho z našich bývalých kolegů. Předvedli svůj program zaměřený
na pohádky, který s nimi připravila paní učitelka Irena Václavková.
Všichni přítomní si vystoupení žáčků užili a odměnili jej zaslouženým
potleskem.

DUBEN
Máme tu nejen Máj lásky čas, ale především krásné období, kdy v přírodě všechno nádherně kvete, voní a probouzí se
k životu. Kéž by to platilo i u všech žáků . Jelikož je to pro kantory a žáky i část období, kdy musí všichni vynaložit
maximum síly, energie a empatie především k vzájemnému soužití , přeji všem, aby se nám podařilo zmobilizovat to
nejlepší, co v nás je, ať ten závěr školního roku zvládneme se ctí, s nadhledem a hlavně s úsměvem na tváři.
Mgr. Svatopluk Sekanina
Okresní soutěž v anglickém jazyce – tým z Boženy Němcové PRVNÍ!
Celkem 16 tříčlenných družstev žáků pátých tříd z jesenického okresu se 6. 4. 2016 sešlo v naší škole (v budově Boženy
Němcové) s jasným cílem. Vyzkoušet si, jak jsou na tom se znalostí angličtiny. Ale tento den se nenesl jen v duchu
urputného zápolení, kdo získá co nejvíce bodů v jazykových testech. Právě naopak! Tento den si 48 dětí z jesenických
škol užily. Mohly se totiž celé dopoledne věnovat tomu, co je baví a co jim skvěle jde – anglickému jazyku.
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Před samotnými testy absolvovaly slovní „rozcvičku“ pod vedením p.
uč. Kozlové a p. uč. Holubové, při které odpovídaly na několik
otázek, kde o sobě prozradily několik základních informací. Poté už
plnily připravené úkoly zaměřené na porozumění poslechu a čtenému
textu. V rámci skupinek jednotlivých škol probíhaly občas živé
diskuse. I přes pohodovou atmosféru se snažily o co nejlepší
výsledek. A uspět mezi 16 družstvy nebylo vůbec snadné. Proto
máme velkou radost, že našim dvěma družstvům se to povedlo.
Tým z Boženy Němcové ve složení David Novák – V. E, Vít
Proske – V. E a Adam Žák – V. D soutěž vyhrál a družstvo
z Průchodní se soutěžícími Lenka Poljaková – V. A, Šimon Labaj –
V. B a Ema Korytářová – V. B měl v testech jen o tři body méně a po
„rozstřelu“ v popisu obrázku obsadil krásné páté místo. Všem
soutěžícím, kteří nás výborně reprezentovali, blahopřejeme!
Přemyslovci
Když se spojí zábava s poznáním, je to asi ta nejlepší cesta za
získáváním vědomostí. Právě toto se podařilo dvěma
sympatickým „rytířům“ z Agentury Pernštejn, kteří v pátek 8.
4. velmi vtipně a barvitě vylíčili žákům 6. a 7. ročníku dějiny
našich prvních Přemyslovců. Krátkými hereckými etudami,
v nichž vystupovali i žáci naší školy, seznámili publikum s
rodinnými, ne vždy ideálními, vztahy mezi vládci této dynastie
na pozadí politických událostí té doby. Kromě soupeření mezi
snachou a tchýní nebo bratry byli žáci také svědky ukázky
středověkého boje. A protože láska kvete nejen v každém
věku, ale i v každé době, připomněli jsme si i velkou
historickou lovestory o Oldřichu a Boženě nebo Břetislavu a Jitce. Příští rok se tedy budeme těšit na pokračování
o Přemyslovcích – prvních českých králích.
Čtenáři do toho!
Ve středu, 6. dubna se na naší škole konalo okresní kolo literární
soutěže. Zúčastnilo se 13 škol, což nás velmi potěšilo. Čtyřčlenná
družstva soutěžila v různých disciplínách. Hlavně nás zajímalo, jak
umí žáci na našich školách v okrese Jeseník pracovat s textem, jak
rozumí
přečtenému
a
umí
vyhledávat
důležité
informace. Podstatná také byla tvořivost, odvaha a schopnost
improvizace. Všech 16 družstev si vedlo velmi dobře. Vítězem se
stalo družstvo z Javorníku, na 2. místě se umístilo družstvo ze ZŠ
Jeseník - Průchodní a třetí místo získaly děti ze Zlatých Hor.
Rozdíly v dovednostech a vědomostech byly tak malé, že někdy
stačilo k lepšímu umístění jen půl bodu!
Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že si děti odvezly zážitky a přesvědčení, že umí číst s porozuměním. Děkujeme
učitelkám B. Němcové a Nábřežní, které se podílely na organizaci.
Prvňáčci už jsou jako ryby ve vodě
Od 1. března do 3. května se žáci prvních tříd
účastní plaveckého výcviku, který je součástí učebního plánu
tělesné výchovy. Vždy v úterý vyjíždí na bazén do České Vsi
autobus plný nedočkavých dětí. Pod vedením zkušených
instruktorů se prvňáci učí nenásilnou a zábavnou formou
zvládat základy plavání a bezpečného pohybu ve vodě.
Počáteční strach z vody už všichni překonali, někteří ještě
potřebují pomůcky pro udržení nad hladinou. Většina dětí se
cítí jako ryby ve vodě a zdokonalují se v různých plaveckých
stylech. Zdatní plavci si zkouší skoky do vody a mnoho
dalších aktivit. Odměnou za své výkony bude pro děti
MOKRÉ VYSVĚDČENÍ. S bazénem se po desáté
dvouhodinové lekci neloučíme, protože i v druhé třídě bude
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plavecká výuka pokračovat. Věříme, že získané dovednosti zařadí děti spolu s rodiči mezi pravidelné návštěvníky
plaveckých bazénů. PLAVÁNÍ A OTUŽOVÁNÍ ZDAR!
Zvoneček 2016
V jesenické kapli se krásně zpívalo. 20. dubna zde proběhlo okresní kolo pěvecké soutěže ZVONEČEK. Tato soutěž
měla letos nadprůměrnou účast. Zúčastnilo se ho 88 talentovaných dětí z 8 ZŠ a 2 ZUŠ jesenického okresu. O to víc nás
těší, že děti z naší školy se neztratily a vybojovaly si krásná umístění alespoň ve druhé kategorii ZŠ (3. – 5. třída):
3. místo získali: Vojtěch Gryga, Sofia Joanidu a Sandra Kirschnerová ze ZŠ Jeseník. Diplom za pěkné vystoupení
obdržela Zuzana Pavlíčková.
Touto cestou je třeba poděkovat paní učitelce Václavkové za přípravu a doprovod našich dětí na soutěži.
Helpíkův pohár 2016
Jako každý rok i letos si děti z pátých tříd nejprve vyslechly prezentaci na
téma první pomoc, ve které se dozvěděly spoustu zajímavých informací a
především praktických rad, jak pomoci tomu, kdo může první pomoc
potřebovat. Následně ve dvojicích vyplnily test, ve kterém předvedly své
znalosti. Tři výherní dvojice postoupily do okresního kola pořádaného
IZS. Na prvním místě se umístilo družstvo V. D, na druhém a třetím místě
družstva V. E. Všem blahopřejeme a přejeme úspěchy v okresním kole.
Zlatý list 2016
V pátek 22. dubna se konala přírodovědná soutěž ZLATÝ LIST, kterou pro
nás pořádá každoročně SVČ DUHA. Z naší školy se zúčastnila tři šestičlenná
družstva ze třídy V. D pod vedením třídní učitelky. Počasí přálo, nálada byla
super, žáci soutěžili v kategorii mladší žáci (5. – 6. ročník). Účast byla hojná
z celého okresu. I když výsledky nestačily na umístění „na bedně“, obstály
děti se svými vědomostmi na výbornou. Největší úsměv na naší tváři
vykouzlil mýval, který našemu klání asistoval. Neboť se při focení vloudila
chybička, dnes je to právě mýval, který má prim.
Karel IV. mezi květinami
V pátek 22. 4. jsme se zájemci z 2. stupně navštívili jarní etapu květinové
výzdoby a zahradnického veletrhu Flora Olomouc. Motto letošní výstavy zní
Karel IV. – Otec vlasti a má návštěvníkům připomenout pomocí symboliky
nesčíslného množství barev, tvarů a vůní sedmisté výročí narození tohoto
významného panovníka. Prohlídka hlavního pavilonu stála opravdu zato.
Postavy z muzikálu Noc na Karlštejně vytvořené nejrůznějšími květinovými
vazbami, pódium s trůnem a královskou korunou, klenotnice
s korunovačními klenoty dokazují um našich floristů. Poté žáky pohltil ruch
výstavních trhů. Cestou domů měli radost z nakoupených drobností, ale i
z příjemně stráveného dne.
Okresní finále ve VYBÍJENÉ!
Dne 15. 4. 2016 se hrály zápasy kat. B – dívky za účasti čtyř škol a dne 22.
4. 2015 se hrála utkání kat. A – chlapci, kterého se zúčastnilo šest
základních škol. A stalo se téměř tradicí, že v obou kategoriích první
místa obsadila naše škola, konkrétně děvčata a kluci z „Průchodky“,
za což jim můžeme jen a jen gratulovat a zároveň popřát mnoho
sportovních úspěchů a taky trochu štěstíčka do Prostějova, kde se 11. 5.
2016 odehraje krajské kolo. Doufám, že nám budete držet palce, jelikož
vítěz postupuje do kola celostátního!
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Výsledky kat. B – dívky:
1.
2.
3.

ZŠ Jeseník – Průchodní
ZŠ Jeseník – B. Němcové
ZŠ Bělá pod Pradědem

Výsledky kat. A – chlapci:
1.
2.
3.

ZŠ Jeseník – Průchodní
ZŠ Jeseník – B. Němcové
ZŠ Bělá pod Pradědem

Slet pohádkových postav aneb čarodějná škola
Co se všechno dá zažít, když se slétnou do školy pohádkové
postavy, to jste mohli shlédnout v pátek 29. 4. na Boženě
Němcové. Při procházce školou tento den narazíte na
Karkulku, vlka, Budulínka, Sněhurku a také čarodějné učně.
Zdá se mi, že tento den jich bylo nejvíce. V prvních třídách
jsme se zasmáli, když jsme hledali své kamarády z pohádky a
vařili čarodějný guláš. Ve druhých třídách jsme dělali čarovné
pokusy. Stavěli jsme vajíčko na špičku, zkoušeli jsme, jestli se
nám ve vodě rozpustí křída. Ovšem největší úspěch slavil náš
pokus, jestli vypění sopka se sodou, když do ní nalijeme ocet :)! Velký zážitek!! Třetí třídy plnily čarovné úkoly výtvarné a
tělocvičné, čtvrťáci zrovna čarovali na dopravním hřišti a
skládali zkoušku na cyklistický průkaz a paťáci se v tento
pohádkový den vypravili do knihovny a tam si povídali a četli o všech pohádkových i čarodějných záhadách. Strávili
jsme všichni nádherný a plný den!!
Hubertův pohár – 29. 4. 2016
Podle tohoto akvitánského světce sv. Huberta, který se později stal patronem lovu a dobrodružství v přírodě, se nazývá
branný závod, který každoročně pořádá na konci dubna ZŠ Supíkovice. Letos se za hezkého jarního počasí sešla na
startu 23. ročníku Hubertova poháru více jak stovka žáků druhého stupně ze sedmi škol jesenické kotliny.
Na ty postupně na dvoukilometrové trati čekala střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl a překonání lanové
překážky. Ale ani ta nemohla zastavit lavinu výborných výkonů žáků naší školy z budovy na Nábřežní ul., a to jak
v kategoriích jednotlivců, tak i družstev. Putovní pohár z broušeného supíkovického mramoru se tak opět vrátil do
vitríny naší školy.
Družstva:
1. místo

ZŠ Jeseník – 19 b.

Jednotlivci
žákyně 6. – 7. roč.:
1. místo
M. Jonášová
2. místo
M. Nováčková
3. místo
L. Nováčková (všechny VII. B)
žáci 6. – 7. roč.:
1. místo
B. Vrbovský (VII.B)
2. místo
R. Velc (VI. B)
žákyně 8. – 9. roč.:
2. místo
A. Schreierová
3. místo
H. Nováčková (obě IX. B)
žáci 8. – 9. roč.:
1. místo
V. Dvořák (IX. B)
2. místo
T. Janík (VIII. B)
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Čarodějnice přilétly i na Průchodku
V pátek 29. dubna se i na „Průchodku“ slétla spousta čarodějnic.
Čarodějnický den nás moc bavil. Děti v průběhu dne plnily
čarodějnické úkoly, proběhl čarodějnický rej v tělocvičně,
vybírala se „echt“ čarodějnice a na závěr se všechny čarodějnice
slétly do sálu ke společnému fotografování. A pak už odlétaly na
Petrovy kameny s přáním dalšího příletu, který bude zase až za
rok!

Hudebně výukový program – DIGITÁLNÍ SVĚT
LIDÉ A PENÍZE – podpora finanční gramotnosti, NEBUĎ
DAREBÁK – prevence kriminality, DIGITÁLNÍ SVĚT - bezpečné
užívání internetu ... To jsou pořady, kterými interaktivní divadlo
ABRAKA MUZIKA z Hranic, vykouzlilo pro žáky 1. stupně již
potřetí atypickou hodinu poučení a zábavy. Herci děti uvedli do historie
a vývoje komunikačních prostředků – od pravěkého dorozumívání
posunky až po užívání mobilů a internetu. Líbily se vtipně podané
scénky s následným rozebíráním, vysvětlením a společným hledáním
správného řešení. Program měl u dětí velkou odezvu, spontánně
reagovaly a některé zazářily přímo na pódiu. Do programu povídání,
dramatizací a písniček se mohly děti aktivně zapojit a to je vždy baví.
Zkuste si i doma popovídat na výše uvedená témata.
Máj – historie čas 
Měsíc květen nám přinese hned několik významných výročí. Zatímco Praha žije přípravami na velkolepou výstavu o
životě Karla IV., u nás v Jeseníku oslavíme na konci měsíce první kulatiny spojené základní školy.
Ani my však samozřejmě nezapomínáme na nejvýznamnějšího českého panovníka. V rámci výuky dějepisu se žáci 7.
ročníku formou skupinové práce podrobně seznámili nejen s osobním a politickým životem Karla, ale i s ostatními
Lucemburky vládnoucími v českém království. Středověká atmosféra na žáky VII. B znovu dýchne 20. května, kdy se
se svou třídní učitelkou vypraví do Opavy na dějepisnou exkurzi s názvem „Život v kutně“. Vydají se po stopách
mnichů, zjistí, co obnášel klášterní život, jak to v klášteře vypadalo, co se v něm dělo a kde vlastně dominikáni vzali své
jméno. Navíc si vyzkouší trpělivou práci mnichů ve scriptoriu při výrobě vlastní knižní záložky.
Ani historie nedávno minulá není o nic napínavější a dobrodružnější. To a mnohem více zjistí 24. 5. žáci 9. ročníku,
kteří se zúčastnili projektu Paměť národa – Příběhy našich sousedů. Právě pro ně byl jednou ze získaných odměn
zážitkový jednodenní workshop v Tančírně v Račím údolí. Účastníci projektu „Den, kdy se mlčelo“ prožijí atmosféru
české vesnice v období vyvlastňování v 50. letech minulého století a seznámí se netradiční formou s historickými
reáliemi i dilematy, kterým lidé tehdy čelili.
NÁBOR DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY
Naše základní škola pokračuje v tradici zaměřené na sportovní a tělesnou výchovu a ve školním roce 2016/2017 opět
nabízí možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou Tv v rámci předmětu Sportovní příprava.
Termín: 24. 5. 2015 v 16.30 h (za každého počasí)
Místo:

sportovní areál při ZŠ Jeseník, Nábřežní

Disciplíny:

test rychlosti (50 m), test vytrvalosti (1000 m), test obratnosti

S sebou:

sportovní oblečení
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Další matematické hvězdičky jsou na světě
Tomáš Budina, Vojta Gryga a Markéta Hrancová - to jsou jména, která
nám zazvonila do uší. 3. května se uskutečnila malá "matematická
olympiáda" pro žáky 4. tříd. Je to již mnohaletá tradice,
kterou připravuje ZŠ Javorník. Zde se sjíždějí čtvrťáci z celého okresu,
aby se porovnali v řešení složitějších matematických příkladů,
založených na logické úvaze. A že se máme čím pochlubit! Z 25
zúčastněných si Tomáš Budina vybojoval 1. místo, Vojta Gryga a
Markéta Hrancová 2. místo. Rostou nám další šikovní matematici,
kterým gratulujeme a přejeme další úspěchy.

„10 let SPOLUFEST
Akce je věnována 10. výročí vzniku Základní školy Jeseník,
příspěvkové organizace.
Vyvrcholení této akce proběhne:
27. 5. 2016 od 15:00 hodin v areálu ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní.
PROGRAM AKCE:
1. Úvodní slovo ředitele školy a přivítání hostů
2. Vypuštění „Balónků přání“
3. Slavnostní zasazení pamětních stromů
4. Kulturní vystoupení žáků naší školy – aneb „TO NEJLEPŠÍ Z NÁS“
5. Otevření výstavy v Kapli, kde budou k vidění výtvarně – literární práce žáků a výstava metodických pomůcek pro
ZŠ
6. Otevření výstavy v Jesenické nemocnici „Škola očima dětí“
7. POBAVTE SE – zábavná, tvůrčí a sportovní stanoviště pro děti a jejich rodiče v areálu Průchodní
8. Komentované prohlídky základní školy a školní družiny na pracovišti Průchodní
9. Diskotéka pro malé i velké v areálu školy
10. Ukázka hasičské techniky
11. Občerstvení zajištěno
Doprovodné akce:
A14. 5. Turistický výlet pro děti a jejich rodiče „Ostružná - Branná“- pořádá ŠD
A 27. 5. Den otevřených dveří SVČ Duha – prohlídka skleníků, zahrady, hvězdárny, péče o zvířata a výtvarné dílny
SVČ Duha
A
1. 6. Sportovní dopoledne pro žáky 2. stupně v areálu Nábřežní
A
3. 6. Pohádkový den pro naše budoucí prvňáčky na pracovišti Boženy Němcové
A 3. 6. Netradiční olympiáda pro naše žáky a kamarády z MŠ v areálu Průchodní
Hokus pokus, aneb věda hrou!
Už víme, jaká je věda! Je to vlastně hra. Vyzkoušeli jsme si to na
vlastní kůži 5. a 6. května, kdy nás na Boženě Němcové navštívil
Radek Chajda, alias Hokus Pokus. Děti znají Radka Chajdu
z knížek, „déčka“, Dobrého rána .... a nyní jsme měli tu možnost
se s ním a jeho pokusy seznámit osobně. Vyzkoušeli jsme pokusy
s teplým vzduchem, nafukovali peřinu, reklamu, vyzkoušeli jsme,
do jakého tvaru se rozpouští cukr, jaké barvy jsou ve fixech,
nechali jsme rozkvést papírové lekníny na vodě, vyrobili si
větrníky z PET lahví, pouštěli plyšáky na padáku, .... a bylo toho
ještě daleko více :-). Hodina nám v každé třídě připadala velmi
krátká!! Všichni jsme si pokusy užili, hned jsme ukázali a
prověřili mnohé i doma. Těšíme se už nyní na další rok a další
pokusy. Moc děkujeme panu Chajdovi za nádherný a „sytý“ program. :-)
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Díky prvňákům opět v pohádce!
Naši prvňáčci si pro nás opět připravili pohádku. Tentokrát to byla
pohádka Boudo, budko. Vytvořili čtyři herecké skupiny a neúnavně hráli
v dalších třídách. V nádherných maskách a kostýmech bravurně zvládli
text a herecké figury. (Vše pod vedením své třídní učitelky Šárky
Drahoňovské.) Naši prvňáčci jsou totiž rodilí herci! Zaslouženě sklidili
velký potlesk. Děkujeme a těšíme se na další pohádku.

Muzikanti ZUŠ na Boženě Němcové
V pátek 6. května jsme měli možnost shlédnout koncert žáků
ZUŠ Jeseník. Pravda, nejen shlédnout, ale i slyšet, a že bylo
co! Naši kamarádi, nejen z naší budovy, ukázali, jak se
naučili hrát na hudební nástroje pod vedením svých učitelů na
ZUŠ Jeseník. Slyšeli jsme pohádkové, moderní i starší
melodie a z naší budovy Natalku Karakasidu vesele brnkat na
kytaru, Vendulku Kubalákovou hrát čile na klavír, Janičku
Svobodou pohádkově hrát na flétnu a Adama Žáka libě hrát
na klarinet a další a další a další ..... :-). Všichni muzikanti
sklidili zasloužený potlesk! Děkujeme muzikantům i jejich
učitelům za pěkný zážitek!

KVĚTĚN
Společným jmenovatelem všech různorodých akcí na přelomu května a června bylo 10. výročí vzniku naší základní
školy. V rámci výročí připravila škola pestrý doprovodný program, který nesl název „10 let Spolufest“, jehož součástí
byla nejen samotná oslava, ale také sportovní dny pro žáky 1. i 2. stupně, turistický výlet pro děti a jejich rodiče,
sportovní dopoledne pro žáky naší školy a pohádkový den pro budoucí prvňáčky. Hlavními aktéry byli nejen
pedagogičtí pracovníci, ale i žáci. Výtvarně zachytili školu z mnoha úhlů pohledu, v originálních verších vyjadřovali
své názory a vztah ke škole, napsali úvahy o tom, co pro ně škola znamená. Žákovské práce je možné zhlédnout nejen
v Kapli, ale také v Jesenické nemocnici do 21. 6. resp. do konce prázdnin.
Hurá za poznáním
Pod tímto názvem se skrýval turistický výlet, který pro děti a rodiče připravily vychovatelky ŠD a který se uskutečnil
14. 5. Počasí v Jeseníku toho dne ráno nebylo nějak optimistické, což se projevilo na počtu nadšených rodičů, kteří na
nádraží dorazili. Z vlakového nádraží jsme odjížděli autobusem do Ostružné, odkud jsme se vydali pěší turistikou do
nedaleké Branné. Již v Ostružné nám vysvitlo sluníčko a proslunilo celý den. Trasa výletu byla velmi nenáročná, takže
ji bravurně zvládla i nejmladší čtyřletá účastnice Alenka.
V penzionu na Hájovně proběhla svačinka, kde jsme měli předem domluveno, že nám otevřou, abychom si mohli
zakoupit občerstvení přímo na místě. Po cestě panovala
pohodová nálada, děti se velmi rychle skamarádily, plnily
nenáročné úkoly, které si samy po cestě vymýšlely a výlet si
tak bezprostředně s radostí užívaly. Počasí nám přálo a
sluníčko nás i opalovalo. Největším zážitkem byly pro děti
v okolí nalezené bunkry, které dobrodružně, statečně
prozkoumávaly. Neméně se zabavily i brouzdáním
v malebném údolí říčky Branná, naštěstí to obstály bez
mokrých bot a mokrého oblečení. Po cestě jsme došly pod
kopec v Branné, kde jsme se osvěžili u Mariánského pramene
a již už hladoví dorazili na náměstíčko v Branné, kde jsme se
posilnili v místní restauraci výbornou polévkou. Na cestu
domů jsme si ještě nakoupili v cukrárně vyhlášené trubičky a
poté vyrazili autobusem zpět domů. Výlet se nám vydařil, už
se těšíme na další, třeba i s Vámi.
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Pohádkový den
Pokud jste v tento den, 3. 6., zavítali k nám na Boženku, mohli jste
se stát cestujícími z pohádky do pohádky. Školou se proháněly
nejrůznější postavy z pohádkové říše: Křemílek, Kocour v botách,
kocour Mikeš, Koblížek, Karkulka bez vlka, Dlouhý, Široký i
Bystrozraký, čertíci a čertice z pohádky Princezna ze mlejna, také
králové a princezny, vodní víly i zlaté rybky, kamarádi ze
zahraničí, jako Supermani, čínské panenky a další a další :-). Ti
všichni chodili školou a plnili nejrůznější pohádkové úkoly. Třeba
pomáhali Popelce třídit hrách, lovili Zlatou rybku, loupali
perníček, chodili poslepu s Bystrozrakým. Odměnou za splněné
úkoly jim byl vynikající pohádkový koláček a množství zážitků.
Úkoly si přišli splnit i naši kamarádi z mateřských školek,
budoucí školáci. Ani těm nečinila procházka pohádkovými
úkoly potíže. V procházce pohádkou jim pomáhali naši stateční
páťáci. Děkujeme.
Poděkování patří i nádherným pohádkovým postavám na
stanovištích – našim čtvrťákům. Ti se starali, aby všechny úkoly
probíhaly hladce a bez problémů.

Na „Nábřežce“ slavili sportem
Opravdový rej a divoký šum mohli kolemjdoucí pozorovat ve středu 1. 6. ve sportovním areálu naší školy na Nábřežní.
V netradičních sportech se zde utkali žáci naší školy v rámci Sportovního dne, který pro ně v rámci oslav 10 let
Spolufest a dne dětí přichystal všeho schopný pedagogický sbor.
Žáci z jednotlivých ročníků zápolili ve sportech, které se v poslední době nesou na módní vlně. Zde máme na mysli
biatlon a parkour. V prvním případě tedy běh kombinovaný se střelbou a druhém překonávání různě obtížných
překážek, které nám život staví do cesty.
Prostou dovednost mohly děti otestovat při petangu, stolním fotbale či šipkách, artistickou pak při házení kroužků či
řetízků na určené cíle. A z chytrých hlav se kouřilo při polo královské hře dámě.
A právě tato neobvyklá skladba disciplín přispěla k tomu, že souboje mezi třídami, bez ohledu na to, zda sportovními či
nesportovními, byly opravdu vyrovnané.
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Areál plný zábavy
Vyvrcholením veškerých příprav a snažení byl pátek 27.
května, kdy se areál školy Průchodní proměnil v nejrušnější
část města. Za slunečného počasí sem směřovaly kroky
desítek rodinných příslušníků s dětmi. Pozvání přijali i
zástupci města Jeseníku – starosta Ing. Adam Kalous,
1. místostarosta
Mgr. Bc. Zdeňka
Blišťanová
a
2. místostarosta Mgr. Petr Procházka.
Po úvodním slovu ředitele školy a starosty města
následovalo odhalení pamětní desky u zasazeného stromu a
společné vypuštění balónků přání. Pak už záleželo na
každém návštěvníkovi, co si z pestré nabídky programu
vybral. Na pódiu se střídalo pohádkové a písničkové pásmo
dětí z 1. stupně, taneční a pěvecká vystoupení žákyň 2.
stupně, v celém areálu na děti čekala sportovní a tvořivá
stanoviště. Atmosféra byla skvělá, nejmenší děti společně
s rodiči vyráběli nejrůznější drobnosti, starší děti si mohly
vyzkoušet prvky parkouru za asistence žáků sportovní
třídy, kdo necvičil, měl možnost si zazpívat v altánku za
doprovodu houslí, na jiném stanovišti děti poznávaly
rostliny nebo skládaly hlavolamy, otevřené byly také
skleníky, hvězdárna a dílničky ve SVČ DUHA. Budoucí
prvňáčci i široká veřejnost si mohli prohlédnout školu a
školní družinu.
Každý, kdo strávil odpoledne v areálu školy, měl možnost
vidět, slyšet, vyzkoušet si a hlavně prožít příjemné chvíle
mezi dětmi.
Všem, kteří se na přípravách a realizaci oslav podíleli, patří
velké poděkování.
Poděkování patří také sponzorům, kteří tuto akci podpořili:
Fenix Group a.s., Ondřejovická strojírna, a.s., Jesenická
vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Omya Vápenná,
JPS p. Pavlovič, Barvy laky p. Michálek, Priessnitzovy
léčebné lázně a.s., TopTeramo Vápenná, SŠ gastronomie
a farmářství Jeseník, Selská pekárna Jeseník

KVĚTEN a ČERVEN
Školní brány se zavřely, třídy a chodby utichly, nastal čas prázdnin, dovolené a výletů. Přesto dejme prostor
vzpomínkám na poslední týdny školního roku, které byly protkány sportem, turistikou, pohádkami i mimořádnou
oslavou – 10 let Spolufest, tu jsme přiblížili v minulém čísle, a proto v tomto čísle o tom dalším .
Všestranností k dokonalosti
Tímto heslem by se dalo charakterizovat zápolení v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Jeho okresní
kolo se konalo v úterý desátého dne měsíce května ve sportovním areálu naší školy na Nábřežní ul.
Šedesátka startujících ze 4 škol okresu se v kategoriích od ročníku narození 2006 až po deváťáky narozené v roce 2001
utkala v pěti disciplínách – v klicích vpřed, trojskoku, hodu medicinbalem a skákání přes švihadlo. V páté disciplíně
byla možnost volby mezi během na 1km a driblinkem po dobu 2 min.
V osmičlenných družstvech jasně zvítězil tým naší školy ve složení Mičkerová, Řehová (obě VI. B), Medek, Vrbovský,
Hřebíček, Buchtová (všichni VII.B) a z VIII.B duo Bakešová, Stolařík.
Pro individuální ocenění si na stupně vítězů vyskočily Gajdošová, Korytářová, Cenková, Mičkerová, Hrubá Kl., Řehová
(všechny VI.B), Buchtová, Jonášová (obě VII.B), Bakešová (VIII.B) a Bartuňková (IX.B). Mezi kluky se na bednu
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vešli Bakeš, Juřík, Velc, Kašník (oba VI.B), Pecina, Medek, Hřebíček (všichni VII.B), Stolařík (VIII.B), Řeha a Látka
(oba IX.B).
Druháci na dvoře Karla IV.
Pátek 13. 5. nebyl pro druháky z Boženy Němcové dnem nešťastným,
ale dnem nemalých zážitků a nového poznání. Přidali jsme se totiž k
oslavám 700 výročí narození Karla IV. Seznámili se s tím, jak to
vypadalo v jeho době, co se vařilo, co si dvořané oblékali, co dělala
pážata pro zábavu, jak to vypadalo na Karlštejně. Mimo jiné také, kdo
byl otec a matka Otce vlasti, jaké měl Karel IV. dětství. Také jsme se
naučili pár slov latinsky! Den se nám moc líbil a někteří z nás by se
ihned do 14. století stěhovali.

Středověk na "Průchodce" aneb jak žil dvůr Karla IV.
V pátek 13. 5. 2016 si žáci IV. A a IV. B připravili zajímavý den
"Středověk ve škole". Jeho cílem bylo připomenout si 700 let od
narození Otce vlasti, tedy krále a císaře, Karla IV. Děti se oblékly do
středověkých kostýmů a na okamžik proměnily školu do doby 14.
století. Viděli jsme v převlecích pážata, krále, rytíře, panoše, lokaje,
služky, princezny, dvorní dámy, rádce i samotného Karla IV. Nikdo
nečekal, že si děti s takovým těžkým úkolem poradí tak bravurně.
Ale zvládly to výborně. Celý týden jsme věnovali přípravám a tím se
také učili o oné době. V předmětu Vlastivěda jsme se učili
o samotném oslavenci. Na chodbě jsme vytvořili malou výstavku z
výkresů Karlštejna a portrétů Karla IV. a v poslední hodině jsme
společně vyhodnotili nejnápaditější kostým. Pátek se vydařil.
Opět úspěšná „vybiška“ v Prostějově!
Jménem všech holek a kluků naší školy, kteří se zúčastnili 11. 5. 2016 Krajského finále ve vybíjené v Prostějově, vám
děkuji za to, že jste nám drželi palce! Když k tomu přidám vynikající herní projev, tak výsledkem je krásné 2. místo
v kategorii B – dívky a tím na postup do celostátního kola nám stejně jako loni chyběl opravdu jen ten malý kousíček
štěstíčka. V kategorii B – chlapci jsme se umístili na 6. místě. Všem našim „vybíjenkářům“ patří velká gratulace a
poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Jmenovitě se jedná o tyto žáky:
Kat. B – dívky:
Jehličková Natálie, Brnková Adéla, Tschulíková Dominika, Horká Lenka, Joanidu Sofia, Joklíková Kristýna, Brnková
Adéla (všechny V.A), Korytářová Ema, Becisová Nela Timea, Suchánková Amálie, Molinová Tereza (všechny V.B),
Budinová Nela (IV.B).
Kat. A – chlapci:
Dirda Jan, Labaj Šimon (V.B), Liewehr Robert, Nedoma Radim (V.A), Urban Ondřej, Vetešník Petr, Bakeš Daniel
(IV.B), Vrána Martin, Juřík Marek, Rotter David (V.E), Tomálský Lukáš (V.D), Zelinka Karel (III.A)
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Seiferos – dravci jen pro nás
Dnes jsme měli všichni, myslím žáci i učitelé z celé školy, velké
štěstí, měli jsme možnost prožít krásných 90 minut se 45 dravci a
společností Seiferos. Na jesenickém hřišti jsme vyslechli poučnou,
vtipnou a věcnou přednášku o dravcích, měli jsme možnost
shlédnout ty nejmenší dravce z bezprostřední blízkosti, pohladit si
největší sovu. Také vidět letové ukázky dravců a ukázky lovení.
Naši nejvnímavější žáci měli poté šanci vyzkoušet osobně, jaké to
je, když jim na ruce přistane dravec. Vystoupení se nám všem moc
líbilo, víme zase o něco více o přírodě a máme zase nové
zkušenosti.

Dopravka
Ve dne 19. 5. 2016 se konalo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovali - za Průchodní:
Nikola Macháčková, Vítězslav Kovář (IV. A), Charlotta Pavlátková, Dennis Wesley (IV. B), za B. Němcovou: Alice
Šibravová, Matěj Raif (IV. C) Adéla Churá, Ladislav Peterka (IV. D). Žáci soutěžili ve čtyřech soutěžních disciplínách.
Jedna byla teoretická část psaní testu, druhá zásady poskytování první pomoci, ve kterých si vedli dobře. V dalších
dvou nejtěžších disciplínách mezi, které patřily jízda zručnosti, jízda podle pravidel provozu na silničních
komunikacích, bohužel naši žáci nasbírali v součtu spoustu trestných bodů a ve výsledném hodnocení se ZŠ Průchodní
umístila na 8. místě a ZŠ B. Němcové na 5. místě.
Budou z nás hasiči!
V pátek 20. května jsme my, druháci z Boženy Němcové, měli
besedu s hasiči. Už ráno jsme se moc těšili na nový zážitek a
ten se dostavil! Nejen, že jsme si mohli vyzkoušet ochranný
oblek a ochrannou masku s helmou, víme, jak se chovat v
případě požáru, jak ošetřit popáleniny. Víme také, co znamená
siréna první středu v měsíci, kolísavá siréna. A hlavně jsme se
dověděli zajímavosti z hasičské práce a možná z nás budou
jednou skvělí hasiči!
Páteční dopoledne 10. června pak patřilo druhákům na
pracovišti Průchodní. Žáci se dozvěděli, že hasiči nejen hasí
požáry, ale také pomáhají při dopravních nehodách, při
povodních a v dalších těžkých životních situacích. Naučily se, jak se zachovat v případě požáru a zopakovaly si zásady
první pomoci při spáleninách. Také si vyzkoušely opravdovou hasičkou helmu a ochranný oblek. Celé poutavé
vyprávění doprovázely zajímavé ukázky na interaktivní tabuli a na vše dohlížel náš kamarád dráček Soptík.
Naše děti už jsou připraveny a ví, jak se zachovat v případě mimořádných událostí. Vždyť znát důležitá telefonní čísla a
poznat signály sirény, to už je pro ně hračka!
Kloboukový den u prvňáčků
Všichni jsme se ráno setkali v různých kloboučcích, kovbojských,
rybářských, princeznovských, v kloboučcích od vzácných dam a
pánů gentlemanů, westernových a v kloboucích jen tak k vodě,
výjimkou nebyly ani klobouky vzácné, od dědečků a babiček. V
těch jsme celý den pracovali na zajímavých činnostech, jako byly
kloboučková matematika, popletené věty z kloboučku, pohádkové
postavičky a klobouky, křížovky a rébusy, výroba vlastního
klobouku….. Náš krásný den jsme ukončili v tělocvičně, kde jsme
ve skupinkách plnili sportovní a hravé kloboukové úkoly na
stanovištích. Ať žijí klobouky!
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Pekař peče housky, aneb budou z nás pekaři!
Často se nás ptají, čím budeme, až budeme velcí, proto jsme my,
první a druhé třídy z Boženy Němcové navštívili Selskou pekárnu,
abychom si vyzkoušeli, co všechno musí umět pekař. Už víme, jak se
sází chleba do pece, jak se míchá těsto na rohlíky, vyzkoušeli jsme si
uplést pletýnku, šnečka, věneček, víme, jak se plete vánočka.
Vyzkoušeli jsme si také uhníst těsto na chleba. Máme jasno! Někteří
z nás budou pekaři!
Děkujeme Selské pekárně za laskavý přístup, trpělivost a čas.
Květen měsíc atletických úspěchů
Každý rok v květnu se ve sportovním areálu naší školy
konají okresní kola dvou atletických závodů, kterých se
účastní závodníci z většiny škol okresu.
První z nich byl Pohár rozhlasu, kde žáci bojovali ve
skoku dalekém, vysokém, ve vrhu koulí, hodu kriketovým
míčkem a zápolili na sprinterských i vytrvalostních tratích,
vše korunovali atraktivní štafety. Naši zástupci se umístili
na bedně v téměř všech disciplínách a po sečtení všech
úspěchů jsme jako družstvo získali 1. místo hned ve
třech kategoriích - ml. i st. žákyně a st. chlapci. Družstvo
ml. žáků pak získalo 2. místo.
Druhou květnovou soutěží byl atletický čtyřboj, který
opět ukázal naši atletickou dominanci. Ve všech čtyřech kategoriích naše družstva obsadila 1. místo.
Děti dětem
Dětský divadelní soubor TYDLIDUM ZUŠ Jeseník, pod vedením
Rafaely Drgáčové, zavítal 1. června opět do naší školy. Svojí
pohádkou O drakovi na střeše udělal radost malým, ale i větším
divákům z 1. - 5. tříd. Zajímavým obsahem, pěknými kulisami,
krásnými kostýmy a citlivou doprovodnou hudbou nás pohádka
přenesla, jako na kouzelném koberci, až do daleké Číny. Přinesla
nám zábavu i poučení, společné setkávání dětských herců a
diváků. Byla to radost z divadla, které nás diváky učí vidět, slyšet i
hodnotit. Všem nadšeným a nadějným hercům děkujeme za
pohádkový dárek, kterým obohatili sváteční den všech dětí naší
školy.
Táhneme za jeden provaz
Dne 3. 6. 2016 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili závodu
s názvem "Táhneme za jeden provaz", který se konal v areálu
bývalých kasáren v Jeseníku. Soutěžilo se v několika disciplínách:
fyzická zdatnost, postřeh, lanová dráha, kvíz, zdravověda a
hod na cíl. Závod také probíhal v poměrně obtížném terénu, ale
děti si i s tímto problémem uměly poradit.
Závod byl rozdělen do dvou kategorií – mladší žáci (1. - 3.
ročník) a starší žáci (4. a 5. ročník). V mladší kategorii se celkem
zúčastnilo 22 družstev a ve starší kategorii 24 družstev. Naše
škola měla zastoupení ve všech kategoriích a to z každé budovy.
mladší žáci B. Němcové: Žitňanský Michal, Cenek Tomáš a Vrána Ondřej
B. Němcové: Balcárek Jan, Látka Lukáš, Karakasidu Natali
Průchodní:

Jelínek Jan, Joklík Petr, Osladilová Barbora

Průchodní:

Doleželová Jana, Maceček Lukáš, Kropáč Lukáš
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Christmann Vojtěch, Tomášek Ondřej, Hrtanová Tereza j

B. Němcové: Bár David, Agóčová Agáta, Vrána Martin
Průchodní: Marcalík Daniel, Kovář Vítězslav, Macháčková Nikola
Průchodní: Pavlátková Charlotte, Horký Martin, Guzejová Kristýna
Výsledky:
Kategorie ml. žáci
1. místo ZŠ Jeseník – B. Němcové
2. místo ZŠ Jeseník – Průchodní
Jak jsme spali ve škole
Dne 16. 6. 2016 uspořádala třída V. D spaní ve škole, které se
pro ni stalo rozlučkou se školou. Rozlučkový večer jsme se
všichni sešli ve škole. Rodičům, babičkám, dědečkům,
sourozencům i strejdům, kamarádům, jsme nejdříve zahráli
divadelní hru na školní téma. Následovalo nádherně připravené
pohoštění, které jsme sami napekli, včetně kávičky a vzpomínání
u fotografií na uplynulých pět let. Po odpočinku jsme se všichni
i s rodiči přesunuli k táboráku a opékali, hledali sladký poklad a
dostali zlatou medaili za výdrž pěti roků na prvním stupni. Když
se začalo stmívat, nastal ten nejlepší čas se rozloučit s rodiči a
pokračovat zábavnými hrami ve třídě, filmem a nakonec
bobříkem odvahy po škole, která se v tu chvíli proměnila
v pěkně strašidelnou budovu. Po půlnoci jsme se všichni zavrtali
do svých spacáků a snažili se usnout po tolika zážitcích. Ranní vstávání bylo i přesto velice brzké a všichni jsme se
těšili domů, jak budeme vyprávět zážitky z noci a také dospávat. Rozlučka dopadla na jedničku a nyní už nás čekají jen
jedničky na vysvědčení.
Krajské kolo Pythagoriády
V pátek se v prostorách školy ZŠ Hranice sešlo 45 žáků z 34 škol Olomouckého kraje. Všichni soutěžící byli úspěšnými
řešiteli okresního kola oblíbené matematické soutěže Pythagoriády. Z každého okresu byl do soutěže pozván minimálně
jeden soutěžící z každé kategorie. Za naší školu měla zabojovat dvě děvčata Lenka Poljaková z V. A a Hanka Říhová
VI. B. Do Hranic se však vydala pouze Lenka, přestože tento den neměla zrovna nejúspěšnější a ve své kategorii se
umístila na 15. místě, patří ji velká gratulace!
Atletiku umíme!
Dne 14. 6. 2016 se vybraní žáci naší školy ZŠ Jeseník zúčastnili okresního kola Atletického čtyřboje žactva 1. stupně,
který se konal ve sportovním areálu ZŠ Jeseník - Nábřežní.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 50 m, běh na 400m (ml. žákyně) a 600m, skok daleký a hod kriketovým
míčkem. Všichni vybraní žáci dali do svého výkonu maximum, a to se pak projevilo nejen v osobních výsledcích
v jednotlivých disciplínách, ale samozřejmě i v celkovém hodnocení družstev a celé školy.
Výsledky:
Kategorie ml. žákyně:
2. místo – Viktorie Gajdošová (III. C)
3. místo – Natali Karakasidu (III. E)
Kategorie ml. žáci:
1. místo – Tomáš Cenek (III. C)
2. místo – Michal Žitňanský (III. C)
3. místo – Lukáš Látka (III. E)
Kategorie st. žáci:
1. místo – Daniel Bakeš (IV. B)
2. místo – David Rotter (V. E)
3. místo – Marek Tovaryš (V. E)
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Kategorie družstva:
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci

1. místo ZŠ Jeseník (Boženy Němcové)
2. místo ZŠ Jeseník (Boženy Němcové)
4. místo ZŠ Jeseník (Boženy Němcové)
2. – 3. místo ZŠ Jeseník (Boženy Němcové)

A v celkovém hodnocení se škola ZŠ Jeseník (B. Němcová) umístila na krásném 1. místě!
Policie ČR Jeseník otevřela své dveře
Pondělní dopoledne 20. června nás sice vítalo kapkami deště, ale na
naše děti čekalo v posledních dnech školního roku další malé
překvapení. Vydaly se spolu se svými pedagogy na oddělení
Policie ČR v Jeseníku. Policisté si pro děti připravili prohlídku
jejich pracoviště, kam se noha člověka běžně nedostane. Chlapci i
děvčata si mohli prohlédnout místnost pro pohovor s dětmi,
pohladili si panenky, které pomáhají malým dětem při vyjádření
svých zážitků, které ne vždy jsou příjemné. S napětím sledovali
práci počítačů, vyzkoušeli si opravdový otisk prstů a seznámili se s
prací dispečera. Největším zážitkem ale byla návštěva místnosti,
kde se odehrávají výslechy pachatelů a návštěva policejní cely.
Děti si mohly ohmatat policejní pouta i obléci neprůstřelnou vestu.
A nebyla vůbec lehká! Celou prohlídkou nás doprovázela usměvavá paní policistka, která si pro nás připravila zvědavé
otázky a my jsme se mohli pochlubit velkou pochvalou za jejich splnění. Na závěr celé akce nás sympatický pan Grund
provedl policejním muzeem.
iQLANDIA Liberec 2016
Dne 10. 6. 2016 uspořádala třída V. D pod vedením třídní
učitelky Romany Stúpalové výlet do iQLANDIE v Liberci, do
moderního science centra s planetáriem a stovkami originálních
interaktivních exponátů. Do světa techniky, který vás uhrane a
nepustí. Svět fascinujících experimentů a chytré zábavy!
S sebou jsme vzali dalších patnáct dětí ze čtvrtých a pátých tříd
naší budovy B. Němcové. Na daleký výlet se všichni velice
těšili, a proto čtyřhodinová cesta autobusem byla plna
očekávání. V cíli se děti se rozdělily do více skupinek a pod
dohledem dospělých se vydaly na čtyřhodinovou prohlídku,
během které viděly humanoidního robota, Faradayovu klec,
ohnivé tornádo, zažily na vlastní kůži zemětřesení, viděli, jak
funguje lidské tělo, svět kolem nás a mnoho dalších zajímavostí
ze světa vědy a techniky. Výlet se všem moc líbil a splnil naše očekávání. Za naši výletní skupinu můžeme návštěvu
iQLANDIE všem doporučit.
Velké Losiny a naši nejmenší
Rozzářené tváře, baťůžky na zádech, autobus s osvědčeným panem
řidičem Františkem Dombekem - tak vypadalo krásné slunečné ráno
15. června pro 50 žáčků z I. A a z I. B. Všichni se moc těšili na zámek
do Velkých Losin. Za hodinku jsme se již ocitli v zámecké zahradě,
pak následovala prohlídka zámku, která u mnoha dětí může nastartovat
zájem o historii. Paní průvodkyně poutavě vyprávěla a povídání
okořenila pověstmi spojenými s tímto místem. Děti byly zámeckými
pokoji, kaplí a předměty nadšené. Od začátku do konce měly spoustu
zajímavých otázek. Největší překvapení čekalo v nádherných
zámeckých knihovnách, kde byli prvňáčci slavnostně pasováni na
čtenáře. Pro děti bude tento den jistě příjemnou vzpomínkou a také
začátkem lásky ke knihám. Přejeme našim nejmenším hodně úspěchů a také radosti ze čtení. Na prázdniny Vám
můžeme zámek ve Velkých Losinách určitě doporučit.
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Mírový běh
Ve čtvrtek 16. června se naše škola připojila k nejdelšímu
štafetovému běhu s hořící pochodní, který vede přes 140
zemí. Během setkání na Masarykově náměstí se sportovci
představili ve svém rodném jazyce a děti hádaly, odkud
pocházejí. Všichni zúčastnění si zazpívali hymnu běhu,
kterou v roce 1987 složil zakladatel běhu atlet, filozof a
umělec Sri Chinmoy (1931-2007). Sportovní program
pokračoval předváděním různých způsobů chování a my
jsme opět hádali, tentokrát co je správné a co ne. Na chvíli
jsme všichni symbolicky mlčeli a tak propojili své
myšlenky. Velkým zážitkem bylo vzájemné předávání
hořící pochodně s vlastním přáním, které pak oběhne celý
svět. Potom se všichni spojili k běhu kolem náměstí - čili
kolem světa - podél praporků symbolizujících jednotlivé
světadíly. Nakonec jsme běžcům zamávali s přáním šťastné další cesty. Po České republice se pohybují od 11. 6. do
24. 6. a uběhnou 900 km. LÉTO JE TADY - právě teď je ideální čas na pohybové aktivity a nezáleží na tom, zda to
bude běhání, cyklistika, plavání, turistika, míčové hry, ... :-). Hlavně ať jsou.
Otevřený krajský přebor školní mládeže v šachu
23. 6. jsme se s našimi šachisty vydali do Olomouce na Gymnáziu Hejčín, kde se
konal krajský přebor v šachu. Z naší školy jsme bodovali ve třech kategoriích a to
docela úspěšně:
V kategorii A se z 36 soutěžících umístil: Jan Cimburek na 2. místě a Adam
Pirek na 8. místě.
V kategorii B se z 42 soutěžících se umístil Martin Valíček na 13. místě a Lenka
Poljaková na 21. místě.
V kategorii C vybojoval Tomáš Raděj z 19 soutěžících 8. místo.
Jak se dělá radost
Pěvecky nadané děti z pracoviště Průchodní přišly zazpívat seniorům do jejich krásného penzionu pásmo písniček. Byl
to malý dárek k jejich slavnostnímu ukončení akademie třetího věku. Za pěkné a dojemné vystoupení, které děti
bravurně zvládly, senioři velmi poděkovali a popřáli prázdniny plné sluníčka a pohody.
Na závěr přeji všem zaměstnancům školy, ale i žákům a jejich rodičům krásné prázdniny plné slunce, klidu a
pohody.
Mgr. Svatopluk Sekanina, ředitel školy
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Příloha č. 3 k Výroční zprávě o činnosti školy 2015 – 2016

VÝSLEDKY
sportovních – uměleckých – vědomostních soutěží
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Okresní kolo v přespolním běhu – Jeseník na Smrťáku
3. místo dívky 2. – 3. tř.

Viktorie Gajdošová

1. místo dívky 4. – 5. tř.

Ema Cenková

2. místo dívky 4. – 5. tř.

Ema Kouřilová

3. místo hoši 4. – 5. tř.

Daniel Bakeš

1. místo dívky 6. – 7. tř.

Martina Jonášová

2. místo dívky 6. – 7. tř.

Monika Nováčková

3. místo dívky 6. – 7. tř.

Lucie Nováčková

1. místo hoši 6. – 7. tř.

Benjamin Vrbovský

1. místo dívky 8. – 9. tř.

Helena Nováčková

3. místo dívky 8. – 9. tř.

Natálie Poláková

1. místo hoši 8. – 9. tř.

Vítek Dvořák

3. místo hoši 8. – 9. tř.

Filip Řeha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Táhneme za jeden provaz – 25. 9. 2015 (Jeseník)
1. místo žáci 6. – 7. tříd

Sestava: Martina Jonášová, Merkéta Buchtová a Tomáš Cundrla

1. místo žáci 8. – 9. tříd

Sestava: Helena Nováčková, Martin Kozel a Martin Látka

2. místo žáci 8. – 9. tříd

Sestava: Natálie Poláková, Anna Schreierová a Daniel Pospíšil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Republikové finále OVOV – 10. – 12. 9. 2015 (Praha)
Účast

Denisa Bakešová, Natálie Poláková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Okresní kolo v šachu – 19. 11. 2015 (Jeseník)
3. místo

mladší žáci Průchodní

Sestava BN: Pirek Adam, Doubek Max, Vrána Martin, Rotter David, Proske Vít
4. místo

mladší žáci Průchodní

Sestava P: Cimburek Jan, Poljaková Lenka, Valíček Martin, Labaj Šimon
4. místo

starší žáci

Sestava:

Sedlák Michal, Červený Marek, Cimburková Kateřina, Raděj Tomáš, Pecina Viktor

Doprovod: Vlastislava Hájková
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------1. kola přírodovědné korespondenční soutěže pro jednotlivce i kolektivy
1. místo I. kategorie

Sestava: žáci I. B

3. místo II. kateorie

Sestava: Nela Becisová, Eva Švubová, Kateřina Vodáková, Natálie Bartoňová, Amálie
Suchánková
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Dějepisná olympiáda – šk. kolo – 7. 12. 2015
Žáci 8. ročníku
1. místo

Zuzana Žídková

1. místo

Prokop Hála

2. místo

Petr Šemro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ŠK Olympiáda v českém jazyce – 10. 12. 2016
1. místo

Leona Malachtová (IX. A)

2. místo

Veronika Řezáčová (IX. A)

3. místo

Sarah Šebková (IX. A)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Vánoční laťka – 18. 12. 2016 (Gymnázium Jeseník)
ml. žákyně 6. – 7. roč. ZŠ
1. místo

Tereza Králiková (VII. B)

st. žákyně 8. – 9. roč. ZŠ
3. místo

Tereza Hrubá (VIII. B)

st. žáci 8. – 9. roč. ZŠ
2. místo

Daniel Pospíšil (IX. B)

3. místo

Filip Řeha (IX. B)

Všem medailistům gratulujeme!
Romana Grosičová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------JL ZŠ ve florbalu st. žáků
1. kolo – Mikulovice – 7. 1. 2016
2. místo

ZŠ Jeseník

2. kolo – Mikulovice 12. 2. 2016
3. místo

ZŠ Jeseník

3. kolo – Mikulovice 23. 3. 2016
3. místo

ZŠ Jeseník

Finále – Mikulovice 6. 4. 2016
4. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Patrik Bartuněk, Daniel Pospíšil, Vítek Dvořák, Filip Řeha, Martina Látka – všichni IX. B, Dominik
Stolařík, Adam Bár - VIII. B, Tomáš Cundrla, Štěpán Král - oba VII. B.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------JL ZŠ ve stolním tenisu ml. žáků
1. kolo – Jeseník 15. 1. 2016
Kategorii 1. – 3. třída:
2. místo

Karel Zelinka III. A

3. místo

Lukáš Plšek III. C

4. místo

Jakub Sedláček I. D
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Kategorii 4. – 5. třída
1. místo

Daniel Bakeš IV. B

2. místo

David Rotter IV. E

2. kolo – Zlaté Hory 26. 2. 2016
Kategorii 1. – 3. třída:
1. místo

Karel Zelinka III. A

3. místo

Lukáš Plšek III. C

Kategorii 4. – 5. třída
1. místo

Daniel Bakeš IV. B

4. místo

Lukáš Hlobil IV. D

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK v matematické olympiádě – 19. 1. 2016 (Jeseník)
kategorie M5
1. místo

Agáta Agóčová (V. D)

3. místo

Robert Liewehr (V. A)

úspěšní řešitelé:
4. – 8. místo

Adam Žák (V. D), Šimon Labaj (V. B), Lenka Poljáková (V. A)

9. – 11. místo

Martin Valíček (V. B)

kategorie M9
účast

Martin Kozel, Kristýna Žáková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duhová písnička – 27. 1. 2016 (Jeseník – kaple)
1. místo

Zuzanka Pavlíčková

3. místo

Adéla Kropáčová

3. místo

Valerie Ilíková

3. místo

Terezka Blašková

3. místo

Nela Becisová.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ŠK konverzace v Aj – leden 2016
kategorie IA (6., 7. ročník)
1. místo

Adéla Malá VII. A

2. místo

Nela Muzikantová VII. B

3. místo

Klára Smatanová VII. B

kategorie IIA (8., 9., ročník)
1. místo

Tomáš Smital IX. B

2. místo

Vít Dvořák IX. B

3. místo

Marek Červený IX. A
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KK v šachu – 27. 1. 2016 (Olomouc)
Kategorii A (1. – 5. třída)
4. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Jan Cimburek III. A, Lenka Poljaková V. A, Martin Valíček V. B, Adam Pirek II. C.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ŠK zeměpisné olympiády – únor 2016
kategorie A – 6. třídy
1. místo

Lenka Kozlová VI. A

2. místo

David Horký VI. A

3. místo

Hana Řehová VI. B

kategorie B – 7. třídy
1. místo

Klára Smatanová VII. B

2. místo

Tomáš Cundrla VII. B

3. místo

Kateřina Knotková VII. B

kategorie C – 8. a 9. třídy
1. místo

Vítek Dvořák IX. B

2. místo

Martin Kozel IX. B

3. místo

Tomáš Achilis VIII. B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK konverzace v Aj – 10. 2: 2016 (ZŠ Jeseník)
kategorie IA (6., 7. ročník)
2. místo

Adéla Malá VII. A

kategorie IIA (8., 9., ročník)
2. místo

Tomáš Smital IX. B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK zeměpisné olympiády – 23. 2. 2016 (ZŠ Mikulovice)
kategorie C – 8. a 9. třídy
1. místo

Vítek Dvořák IX. B

3. místo

Lenka Kozlová VI. A

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK v silovém čtyřboji – 24. 2. 2016 (ZŠ Jeseník)
kategorie chlapci
1. místo

Daniel Pospíšil IX. B

3. místo

Jan Follner VIII. A

kategorie dívky
1. místo

Martina Jonášová VII. B

2. místo

Hana Řehová VI. B

3. místo

Natálie Poláková IX. B

kategorie družstva chlapci
1. místo

ZŠ Jeseník
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Sestava:

Daniel Pospíšil, Filip Řeha, Vítek. Dvořák (všichni IX. B) a Jan Follner (VIII. A)

1. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Natálie Poláková (IX. B), Martina Jonášová (VII. B), Hana Řehová a A. Bretová (obě VI. B)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŠK recitační soutěže – 23. 2. resp. 29. 2. resp. 8. 3. 2016
kategorie I (2. a 3. třídy)
1. místo

Hana Červená III. C

1. místo

Petra Horejšová II. A

2. místo

Vendula Zatloukalová II. D

2. místo

Petr Joklík III. A

3. místo

Bára Smatanová II. C

3. místo

Karolína Koryťáková II. A

kategorie II (4. a 5. třídy)
1. místo

Tina Pastuchová V. D

1. místo

Ondřej Stránský V. B

2. místo

Eva Otrubová V. D

2. místo

Lukáš Chromík IV. B, Kristýna Harbichová V. A

3. místo

Lukáš Hlobil IV. D

3. místo

Nela Brumovská IV. A, Karolína Hoczová IV. B, Ema Korytářová V. B

kategorie III (6. a 7. třídy)
1. místo

Anna Koriťáková VII. B

2. místo

Adéla Malá VII. A

3. místo

Matias Kavický VI. A

kategorie IV (8. a 9. třídy)
1. místo

Zuzana Žídková VIII. B

2. místo

Daniela Chaloupková VIII. B.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Projekt Paměť národa – Příběhy našich sousedů aneb Naši žáci pátrali po osudech pamětníků …
kategorie 9. roč.
účast dvou týmů
Sestava:

Marek Volík, Filip Kamenský, Leona Malachtová a Veronika Řezáčová
zpracovávali příběh paní Uhlířové „Češka, ale duší Polka – příběh volyňské Češky paní Ludmily
Uhlířové“

Sestava:

Marek Červený, Tomáš Smital, Michaela Krejzková, Adéla Čujová, Kristýna Vetešníková
zpracovávali příběh paní Staré.„Příběh s vůní lékárny“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OK ve florbalu, 1. stupeň ZŠ – 11. 3. 2016 (ZŠ Jeseník – B. Němcové)
4. místo

ZŠ Jeseník – B. Němcové

5. místo

ZŠ Jeseník – Průchodní
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ŠK Zvoneček (BN) – 16. 3. 2016
kategorie 2. – 3. třídy:
1. místo

Tereza Blandová

2. místo

Sára Štelclová

3. místo

Julie Kouřilová, Jan Bandik

kategorii 4. – 5. třídy:
1. místo

Eva Otrubová

2. místo

Ema Cenková

3. místo

Sandra Kirschnerová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ŠK Zvoneček (BN) – 16. 3. 2016
kategorie 2. – 3. třídy:
1. místo

Tereza Blandová

2. místo

Sára Štelclová

3. místo

Julie Kouřilová, Jan Bandik

kategorii 4. – 5. třídy:
1. místo

Eva Otrubová

2. místo

Ema Cenková

3. místo

Sandra Kirschnerová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Formela Cup – memoriál Romana Mroska – 1. 4. 2016 (ZŠ Javorník)
4. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Zelinka Karel, Sytař Jakub (oba III. A), Žitňanský Michal (III. C), Hlobil Lukáš, Oříšek Filip, Tomášek
Ondřej (všichni IV. D), Novák David V. E, Šimčík Petr, Formánek Ondřej, Bár David (všichni V. D).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OK v anglickém jazyce 1. st. – 6. 4. 2016 (ZŠ Jeseník
1. místo

ZŠ Jeseník (B. Němcové)

Sestava:

David Novák, Vít Proske (oba V. E), Adam Žák (V. D)

5. místo

ZŠ Jeseník (Průchodní)

Sestava:

Lenka Poljaková (V. A), Šimon Labaj, Ema Korytářová (V. B)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK literární soutěže 1. st. – 6. 4. 2016 (ZŠ Jeseník)
2. místo

ZŠ Jeseník (Průchodní)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK Zvoneček 2016
3. místo

Vojtěch Gryga
Sofia Joanidu
Sandra Kirschnerová
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ŠK Helpíkův pohár 2016
Družstva
1. místo

V. D

2. místo

V. E

3. místo

V. E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK Zlatý list – 22. 4. 2016 (DSVČ DUHA Jeseník)
kategorie 4. – 5. tříd
účast
kategorie ml. žáci:
4. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Matias Kavický, Natálie Mitašová, Barbora Horečná, Men Lai Thi Hong, Lenka Kozlová, Marie
Kovalcová.

kategorie st. žáci:
1. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Aneta Škrabalová, Anna Koriťáková, Nela Muzikantová, Kateřina Knotková, Klára Smatanová, Petr Šemro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK ve vybíjené – 15. 4. 2016 (ZŠ Jeseník, B. Němcové)
Kategorie B – dívky:
1. místo

ZŠ Jeseník – Průchodní

Sestava:

Pavlíčková Zuzana IV. A, Budinová Nela IV. B, Břízová Tereza, Horká Lenka, Jehličková Natálie, Joanidu
Sofia, Joklíková Kristýna, Brnková Adéla (všechny V. A), Korytářová Ema, Molinová Tereza, Becisová
Nela Timea, Suchánková Amélie (všechny V. B)

2. místo

ZŠ Jeseník – B. Němcové

Kategorie A – chlapci:
1. místo

ZŠ Jeseník – Průchodní

Sestava:

Pavlíčková Zuzana IV. A, Budinová Nela IV. B, Břízová Tereza, Horká Lenka, Jehličková Natálie, Joanidu
Sofia, Joklíková Kristýna, Brnková Adéla (všechny V. A), Korytářová Ema, Molinová Tereza, Becisová
Nela Timea, Suchánková Amélie (všechny V. B)

2. místo

ZŠ Jeseník – B. Němcové

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK Biologické olympiády – Duben
kategorie C účast
Sestava:

Daniela Chaloupková a Radka Mazurová (obě VIII. B)

kategorie D účast
Sestava:

Hana Jelínková a Anna Kaderková (obě VII. A)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK McDonald ‘s CUP – 27. 4. 2016 (Jeseník – stadion)
kategorie 1. – 3. ročník
2. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Halíček Libor – I. C, Plachetka Daniel – I. D, Drochýtek Lukáš – II. A, Ilnický Tadeáš – II. C, Anchundia
Dimas – II. D, Jelínek Jan (brankař), Sytař Jakub, a Zelinka Karel – všichni III. A, Žitňanský Michal,
Brabenec Lukáš – oba III. C, Látka Lukáš – III. E.
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kategorie 4. – 5. ročník
3. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Plšek Lukáš, Vrána Ondřej – oba III. C, Balcárek Jan – III. E, Černý Bohuslav (brankař) – IV. A, Urban
Ondřej, Bakeš Daniel – IV. B, Hlobil Lukáš, Tomášek Ondřej – IV. D, Formánek Ondřej, Bár David,
Šimčík Petr – všichni V. D, Novák David V. E.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------Hubertův pohár – 29. 4. 2016 (ZŠ Supíkovice)
Družstva:
1. místo

ZŠ Jeseník – 19 b.

Jednotlivci
žákyně 6. – 7. roč.:
1. místo
2. místo
3. místo

M. Jonášová
M. Nováčková
L. Nováčková (všechny VII. B)

žáci 6. – 7. roč.:
1. místo
2. místo

B. Vrbovský (VII.B)
R. Velc (VI. B)

žákyně 8. – 9. roč.:
2. místo
3. místo

A. Schreierová
H. Nováčková (obě IX. B)

žáci 8. – 9. roč.:
1. místo
2. místo

V. Dvořák (IX. B)
T. Janík (VIII. B)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK matematické olympiády – 3. 5. 2016 (ZŠ Javorník)
kategorie 4. třídy
1. místo

Tomáš Budina

2. místo

Vojtěch Gryga

2. místo

Markéta Hrancová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK OVOV – 10. 5. 2016 (ZŠ Jeseník)
Družstva:
1. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:
Mičkerová, Hana Řehová (obě VI. B), Medek, Vrbovský, Hřebíček, Buchtová (všichni VII. B), Bakešová,
Stolařík (oba VIII. B)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------KK vybíjená – 11. 5. 2016 (Prostějov)
kategorie B – dívky:
2. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Jehličková Natálie, Brnková Adéla, Tschulíková Dominika, Horká Lenka, Joanidu Sofia, Joklíková
Kristýna, Brnková Adéla (všechny V. A), Korytářová Ema, Becisová Nela Timea, Suchánková Amálie,
Molinová Tereza (všechny V. B), Budinová Nela (IV. B).
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kategorie A – chlapci:
6. místo

ZŠ Jeseník

Sestava:

Dirda Jan, Labaj Šimon (V. B), Liewehr Robert, Nedoma Radim (V. A), Urban Ondřej, Vetešník Petr,
Bakeš Daniel (IV. B), Vrána Martin, Juřík Marek, Rotter David (V. E), Tomálský Lukáš (V. D), Zelinka
Karel (III. A)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK Pythágoriáda – 23. 5. 2016
kategorie 6. tříd:
1. místo

Řehová Hana (VI. B)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK atletika Pohár rozhlasu – květen (ZŠ Jeseník)
Družstva:
kategorie ml. žákyně
1. místo

ZŠ Jeseník

kategorie ml. žáci
2. místo

ZŠ Jeseník

kategorie st. žákyně
1. místo

ZŠ Jeseník

kategorie st. žáci
1. místo

ZŠ Jeseník

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------OK atletika čtyřboj – květen (ZŠ Jeseník)
Družstva:
kategorie ml. žákyně
1. místo

ZŠ Jeseník

kategorie ml. žáci
1. místo

ZŠ Jeseník

kategorie st. žákyně
1. místo

ZŠ Jeseník

kategorie st. žáci
1. místo ZŠ Jeseník
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