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

Vyučovací jazyk: český 

Profilace školy: 2. stupeň sport 

 

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. Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvovalo celkem 662 žáků (1. stupeň 446 žáků a 2. stupeň 216 

žáků). Škola má celkem 56 učeben (z toho 24 odborných).  

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. 
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 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Počet tříd ZŠ celkem 29 29 29 28 

Počet tříd 1. stupně ZŠ 20 20 20 19 

Počet tříd 2. stupně ZŠ 9 9 9 9 

Počet žáků k 30. 9. 698 696 677 662 

Počet žáků 1. st. ZŠ 477 469 468 446 

Počet žáků 2. st. ZŠ  221 227 209 216 

Počet žáků/1 třídu 24,07 24,00 23,34 23,64 

Počet žáků/1 učitele  17,71 17,50 17,77 17,65 

 

 

 

B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

C) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY POČET  
PRAC. 

ÚVAZEK 

Pedagog. prac. – učitelé 41 37,5 

Pedagog. prac. – vychovatelé ŠD a ŠK 13 9,768 

Pedagog. prac. – asistenti pedagoga  6 3,372 

Správní zaměst. – hospodářky a ekonom  2 2 

 - správce budov, školník, topič 2 2 

 - uklízečky 7 6,56 

 - kuchařky školní jídelny  4 1,69 

Celkem zaměstnanců 75 62,89 

 

 

NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ROČNÍK ZŠ 

Škola pro život (vlastní ŠVP) 1. – 9. 

PEDAGOGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 
FUNKCE VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY 

vedení školy    

Sekanina Svatopluk  ŘŠ M + Tv 

Bendová Magdalena ZŘŠ M + Pv + Čz 

Koukolová Jarmila  ZŘŠ 1. st. ZŠ 

Pavlíková Hana ZŘŠ 1. st. ZŠ 

učitelé 1. stupně   

Bartuňková Iveta  UČ 1. st. ZŠ + Aj 

Burešová Radka UČ 1. st. ZŠ 

Diasová Markéta UČ 1. st. ZŠ + Aj 

Dobešová Milena  UČ 1. st. ZŠ + Aj 

Drahoňovská Šárka  UČ 1. st. ZŠ  

Grygárková Helena  UČ 1. st. ZŠ + Aj 
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Hlobilová Kamila UČ 1. st. ZŠ + Aj 

Kořenková Ivana  UČ 1. st. ZŠ + Aj 

Kováčová Marie  UČ 1. st. ZŠ  

Kubová Hana UČ 1. st. ZŠ 

Kozlová Jana UČ MD 

Minářová Anna UČ 1. st. ZŠ 

Otruba Vilém UČ 1. st. ZŠ 

Pažoutová Jaroslava  UČ 1. st. ZŠ + Aj 

Pecinová Hana  UČ 1. st. ZŠ + Aj 

Sedláková Hana  UČ 1. st. ZŠ + Aj 

Skřivánková Jana  UČ 1. st. ZŠ  

Stúpalová Romana  UČ 1. st. ZŠ  

Uhříková Markéta UČ 1. st. ZŠ 

Václavková Irena  UČ 1. st. ZŠ 

učitelé 2. stupně   

Červená Alžběta UČ Nj + Čz + Vv + Pv + Etv 

Fellner Marek UČ Tv + Z + Sp 

Grosičová Romana UČ Tv + Z + Ov + Vv + Szp 

Holubová Miloslava  UČ + VP Aj + Ov 

Janečková Libuše UČ + VP Čj + Rj 

Konečná Martina UČ Aj + Hv + Vv 

Krčmářová Jana UČ M + Ch + D + Pv 

Kročilová Milena UČ Př 

Mlynářová Eva  UČ Rj + Tv + Z + Ov 

Poskerová Markéta UČ M + Tv + Hv + Pv + Ov 

Schreierová Hana  UČ Aj + Čj + Vv + KAj 

Skřivánek Jaroslav UČ F + Pv 

Smékalová Světluše  UČ 
M + Př + Inf + Ov + Pv + Ek + 

Přp 

Ševčík Jan  UČ Inf 

Šuška Ladislav UČ M + D + Pv + Tk 

Vyvážil Vladislav  UČ Sp 

Zlámalová Jana UC Čj + D + +Sd 

vychovatelky ŠD a ŠK, 

asistentky pedagoga 

  

Klosowská Jaroslava  VŠD  

Baudisová Alexandra VŠD  

Hájková Vlastislava  VŠD  

Hlavačka Marek VŠD  

Holčáková Blanka  VŠD  

Krejčí Blažena  VŠK  

Machalová Kamila VŠD  

Palzerová Dominika VŠD  

Petříková Naděžda  VŠD  

Spáčilová Dana VŠD  

Šmoldasová Renata VŠD  

Žáková Gabriela   VŠD  

Morávková Vladimíra VŠD  

Koňařová Vlasta AP  

Pecinová Alice AP  
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D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A 

NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Termín:  11. 4. 2017 (resp. náhradní zápis 18. 4. 2017)  

Počet dětí: 115 resp. 0 

Počet žádostí o odklad povinné školní docházky: 27 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání: 88  

(dle §165, odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb.) 

 

z toho 

 

plnění povinné školní docházky v zahraničí  1 

(dle §38, zákona č.561/2004 Sb., 1,a)) 

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 27 

(dle §165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s §37, zákona č.561/2004 Sb.) 

  

Studníková Naděžda AP  

Machalová Kamila AP  

Ferenčíková Vladislava AP  

Morávková Vladimíra AP  

Schöppelová Marta AP  

Moravíková Marta AP  

DALŠÍ ÚDAJE 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

UČ ve starobním důchodu k 1. 1. 2016 3 3 2 2 

Nekvalifikovaní k 1. 1. 2016 2 2 0 0 
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E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

STATISTIKA PROSPĚCHU ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 

 

 

1. Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech 

a) Povinné předměty 1. a 2. stupně 

 

Pozn.: Šk. rok 2016/2017 je prospěchově srovnatelný s rokem 2015/2016. K mírnému zhoršení oproti roku 2015/2016 

došlo na 1. stupni ve vlastivědě, (z 1,42 na 1,74 – hodnota téměř totožná ze šk. roku 2014/2015) a v přírodovědě 

(z 1,40 na 1,65). Na 2. stupni došlo k mírnému zhoršení v českém jazyce (z 2,53 na 2,70), ekologie (z 1,58 na 

1,77), Naopak k mírnému zlepšení pak došlo v chemii (z 2,17 na 1,98), zeměpise (z 2,27 na 2,07), německém 

jazyce (z 2,29 na 2,18). 

 

b) Povinně volitelné předměty 2. stupně 

 
 

2. Průměrný prospěch ZŠ 

 

počet žáků 

2015/2016

počet žáků 

2016/2017
% %

počet žáků 

2015/2016

počet žáků 

2016/2017
% %

počet žáků 

2015/2016

počet žáků 

2016/2017
% %

počet žáků 

2015/2016

počet žáků 

2016/2017
% %

1. 100 78 97 72 97,0 92,3 2 4 2,0 5,1 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

2. 87 96 81 84 93,1 87,5 5 10 5,7 10,4 0 1 0,0 1,0 0 0 0,0 0,0

3. 90 86 71 71 78,9 82,6 19 12 21,1 14,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

4. 98 90 75 51 76,5 56,7 23 39 23,5 43,3 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

5. 93 99 59 62 63,4 62,6 34 36 36,6 36,4 0 1 0,0 1,0 0 0 0,0 0,0

1. stupeň 468 449 383 340 81,8 75,7 83 101 17,7 22,5 0 2 0,0 0,4 0 0 0,0 0,0

6. 51 67 20 22 39,2 32,8 27 44 52,9 65,7 4 1 7,8 1,5 0 0 0,0 0,0

7. 55 46 17 18 30,9 39,1 37 27 67,3 58,7 1 1 1,8 2,2 0 0 0,0 0,0

8. 47 53 13 12 27,7 22,6 33 39 70,2 73,6 1 2 2,1 3,8 0 0 0,0 0,0

9. 51 47 12 11 23,5 23,4 39 36 76,5 76,6 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

2. stupeň 204 213 62 63 30,4 29,6 136 146 66,7 68,5 6 4 2,9 1,9 0 0 0,0 0,0

ZŠ celkem 672 662 445 403 66,2 60,9 219 247 32,6 37,3 6 6 0,9 0,9 0 0 0,0 0,0

prospěli neprospěli nehodnoceni

ročník
počet žáků 

2015/2016

počet žáků 

2016/2017

prospěli s vyznamenáním

Č
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á

 v
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Č
lo

vě
k 

a
 z

d
ra

ví

Čj Aj N R M Prv Vl Pd Vv Hv Pv Tv Etv Inf F Ch Z D Př Ek Ov Čz

1,61 1,45 1,50 1,29 1,47 1,40 1,02 1,02 1,03 1,04 1,00

1,66 1,48 1,53 1,20 1,74 1,65 1,02 1,02 1,06 1,02 1,00

2,53 2,40 2,29 2,33 2,45 1,19 1,08 1,22 1,29 1,15 2,45 2,17 2,27 2,36 2,28 1,58 1,45 1,38

2,70 2,34 2,18 2,34 2,46 1,17 1,09 1,19 1,27 1,10 2,41 1,98 2,07 2,17 2,31 1,77 1,34 1,26

Předmět

2015/2016

2016/2017

2015/2016

1. stupeň

2. stupeň
2016/2017

P
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p
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p
ra
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Přp Szp Tk Ka Sa Sp

1,04 1,80 1,44 2,16 1,00 1,09

1,28 1,91 1,61 1,26 1,06

Průměr známek

Předmět

2015/2016

2016/2017

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17

1,22 1,3 1,82 1,82 1,49 1,54

2. stupeň ZŠ

Průměr známek

1. stupeň
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STATISTIKA CHOVÁNÍ A ABSENCE 

 

Pozn.: Za šk. rok 2016/2017 jsou pochvaly, výchovná opatření i absence součet za obě pololetí, oproti jenom 2. pololetí 

předešlých šk. let  

Vysvětlivky: 

NTU napomenutí třídního učitele 

DTU důtka třídního učitele 

DŘŠ důtka ředitele školy 

2. st. snížená známka z chování 

3. st. snížená známka z chování 

PTU pochvala třídního učitele 

PŘŠ pochvala ředitele školy 

 

 

ŽÁCI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNI (INTEGROVANÍ ŽÁCI): 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVPU a SVPCH) i žákům sociálně znevýhodněným byla stejně jako v 

minulých letech po celý školní rok 2016/2017 věnována individuální péče. Žáci byli vzdělávání v jednotlivých 

předmětech podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Žáci se SVP 
2016/2017 

Ročník 
Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žáků 3 3 5 13 7 6 1 3 6 47 

ŽSZ 2016/2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

Počet žáků     1     1 

Se sedmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovaly během vyučování asistentky pedagoga. Bylo to ve 

třídách: I. C – 20 hodin/týden, II. A - 10 hodin/týden, III. D – 26 hodin/týden, IV. A - 10 hodin/týden, IV. E – 25 

hodin/týden, V. A – 15 hodin a VI. A – 28h/týden a dále s jedním žákem sociálně znevýhodněným a to ve třídě V. B – 

15 hodin/týden 

VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI 

Ročník Počet/dívek Konzervatoř Gymnázium SŠ SOU OU Jiné školy 

5. 20/11 1/1 19/10 0 0 0 0 

8. 1/1 0 0 0 1/1 0 0 

9. 47/26 0 7/5 26/17 14/4 0 0 

Pozn.: Všichni naši vycházející žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. 

Oproti minulým letům narostl počet žáků, kteří se rozhodli studovat na středních školách v Jeseníku. Studovat zde bude 

62,5 % našich vycházejících žáků. 

  

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17

1. 100 78 0 4 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 2850 3398 28,50 43,56 0 0 0,00 0,00

2. 87 96 0 5 0 0 0 0 48 51 0 11 0 0 0 0 2861 5592 32,89 58,25 0 0 0,00 0,00

3. 90 86 14 29 2 2 0 0 51 63 7 1 0 0 0 0 3736 5957 41,51 69,27 0 65 0,00 0,76

4. 98 90 6 25 2 16 2 2 63 125 8 18 0 1 0 1 4683 6428 47,79 71,42 5 23 0,05 0,26

5. 93 99 5 21 1 8 0 0 87 130 8 53 2 0 0 1 4366 10097 46,95 101,99 80 464 0,86 4,69

1. stupeň 468 449 25 84 5 26 2 2 269 371 23 83 2 1 0 2 18496 31472 39,52 70,09 85 552 0,18 1,23

6. 51 67 14 11 6 6 5 1 20 24 3 3 1 0 0 0 2523 7231 49,47 107,93 50 55 0,98 0,82

7. 55 46 12 28 4 18 6 3 41 54 6 6 2 1 0 0 3184 3915 57,89 85,11 15 114 0,27 2,48

8. 47 53 5 24 3 16 5 3 35 77 3 10 0 0 0 1 2812 6849 59,83 129,23 6 30 0,13 0,57

9. 51 47 23 24 21 6 6 2 41 48 4 6 3 1 0 0 4978 5802 97,61 123,45 0 8 0,00 0,17

2. stupeň 204 213 54 87 34 46 22 9 137 203 16 25 6 2 0 1 13497 23797 66,16 111,72 71 207 0,35 0,97

ZŠ celkem 672 662 79 171 39 72 24 11 406 574 39 108 8 3 0 3 31993 55269 47,61 83,49 156 759 0,23 1,15

absence

2. st 3. st
počet hodin 

na žáka
PŘŠPTU

výchovná opatření hodnocení chování

ročník
počet žáků

NTU DTU DŘŠ omluvená
počet hodin 

na žáka
neomluvená
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STATISTIKA ODCHOZÍCH ŽÁKŮ z 5. ročníku 

 

 

 

 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Údaje o prevenci rizikového chování žáků 

Tento školní rok jsme se při primární prevenci zaměřili na propagaci zdravého životního stylu, k výchově větší 

odpovědnosti za své zdraví, prevenci úrazů. K tomuto působení na žáky přispívaly preventivní programy, které byly 

součástí MPP: Dospívání děvčat a chlapců, Den Zdraví, Pohoda, klídek a tabáček, Opilý pozemšťan, Sex a AIDS, Vážíš 

si svého těla, Prevence rakoviny děložního čípku, Orientační běh a sportovní kurzy. Dále se nad rámec MPP uskutečnily 

akce: pro první stupeň: Vitamínový den a Cukr-blik. Zvláštní pozornost byla také věnována přípravě na soutěže Táhneme 

za jeden provaz a Helpíkův pohár, v němž se žáci probojovali až do celostátního kola. Pozornost byla také věnována 

tématům jako posilování pozitivního klimatu třídy, sebepoškozování, 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, Tělesná 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 

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 

  

BN P Celkem počet %
Lipová-

lázně

Bělá pod 

Pradědem

Česká 

Ves
Ostatní počet %

2011/2012 36 66 102 20 19,6 1 2 5 3 11 10,8

2012/2013 53 49 102 27 26,5 1 0 4 7 12 11,8

2013/2014 57 54 111 19 17,1 2 1 10 4 17 15,3

2014/2015 24 58 82 23 28,0 1 2 11 1 15 18,3

2015/2016 43 46 89 22 24,7 1 0 9 1 11 12,4

2016/2017 49 50 99 19 19,2 0 3 20 0 23 23,2

Školní rok

ZŠ Jeseník na Gymnázium  na jiné ZŠ
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Evaluace preventivních akcí pro školní rok 2016/2017 

OBDOBÍ PROJEKTY V RÁMCI ŠVP 
PROJEKTY PRO PREVENCI 

NA 1. STUPNI 
Hodnocení 

1. ročník 

Září Bezpečně po chodníku Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) proběhlo 

Listopad Halloween  proběhlo 

Únor  Policista – povolání 
neproběhlo – 

vytíženost policie ČR 

Březen Den zdraví (19. 5. 2017)  proběhlo 

Květen Kloboukový den  proběhlo 

Červen Sport nás spojuje (31. 5. 2017)  proběhlo 

2. ročník 

Září Bezpečně po chodníku Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) proběhlo 

Listopad Halloween  proběhlo 

Prosinec Vánoční radovánky  proběhlo 

Únor Cirkusová škola Policista - povolání proběhlo/neproběhlo 

Březen Den zdraví  proběhlo 

Duben Slet pohádkových postav  proběhlo 

Červen Sport nás spojuje (31. 5. 2017)  proběhlo 

3. ročník 

Září Bezpečně po chodníku Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) proběhlo 

Říjen Já a moje město  proběhlo 

Listopad Halloween Kyberšikana 
proběhlo/neproběhlo 

(vytíženost policie) 

Prosinec Vánoční radovánky  proběhlo 

Únor Slet pohádkových postav  proběhlo 

Březen Den zdraví  proběhlo 

Červen Sport nás spojuje (31. 5. 2017)  proběhlo 

4. ročník 

Září  Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) proběhlo 

Říjen Den zdraví  proběhlo 

Listopad Halloween Kyberšikana proběhlo/neproběhlo 

Prosinec Vánoční radovánky  proběhlo 

Únor  První pomoc (ZZS) 

proběhlo přípravou 

na akci Táhneme za 

jeden provaz 

Duben Den Země Bezpečně na kole proběhlo 

Květen Bezpečně na kole  proběhlo 

Červen Sport nás spojuje (31. 5. 2017)  proběhlo 

5. ročník 

Září  Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) proběhlo 

Listopad Halloween Kyberšikana proběhlo/neproběhlo 

Prosinec Vánoční radovánky 
Spolupráce s penzionem seniorů 

(předvánoční vystoupení) 
proběhlo 

Únor  První pomoc (ZZS) 
proběhlo přípravou 

na Helpíkův pohár 

Březen Den zdraví  proběhlo 

Duben Den Země 
Dospívání – dívky 

Dospívání – chlapci – Pro zdraví 

proběhlo/proběhlo 

v červnu (Poradna 

Zdraví Šumperk 

Květen Já a moje město  proběhlo 

Červen Sport nás spojuje (31. 5. 2017)  proběhlo 

Pozn. Program Zdravá pětka byl předobjednán, ale bohužel naše škola nebyla vybrána pro tento školní rok. 
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OBDOBÍ PROJEKTY V RÁMCI ŠVP 
PROJEKTY PRO PREVENCI 

NA 2. STUPNI 
Hodnocení 

6. ročník 

Září 
Adaptační kurz (13. 9. - 

15. 9. 2017) 
Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) proběhlo 

Listopad 
Podzimní slavnosti se dnem 

otevřených dveří 
 proběhlo 

Prosinec 
Vánoční zpívání 

Bruslařský kurz 
 

Nahrazeno - 

Mikulášská nadílka a 

vánoční 

jarmark/proběhlo 

Březen Den Země (proběhlo v dubnu) Pohoda, klídek a tabáček (22. 3. 2017) proběhlo 

Červen Sport nás spojuje (31. 5. 2017)  proběhlo 

7. ročník 

Září  
Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) 

Opilý pozemšťan 
proběhlo /proběhlo 

Listopad 
Podzimní slavnosti se dnem 

otevřených dveří 
 proběhlo 

Prosinec Vánoční zpívání  

Nahrazeno - 

Mikulášská nadílka a 

vánoční jarmark 

Leden Lyžařský kurz  proběhlo 

Březen Den Země  proběhlo v dubnu 

Červen Sport nás spojuje (31. 5. 2017)  proběhlo 

8. ročník 

Září 
Cykloturistický kurz (19. – 

23. 9. 2016) 
Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) obě akce proběhly 

Říjen  Sex a AIDS (12. 10. 2016) proběhlo 

Listopad 
Podzimní slavnosti se dnem 

otevřených dveří 
 proběhlo 

Prosinec Vánoční zpívání  

Nahrazeno - 

Mikulášská nadílka a 

vánoční jarmark 

Březen Den Země  proběhlo v dubnu 

Červen Sport nás spojuje (31. 5. 2017)  proběhlo 

9. ročník 

Září  Bezpečnost bez hranic (9. 9. 2016) obě akce proběhly 

Říjen  Vážíš si svého těla (11. 10. 2016) proběhlo 

Listopad 
Podzimní slavnosti se dnem 

otevřených dveří 
 proběhlo 

Prosinec Vánoční zpívání  

Nahrazeno - 

Mikulášská nadílka a 

vánoční jarmark 

Březen Den Země  proběhlo 

Duben  
Prevence rakoviny děložního čípku 

(6. 4. 2017) 
proběhlo 

Červen Vodácký kurz, Sport nás spojuje  obě akce proběhly 
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Rizikové projevy chování řešené ve školním roce 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Pouze případ sebepoškozování v 8. ročníku se řešil svoláním výchovné komise a pomocí dětského psychologa. 

Ostatní jevy se úspěšně vyřešily ve spolupráci metodika prevence s třídním učitelem, rodiči a pohovorem se žáky. 

Všechny případy se řešily okamžitě a byla sjednána náprava výchovnými opatřeními a prací s třídním kolektivem. 

 

Závěr 

V rámci primární prevenci bylo také provedeno a vyhodnoceno sociometrické šetření v problémových třídách prvního 

stupně ZŠ Jeseník. Pro druhý stupeň nebyly včas poskytnuty správné přihlašovací údaje. Šetření bude provedeno 

v následujícím školním roce. Preventivní akce, intervence i sociometrická šetření byla v kompetenci metodiků prevence 

Mgr. Romany Grosičové s pomocí Jany Kozlové, která je momentálně na mateřské dovolené. 

V tomto školním roce byla pozornost zaměřena na spolupráci prvního a druhého stupně a to především při akcích 

s názvem Halloween, Doškolná, 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 

Říjen 

 Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

(H. Pavlíková) 

Prosinec 

 Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií  

(H. Sedláková, M. Dobešová, J. Koukolová) 

 Etická výchova 

(pedagogický sbor) 

Leden 

 Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 

(M. Bendová, L. Janečková, M. Holubová) 

 Jak motivovat nemotivovaného 

Projevy chování 1. stupeň 2. stupeň 

Urážlivé a agresivní chování ke spolužákům ve třídě a 

ve škole. 
1 5 

Pomoc třídnímu učiteli s vedením kolektivu, posílení 

klimatu třídy. 
2 2 

Problémy se zařazením žáka do kolektivu třídy. 0 2 

Vyhrožování spolužákům. 0 1 

Nebezpečný předmět (kuličková pistole) ve škole. 0 1 

Špatná příprava na vyučování a špatný přístup ke 

školním povinnostem (špatné domácí zázemí). 
0 1 

Ničení majetku školy. 0 1 

Kouření el. cigarety a cigaret v prostorách školy. 0 3 

Sebepoškozování. 0 2 

Řešení problémů žáků mimo školu. 0 2 
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(pedagogický sbor) 

 Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 

(G. Žáková, M. Kováčová) 

  

Únor 

 Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku 

(R. Burešová, H. Pecinová) 

 Družina a paragrafy 

(S. Sekanina) 

 S hudbou? S hudbou! Aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudby 

(K. Hlobilová, H. Kubová, M. Uhříková,, I. Václavková) 

 Využití dramatické výchovy ve výuce společensko-vědních předmětů na druhém stupni ZŠ a DŠ 

(J. Zlámalová) 

 Svět je jedna pavičina – pro 1. stupeň ZŠ 

(J. Koukolová, H. Pavlíková) 

Březen 

 Netradiční přání nejen pro maminky 

(V. Morávková) 

 Aktuální změny ve vzdělávací politice ČR 

(J. Koukolová, H. Pavlíková) 

 Nápadníček her angličtiny pro učitele 1. st. ZŠ 

(I. Kořenková, J. Pažoutová, M. Dobešová, A. Minářová, M. Diasová, H. Pecinová) 

 Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky 

(J. Krčmářová) 

 Jak pracovat s dechem a hlasem při vyučovacím procesu 

(H. Kubová, R. Burešová, Z. Mrosková) 

Duben 

 Englich Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat u žáka i učitele 

(H. Sedláková, H. Pecinová) 

Květen 

 Podpora čtenářství 

(M. Dobešová, R. Stúpalová, M. Diasová, K. Hlobilová, I. Václavková) 

 Neklidné dítě – problém zvaný ADHD (ADD) 

(Š. Drahoňovská, I. Kořenková) 

 Zásady práce s dítětem s ADHD 

(H. Pecinová, I. Kořenková, V. Morávková, M. Kováčová) 

 Neklidné dítě-problém zvaný ADHS 

(H. Pecinová, I. Kořenková, Morávková) 
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

O aktivitách školy byla během roku veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a příspěvky 

v měsíčníku Naše město. 

Podrobněji viz příloha č. 2 Výroční zprávy o činnosti školy 

 

 

 

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 

ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

 

 

Ve školním roce 2016/2017 

 

 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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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016 

VÝNOSY CELKEM 39 267 470,78 

Výnosy z hlavní činnosti celkem 38 799 760,78 

z toho: Vlastní příjmy 565 724,78 

    úroky 1 516,78  

    
ostatní výnosy + použití fondů, náhrady 

poj. 
564 208,00   

  Dotace celkem    38 234 036,00 

z toho: dotace zřizovatel   9 647 000,00 

  v tom: provozní dotace 6 729 000,00   

    opravy a vybavení 1 220 000,00    

    odpisy 1 698 000,00   

  odpisy: výnosy z transferu    1 006 224,00   

 ÚZ 33 043  dotace:  „Etická výchova“  70 000,00  

 ÚZ 33 339 dotace:  „Emigrace, imigrace, likvidace národů“  50 000,00 

  dotace od ÚP:    152 288,00 

 ÚZ 33 353, 33 457, 33 052 dotace stát: přímé náklady na vzdělávání   27 308 524,00 

Výnosy z doplňkové činnosti   

tržby z pronájmů    467 710,00 

   
NÁKLADY CELKEM 39 275 640,57 

Náklady z hlavní činnosti celkem 38 828 380,57 

z toho:    

Provozní náklady (z dotace od zřizovatele a vlastních příjmů, dotace „Emigrace, imigrace, likvidace 

národů“)  
11 449 856,57 

z toho: spotřeba materiálu + DHM 1 122 764,38   

  spotřeba energií 2 719 202,00   

  opravy a udržování 1 472 670,74   

  cestovné 34 101,00   

  ostatní služby + reprefond 2 183 123,12   

  mzdové náklady (včetně z ÚP) 218 224,00   

  odvody (včetně z ÚP) 46 111,00   

  ostatní náklady (vč. strav. zam.) 833 500,33   

  odpisy 2 820 160,00   

Dotace ze státního rozpočtu  27 378 524,00 

z toho: učební pomůcky, učebnice, OPP, DHM 434 442,00   

  cestovné 14 019,00   

  vzdělávání zaměstnance, etická výchova 171 190,00   

  ostatní služby (software) 35 877,00   

  mzdové náklady (včetně náhrad) 19 726 571,00   

  odvody 6 996 425,00   

Náklady z doplňkové 

činnosti 
 447 260,00 

z toho: náklady na energie 347 854,00   

  spotřební materiál, opravy a ostatní služby 9 185,00   

  náklady na platy 18 690,00   

  odvody 0,00   
 odpisy 71 531,00   

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  -8 169,79 

z toho: hlavní činnost  -28 619,79 

  doplňková činnost  20 450,00 
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K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

   

3. Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se 

sociálním znevýhodněním na rok 2016 

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. 2016 – 31. 12. 2017 

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. 

 

4. 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 
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individuálně, tak celý pedagogický sbor, čímž se rozšíří osobnostní a vzdělávací 

kompetence pedagogů. Celkově projekt přispěje ke zlepšení sociálního klimatu školy. 

 

 

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

 

 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH 

 

1. Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ 

pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 

Název projektu: Šablony 2017 - ZŠ Jeseník 

Registr. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004276 

Financování projektu: Celkové náklady 1 688 697 Kč. Evropské strukturální a investiční fondy – operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání 100 % 

Období realizace: září 2017 – srpen 2019 

Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské 

školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a 

žáků. 

Podání žádosti: 2. 5. 2017 

Stav projektu: Projekt s právním aktem o poskytnutí = realizace 

 

2. Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník 

Název projektu: Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník 

Registr. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004257 

Financování projektu: Celkové náklady 17 230 869,93 Kč. Evropský fond regionálního rozvoje 85%, státní 

rozpočet České republiky 15 %, vlastní zdroje 10%. 

Období realizace: únor 2018 – září 2019 

Stručný obsah projektu: Předmětem předkládaného projektu je ve vazbě na klíčové kompetence modernizace 

odborných učeben včetně budování bezbariérových úprav, pořízení vybavení do 

odborných učeben, pořízení kompenzační pomůcky, zajištění vnitřní konektivity školy 

a připojení k internetu, úpravy zeleně a venkovního prostranství. Projekt reaguje na 

potřebu zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků. Cílem projektu 

je zajištění rovného přístupu ke vzdělání a zvýšení kvality vzdělávání. 

Podání žádosti: 14. 2. 2017 

Stav žádosti: Registrovaná žádost 
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N) 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 

Fotbalový klub Jeseník 

Fenix Ski team Jeseník 

IZS 

MKZ 

OSPOD 

Schola servis a další 
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Tato 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY, 

 

již zpracoval Svatopluk Sekanina, ředitel školy, 

 

 

 

 

byla schválena bez připomínek 

 

ŠKOLSKOU RADOU 

 

 

 

 

Dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………. ………………………………. 

 Ing. Radek Brnka Mgr. Svatopluk Sekanina 

 předseda školské rady  ředitele školy 
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Příloha č. 1 k VZoČŠ 2016/2017 
 

 

 

 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

za rok 2016 
 

 

 

 

 

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  0 

 

 

 

 

 

 

V Jeseníku dne 24. 2. 2016 Mgr. Svatopluk Sekanina 

ředitel školy 
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Příloha č. 2 k VZoČŠ 2016/2017: Příspěvky v měsíčníku Naše Město 

 

ZŠ JESENÍK – ŠKOLNÍ KALEIDOSKOP ZŠ  

ZÁŘÍ 

Začal nový školní rok 

Vážení rodiče, 

začátek letošního školního roku provází pravé letní počasí. Přeje především našim žákům, které čeká v září několik 

důležitých akcí. Žáci šestého ročníku stráví tři dny na adaptačním pobytu v Račím údolí, naši osmáci prověří svou 

tělesnou zdatnost na týdenním cykloturistickém kurzu a v 2. ročníku zahájíme plavecký výcvik. 

Nejdůležitější akcí ale bezpochyby bylo vítání prvňáčků, které se na pracovišti Průchodní neslo ve znamení pasování 

mezi děti školou povinné. Pasování provedl sám „pan král“ a na pracovišti B. Němcové pro změnu prvňáčky odvedli do 

svých tříd, už jako školáky, jejích starší spolužáci z 5. ročníku. Všechny přítomné byli zároveň pozdravit a přivítat i 

představitelé města Jeseníku - pan starosta Ing. Adam Kalous a místostarostka Mgr. Zdeňka Blišťanová. 

Věřím, že školní rok bude pro nás všechny úspěšný a od října se budeme opět setkávat na stránkách Našeho města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září ve znamení krásného počasí a přírody 

Děti z I. C z Boženy Němcové si ve středu 7. září udělaly 

krásný den mezi zvířátky v místní ZOO v Lipové Lázních. I 

když se známe pár dní a teprve se oťukáváme, dnes jsme jeli 

všichni autobusem na naší první exkurzi mezi zvířátka. 

Sluníčko nám svítilo na cestu, v batůžku jsme měli samé 

dobroty a na tvářičkách veliké očekávání, jestli uvidíme 

všechna zvířátka a hlavně tygra. Viděli jsme nejen to, ale také 

dnes narozenou kozičku. Poznávání zvířátek ve Faunaparku 

bylo samozřejmě velkým úkolem pro všechny prvňáčky, ale 

dnešní den měl i další velký význam. Poznali jsme se mimo 

školní budovu a vytvářeli si kamarádské vazby. 

Bylo až dojemné sledovat děti, jak se k sobě umí hezky chovat 

a jak se vzájemně poznávají při prohlídkách a pozorování 

zvířátek. Den to byl vskutku užitečný pro všechny, všichni jsme ho zvládli na jedničku a určitě si takový den v přírodě 

rádi zopakujeme třeba v zimě při krmení lesní zvěře. Všem dětem 

děkuji za hezké chování a přeji jim do prvního roku školní 

docházky jen a jen radost z učení, spoustu kamarádů a společných 

zážitků. 

Ve čtvrtek 15. září se naopak prvňáčci z Průchodní vypravili na 

cvičení v přírodě. Po cestě do lesa pod Křižákem se učili plnit různé 

úkoly samostatně i ve skupinkách. Pomáhal jim při tom kamarád 

cvrček. Cestou děti zahlédly čipernou veverku a ježka, který se 

utíkal schovat do listí. Cvičení se vydařilo a děti se po návratu s 

chutí pustily do oběda. 

Samozřejmě i druháci neseděli jen v lavicích, ale během září 

navštívili park v Jeseníku, kde hráli různé hry a sportovali, vydali 

se na poznávací túru na lázeňskou kolonádu přes Muzikanskou stezkou. Během cesty děti poznávaly dopravní značky, 

stromy, keře a zdolávaly přírodní překážky. Díky krásnému slunečnému počasí jsme si užili jedinečné výhledy na hřebeny 

http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/faunapark-1.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/v%C3%BDlet-3.jpg
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hor. Obdivovali jsme Šerák, Obří skály a celou Pradědovu říši 

jsme měli v plné kráse jako na dlani. Žízeň a hlad jsme zahnali na 

bylinkami provoněných odpočívadlech. Nad lázněmi se všichni 

otužilci parádně osvěžili v Balneoparku a ti nejzdatnější si utužili 

svaly ve "fitparku"na posilovacích strojích. V lanovém centru a 

herním parku jsme si vyzkoušeli svoji rychlost, obratnost a 

vytrvalost. Sladkou tečkou na závěr byla zmrzlina a proslavené 

lázeňské oplatky. Zpáteční cestu jsme si zpříjemnili veselými 

písničkami a všichni zdraví a s dobrou náladou jsme byli zase 

zpět. 

Třeťáci 

se vydali 

do Duhy, aby shlédli po roce zvířátka, skleníky a vybrali si 

zájmové kroužky. Čtvrťáci a páťáci se vydali do Lázní, aby se 

ujistili, zda je vše připraveno na podzim a zda Den bezpečnosti 

probíhá tak, jak má :-). Všichni jsme si užili krásný den a 

bezpečně se vrátili zpět do školy. Také jsme oslavili začátek 

školního roku dobrou zmrzlinou. 

„Návrat“ do školky 

Přesto, že jsme druháci, rádi jsme přijali pozvání MŠ Jiráskova, 

která nás pozvala na svou krásnou zahradu, kde jsme si mohli 

pohrát se svými mladšími kamarády a prozkoumat vše, co je na zahradě nového. Také jsme si připravili pro školkové děti 

pohádku Boudo budko, která slavila velký úspěch. Na oplátku jsme i my druháci, budoucí prvňáčky pozvali k nám na 

"Boženku" a těšíme se, až se také pochlubíme svým herním 

parkem i hřištěm a také malým překvapením v naší velké 

tělocvičně. 

 

 

 

Tak jsme se „stmelili“!!! :-) 

Naši šesťáci začali docházku na druhém stupni velmi příjemně … 

adaptačním kurzem. Druhý zářijový týden nás hostil areál 

v malebném Račím údolí v Rychlebských horách, kam za námi 

přijeli instruktoři z olomoucké agentury, kteří měli za úkol utužit nové kolektivy šestých tříd i s jejich třídními učiteli. 

Atmosféra kurzu byla fantastická a letošní šesťáci se nebáli jít do aktivit a her opravdu po hlavě. Pro většinu z nich byl 

tento kurz velkým zážitkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zsjesenik.cz/2016/09/15/i-druhaci-se-radi-podivaji-do-skolky/
http://www.zsjesenik.cz/2016/09/16/tak-jsme-se-stmelili/
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/v%C3%BDlet-5.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/P9152921.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/%C5%99epa-1.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/Tak-jsme-se-stmelili-3.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/Tak-jsme-se-stmelili-4.jpg
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Plavecký výcvik zahájen 

Od září do listopadu jezdí naši žáci 2. ročníku opět na plavecký výcvik. Děti jsou rozděleny do tří družstev podle svých 

plaveckých dovedností. Díky intenzivní výuce zkušených instruktorů dělají velké pokroky. Během 10 dvouhodinových 

lekcí probíhá nácvik principů bezpečnosti, splývání, plavecké dýchání, orientace pod vodou, výuka plaveckých stylů prsa, 

kraul, znak a také skoky do vody. Cílem kurzu je nejen naučit děti plavat, ale také upevňovat jejich fyzickou zdatnost. 

Přejeme všem hodně plaveckých úspěchů a především radost z plavání a pohybu ve vodě. Plavecký výcvik bude tradičně 

zakončen předáním mokrého vysvědčení. Budou nad želvami a kapry převažovat delfíni? Uvidíme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

Podzimní tvoření 

Děti z I. C na Boženě Němcové si již vícekrát vyzkoušely svoji zručnost 

a své výtvarné dovednosti. Jejich výtvory jsou hezkou výzdobou nejen 

třídy. Podzimní strom vznikl tak, že si děti obtiskly své ruce namalované 

v barvách podzimu a ty vytvořily listy našeho třídního stromu. Moudré 

sovičky si sedí na stromě a představují nás, moudré žáčky. Kočky a 

kocouři z ruliček toaletního papíru nám hlídají školičku a muchomůrky, 

které jsou naším posledním výtvorem, se povedly všem dětem opravdu 

moc krásně. Za tvořivost a kreativitu chválím moc a moc všechny naše 

nejmenší školáčky a 

přeji jim mnoho 

úspěchů nejen během 

podzimního tvoření, ale po celý školní rok. 

Na Boženě Němcové máme nejen šikovné prvňáčky, ale i druháci se 

mohou pochlubit svými výtvory z přírodnin. Ti dokonce učili svou paní 

učitelku, jak se který výrobek utvoří. Třeťáci zase tiskli podzim 

houbičkami, čtvrťáci tvořili kouzelné podzimní broučky a páťáci 

skládali vlaštovky, vrtali kaštany, zkoušeli, jak se tvoří z dýní. Jsme 

kreativní a šikovní. Přijďte se k nám podívat :-) 

Třeťáci plní projekt - Já a moje město 

Ve čtvrtek 13. října jsme se my, třeťáci z Boženy Němcové, vypravili v rámci projektu Já a moje město na městskou 

radnici. Prozkoumali jsme, jak to vypadá v obřadní síni, kde byla městská šatlava, jak to vypadá u radničních hodin a 

dokonce jsme se podílavali i do kanceláře pana starosty, 

který nás srdečně přivítal, mnohé ukázal a vysvětlil. Také 

jsme se podívali do Katovny. Tady jsme si prohlédli půdu a 

výstavu obrazů. Nemohli jsme vynechat plnění testu, jak 

známe své město. Poté si pro nás paní učitelky připravily 

pracovní listy s obrázky různých míst Jeseníku a my jsme je 

poznávali. Takové vyučování se nám moc líbilo, mnoho věcí 

a míst z Jeseníku jsme poznali a mnoho míst máme v plánu 

poznat. Máme Jeseník rádi. 

Děkujeme za milé přijetí a možnost nahlédnout. 

  

http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/P5032616.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/P5032615.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/3-I.-C.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/7-BN.jpg
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Dva úspěchy v krajském kole 

V chladném a uplakaném čase minulého týdne se prosadili naši žáci 

v prvním krajském podniku letošního školního roku. Tím bylo krajské 

kolo AŠSK v přespolním běhu družstev základních škol a středních 

škol. Pořadatelství se zhostila SOŠ strojní a stavební v Jeseníku a 

využila pro toto klání lyžařských tratí v areálu bývalých kasáren. 

Díky opravdu syrovému počasí posledních dní byla trať velmi 

náročná a dvě naše družstva, která se do kraje probojovala z okresního 

kola, pokračovala v tradici výborných krosových výsledků 

předchozích let. 

Až na vrchol vystoupalo družstvo dívek kat. III. (roč. 2005 – 2003) 

ve složení M. Jonášová, E. Cenková, M. Mičkerová, E. Korytářová, 

N. Zdařilová a H. Řehová, které po vítězství v okresním kole jasně 

opanovalo i to krajské. Jen škoda, že v letošním roce není pro tuto 

mladší kategorii vypsané i republikové finále.  

To uniklo týmu chlapců kat. IV. (roč. 2002-2001), pro které je ale 3. 

místo v krajském kole velkým úspěchem a družstvo složené z B. 

Vrbovského, J. Medka, Š. Krále, K. Juhaňáka, M. Zrnečka a 

T. Janíka zaslouží taktéž pochvalu za reprezentaci naší školy a 

města. 

 

 

Imigrace, emigrace a likvidace národů 

Takto se nazývá projekt, který v rámci multikulturní výchovy 

(financovaný EU) probíhá od září na naší škole. Celkem se do 

něj zapojilo bezmála 50 dětí ze 7. – 9. ročníku. Cílem je 

seznámit žáky se složitou problematickou rozdílností kultur 

jednotlivých národů a náboženství  s poukázání na důsledky 

xenofobie a rasové diskriminace, které v průběhu historie 

vyústily až v genocidu národů (holocaust) a v omezovaní 

základních lidských práv. 

Součástí tohoto projektu byly přednášky na tuto tematiku 

vedené p. uč. Zlámalovou a p. uč. Grosičovou a také  workshop 

s názvem Lidská práva, předsudky, tolerance, který byl 

lektorován dvěma pracovnicemi pražského  vzdělávacího 

Institutu Terezínské iniciativy. 

Dále pak exkurze, kdy v brzkých ranních hodinách jsme 

v pondělí 24. 10. vyjeli do polské Osvětimi, abychom se více 

dozvěděli o tématu holocaustu a na vlastní oči viděli důkazy 

velkého utrpení lidí v tomto koncentračním (později 

vyhlazovacím) táboře.  Žáci ve dvou skupinách s česky 

hovořícími průvodkyněmi procházeli oběma částmi Státního 

muzea Auschwitz- Birkenau. Den byl pro všechny z nás emočně 

náročný, ale zároveň nám otevřel cestu k zamýšlení nad 

životními hodnotami a postoji. 

Nezapomenutelný zážitek! 

Těmito dvěma slovy by se dala popsat zkušenost, kterou žáky 

prožili na úterní besedě (1. 11.) s pamětníkem panem Luďkem 

Eliášem. Což bylo vyvrcholení celého projektu. 

http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/Dva-%C3%BAsp%C4%9Bchy-v-kraji-1-zmen%C5%A1en%C3%BD.jpg


Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017 Základní škola Jeseník, příspěvková organizace 

 
strana 25 

Všechny nás překvapila jeho životní vitalita (i přes 

vysoký věk – 92 let) a svěží humor i nadhled, s jakým nám 

vyprávěl svůj osobní příběh.  Pan Eliáš se narodil ve 

Slaném a v době 2. světové války se dostal z Terezína 

(židovského ghetta na území Protektorátu Čechy a 

Morava) do koncentračního tábora v Osvětimi, odkud se 

mu podařilo jen díky mnoha malým „štěstíčkům“, jak sám 

uvádí, dostat po válce zpět přes Německo do tehdejšího 

Československa. Tady mu bylo dopřáno prožít plný a 

aktivní život jako herec, režisér, scénárista a publicista po 

boku milující ženy a dvou dětí. 

Dnes žije v Klimkovicích na Ostravsku a věnuje se 

přednáškové a osvětové činnosti na téma holocaust.  My 

jsme moc rádi, že přijel i na naši školu a měli jsme tu 

vzácnou příležitost se s ním osobně setkat. 

Kdo by se chtěl o jeho životním příběhu dozvědět více, může zhlédnout dokument natočený Českou televizí s názvem 

Osud číslo A2026 YouTube 

Spolu na jedné lodi 

V průběhu dnů 24. a 25. 10. 2016 proběhl na celé naší škole 

projekt "Spolu na jedné lodi", který  je součástí grantu MŠMT 

z rozvojového programu Podpora implementace etické výuky 

do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících 

víceletých gymnázií v roce 2016. 

Všechny děti se zapojily do témat: komunikačních 

dovedností, poznávání se navzájem, pozitivní hodnocení sebe 

a druhých,  základy sebeúcty a úcty k druhým, spolupráce a 

tvořivost. 

Prvňáčci si společně pomáhali při pouštění draků a druhý den 

si povídali o kamarádství a pokoušeli se tvořit třídní pravidla. 

Druháci si užívali pomoci starších kamarádů z Gymnázia 

Jeseník, za což jim patří veliké díky a učili se vzájemné 

toleranci, komunikaci, sebehodnocení i sebeúcty. Vytvořili 

spoustu krásných společných výtvorů a nejen to, krásně a v klidu 

a pohodě si ty dva dny užili. 

Ve třetích třídách se žáčci plavčíci rádi pobavili o svých 

kladných i ne zcela kladných vlastnostech, učili se tolerovat jiný 

názor. Nejvíc třeťáky pobavily úkoly Jak to vidím já. Mohli totiž 

popustit uzdu své bujné fantazii a vymýšlet, co jim hlavy stačily. 

Prožili i zábavné hry i tvoření i oblíbené povídání. Všem 

plavčíkům se tyto dva dny vyvedly. 

Naší starší plavčíci ve čtvrtých a pátých třídách si s chutí 

zahráli na reportéry, učili se hodnotit a vážit si sebe, hledat své 

kladné i záporné vlastnosti a hlavně se soustředili na pozitivní 

hodnocení kamaráda. 

Zdá se vám, že byly tyto dny lehké? Vůbec ne!! Naše hlavinky 

pracovaly na plné obrátky a mnohdy nám došly i věci, o 

kterých by se nám jindy ani nezdálo. Ale všichni, do jednoho 

plavčíka, jsme si tyto dny užili v poklidu a pohodě, moc se 

nám líbily a všechna naše očekávání byla splněna!! 

Vodě zdar a těšíme se na další plavbu! 

  

http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/ETV-BN-2.jpg
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Podzim s jablíčky slaví třeťáci 

Ve čtvrtek 20. října jsme my, třeťáci z Boženy Němcové 

oslavili podzim nejvíc, jak to jen šlo. Udělali jsme si Jablíčkový 

den. Za přispění rodičů jsme donesli krásné podzimní plody, 

vymysleli na ně úžasná vyprávění (např. O pyšném jablíčku, 

O jablíčku z Měsíce, Jak putovalo jablíčko Jeseníkem, 

O jablíčku ze III. C, ....) , také jsme si vyzkoušeli, jak které 

druhy jablek chutnají, ale hlavně jsme připravili zdravý salát a 

upekli slaďoučké buchtičky. Tento den jsme si nejvíc užili 

v kuchyňce. Ukázalo se totiž, že jsme nejen zdatní počtáři a 

čtenáři, ale i kuchaři a cukráři :-)!! Celý den jsme zakončili 

ochutnávkou našich kuchařských výtvorů a nádherným 

výtvarným dílem. Chcete se podívat? Přijďte k nám na Boženku 

:-) !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drakiáda prvňáčků aneb jak naučit draka létat 

V pondělí se děti z I. C  na BN odebraly posilnění svačinkou na 

kopec za školou, aby změřily své síly s větrem a hlavně se 

svými draky. Vítr byl opravdu silný a někteří draci létali vzhůru 

do oblak. Někteří draci se vzpírali a děti se je snažily svým 

usilovným během naučit poslušnosti, aby taky létali hodně 

vysoko. Všem patří za snahu a běžecké výkony určitě pochvala 

a nyní už jen vytáhnout na kopec tatínky a maminky a ukázat 

jim, jak se vypouští draci do oblak, když pořádně fouká. 

 

 

 

Družinkové bubnování na djembe. 

V pátek 21. 10. 2016 se v naší družince na Boženě Němcové 

konalo bubnování se skvělým lektorem Pavlem Nowakem 

z Ostravy. Děti se zábavnou formou seznámily s africkými bubny 

Djembe, vyzkoušely si koordinaci pravé a levé ruky a schopnost 

koncentrovat se. Zažily kontakt s přírodními materiály (kůže, 

dřevo) a jejich zvukem. 

Pro každé dítě byl k dispozici buben, takže se mohlo zcela zapojit 

a nádherně si tak užít společné bubnování, které má pozitivní vliv 

na koordinaci celého těla, motoriku, podporuje sebedůvěru, 

vzájemný respekt dětí a empatii a v neposlední řadě skupinovou 

spolupráci. Děti bubnovaly s velkým nadšením a tak to vypadá (i 

díky jejich zpětným reakcím), že si společné bubnování v brzké 

době určitě zase zopakujeme. 

  

http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/JA-1.jpg
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Na Nábřežce to ve středu žilo! 

Vše začalo už 2. 11. dopoledne, kdy žáci 5. ročníku zažili 

netradiční výuku na budově školy Nábřežní. Akce probíhala pod 

názvem Den otevřených dveří a její součástí byla návštěva 

budovy a seznámení se s učebnami, učiteli, novými předměty a 

hlavně staršími spolužáky, kteří nás celé dopoledne po škole 

provázeli a věnovali se nám. Díky této podařené akci jsme viděli 

tělocvičnu, deváťáci nám předvedli svá gymnastická čísla, a i my 

jsme si mohli pod vedením učitelů tělesné výchovy vše 

vyzkoušet. Během dopoledne jsme ještě viděli učebnu ruského, 

anglického a německého jazyka. Plnili jsme nejrůznější úkoly v 

těchto hodinách a poslechli si písničky. Nadchla nás učebna 

chemie, dílen i biologie. Návštěvu jsme ukončili v jídelně, kde 

jsme společně poobědvali.  

Kdo se chtěl pobavit ve stylu halloweenského svátku, nacházel 

se ve středu 2. 11. 2016 právě na této budově jesenické základní 

školy. Mladší děti s rodiči, starší s nimi i bez nich, si přišly 

zpestřit ponurý dušičkový čas a vydovádět se na jedenácti 

stanovištích plných aktivit převážně s halloweenskou tématikou. 

Před tím než se vrhly do plnění úkolů, je ve vyzdobeném 

vestibulu školy, na kterém si druhostupňaři dali opravdu záležet, 

čekalo krátké vystoupení. Připomněli jsme si zde (česky i 

anglicky) původ anglosaského (stále více k nám pronikajícího) 

Halloweenu a jeho společné a odlišné znaky s našimi Dušičkami. 

Program zpestřila nadaná houslistka Anička Koriťáková z VIII. 

B skladbami z filmů Harry Potter a Piráti z Karibiku, za které 

sklidila velký potlesk.  Úvodní část byla zakončena vyhlášením 

deseti nejhezčích halloweenských dýní. 

Poté se dav rozptýlil po škole na stanoviště, kde již byli připraveni 

učitelé se svými šikovnými pomocníky z 2. stupně. Některé děti 

neomylně zamířily rovnou k loňskému hitu Podzimních slavností 

- strašidelné stezce odvahy, jiné si chtěly znovu vyzkoušet hod na 

zlou čarodějnici. Přibyly ale i další úkoly.  U plnění jednoho z 

nich jsme si chvilkami připadali jako na pitevně. Děti si měly 

pomazat krví (marmeládou) ne příliš vábně vypadající 

čarodějnické prsty. I když bylo zřejmé, že jsou z lineckého těsta 

a nehet je lupínek mandle, ochutnat věrnou kopii právě uřezaného 

prstu čarodějnice nebylo zrovna lehké. Stejně tak ale nebylo 

snadné pro děti z prvního stupně se zorientovat na naší 

budově.  Všichni to nakonec zvládli výborně určitě i proto, že je 

lákalo najít další úkoly z kartičky, kterou obdrželi při vstupu na 

akci. V nich se například házelo na ducha, na pyramidu z dýní, procházelo se slalomem se zavázanýma očima s navigací 

rodiče či kamaráda, ve větší z tělocvičen byla připravena překážková dráha a halloweenský bowling, zapřemýšlet se 

muselo u halloweenských PC her. Nechyběl ani speciální tanec s šikovnými instruktorkami z VIII. B. 

Závěrečná „židličkovaná“ byla příjemnou poslední tečkou za 

pestrým programem, který si pro všechny žáky školy připravili 

učitelé druhého stupně. Není úplně snadné při všech 

každodenních povinnostech, které učitelské povolání obnáší, si 

najít čas a energii zorganizovat podobnou akci. O to víc nás těšila 

velmi příznivá odezva žáků a rodičů, za niž bychom chtěli 

poděkovat. Slyšet slova chvály a vidět rozzářené oči dětí bylo pro 

nás tou největší odměnou. 
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Družinkové plstění na Božence 

V úterý 1. 11. do naší družinky zavítala Kateřina Janáková, která nejdříve upoutala pozornost dětí vyprávěním příběhu 

o Dubínkovi, který se nachladil, a potom nás učila vyrábět kuličky z česané vlny, ze kterých jsme s její pomocí vytvořili 

spoustu pestrobarevných žaludů. Ohromně nás to bavilo. Technika mokrého plstění byla velice jednoduchá a rychlá a 

ještě k tomu jsme si ovoněli ruce mýdlem, které se při ní používalo. Všichni jsme byli krásně čistí a voňaví a taky 

spokojení s krásnými drobnými dárečky, které jsme si vyrobili a kterými teď můžeme udělat radost někomu nám 

blízkému. 

Učíme se s plyšáky 

Pátek byl krásným dnem nejen pro naše prvňáčky. Všichni si jistě pamatujeme, jakou roli v našem dětství sehrál oblíbený 

plyšák. Tak právě toho si donesly děti z I. C v pátek do školy a 

po celý den se s ním učily. Prvním úkolem bylo svého 

plyšového miláčka představit svým spolužákům. Zde i ti, kteří 

se někdy stydí trochu před ostatními, předvedli úžasné výkony. 

Dále si děti ve skupinkách připravily s plyšáčky mini scénku a 

předvedly ji spolužákům. Potom již následovalo čtení, psaní a 

počítání, kdy děti učily své plyšové kamarády. 

Žáci ze III. C si pro nás připravili s paní učitelkou krásné 

překvapení. Pozvali nás do své hodiny tělesné výchovy, ve které 

pro nás a plyšáky přichystali tělocvičnu plnou disciplín. Třeťáci 

nás provedli, pomohli i poradili, jak na kterou překážku. 

Vyřádili se nejen prvňáčci, ale hlavně plyšáci. Velice třeťákům 

děkujeme. 

Věříme, že děti budou na tento den vzpomínat rády a bude se jim dnes večer se svými mazlíčky krásně usínat. 

 

 

LISTOPAD 

Každoročně se v listopadu nebo v prosinci ve školních lavicích odehrává stejná scéna. První sněhové vločky za okny 

upoutají pozornost žáků víc než výklad učitele. Vždycky se totiž najde někdo, kdo radostně vykřikne, že sněží. Sněhová 

nadílka je předzvěstí adventu, příchodu Mikuláše a Vánoc. Chodby školy provoní pečené perníčky, které děti s nadšením 

zdobí, pouštějí se také do výroby adventních věnců a drobných dárečků. Přesto se ještě stihnou zapojit do soutěží a 

nejrůznějších předvánočních akcí. 

Slavnosti podzimu 

Čtvrtek 10. listopad, byl na Boženě Němcové ve znamení podzimu. 

Prvňáčci si uspořádali Jablíčkový den. Nejprve si povídali o ovoci 

a jeho významu pro naše zdraví. Besedu spojili s ochutnávkou 

ovoce. Vyzkoušeli si, jak si z jablíček, sýra a ořechů udělat výborné 

jednohubky. K jablíčkům patří neodmyslitelně závin a prvňáčci si 

ho upekli v naší kuchyňce. Následovaly soutěže, ve kterých zápolili 

hoši s děvčaty a za svá úspěšná řešení získávali všichni jablíčka na 

své stromy. Ve výtvarné výchově si jablíčka namalovali. Během 

dne získali všichni spoustu poznatků jak teoretických, tak 

praktických, které využijí nejen při naší výuce. 

Druháci a třeťáci 

zavítali do tělocvičny plné podzimu. Tu si pro nás připravili kamarádi 

ze IV. E pod vedením své paní učitelky Hanky Sedlákové. Byli jsme 

jako v nějaké Podzimní říši. Tělocvična voněla listím, šípky i kaštany, 

všude se pohybovali podzimní skřítci a zvali nás k úkolům. Tu jsme 

malovali, tu chodili zrcadlovou stezku mezi listím, tam uklízeli listí 

zapletené do sítí, také přiřazovali k cedulkám správné plody, zeleninu, 

listy ptáčky. Také jsme byli pozváni k tvoření obrazů z podzimních 

přírodnin, nezbední skřítkové nás učili házet kaštany do velkého koše a 

k tomu všemu jsme mohli vyzkoušet své chuťové buňky při ochutnávání 

podzimního ovoce se zavázanýma očima. 

I když se podzim pomalu naklání ke svému konci, my jsme si dnešní slavnosti báječně užili a všem se nám šlo domů lépe 

a veseleji. 

Návštěva dětí z MŠ Jiráskova ve veselé tělocvičně na Božence 

http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/jablka-2.jpg
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V pátek 11. 11. si žáci z II. C a II. D se svými paní učitelkami připravili pro děti z MŠ Jiráskova veselou akci v tělocvičně, 

plnou veselých, plyšových, malovaných i živých opiček. 

Naučili jsme kamarády básničku o opičce, tu jsme si potom společně namalovali. Všichni si proběhli opičí dráhu plnou 

různých překážek a úkolů, získali sladkou odměnu, banán a opičí diplom.  Bylo to moc fajn a těšíme se na další společnou 

akci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý hudební koncert ve III. B třídě 

Ve středu 16. listopadu se v naší třídě rozezněly struny kytary a 

místností se nesly melodie známých písní. Naši třídu navštívil kytarista 

a zpěvák skupiny Plán B a NOEROADS Honza Mrosek. Seznámil děti 

s hudebními nástroji kytarou a ukulele a připomněl dětem známé 

písničky Jaromíra Nohavici. Děti si nejen písničky zazpívaly, ale také 

si připomněly zajímavosti ze života zvířat doprovázené vtipnými 

obrázky. Nechyběla ani známá písnička z pohádky O Zlatovlásce a 

tajuplný zámek Červená Lhota. A co zazpívat si písničku v anglickém 

jazyce? Dětem se malý hudební koncert moc líbil a tak se muselo 

přidávat. Rozloučili jsme se ve vánoční náladě písničkou Václava 

Neckáře Půlnoční. 

Dopolední hudební koncert byl příjemnou i poučnou sondou do světa hudby a navozením předvánoční nálady. Tak zase 

někdy příště, ahoj! 

Jak jsme v listopadu zdobili vánoční stromeček 

Na začátku listopadu nás oslovila firma OPTYS s nabídkou účastnit 

se soutěže Zdobení vánočního stromečku. Tato soutěž má podpořit 

tvořivost dětí mladšího školního věku. Naším úkolem bylo nazdobit 

dřevěný stromeček z překližky vysoký 50 cm. A tak se v naší třídě 

3. B  sešel tým malých návrhářů a výtvarníků, kteří se pustili do 

práce. Chlapci vyzdobili svou stranu do modré barvy, děvčata si 

vybrala červenou. Na každou baňku, kterou si vlastnoručně obarvili, 

napsali počáteční písmeno svého jména, tak aby se náš stromeček ve 

světě neztratil. Uvidíme, jak se bude stromeček líbit hodnotící 

komisi a možná vyhrajeme i balíček výtvarných potřeb v hodnotě 

800 Kč. 

Opravdu bylo velmi příjemné navodit si vánoční náladu a spolu s kamarády zažít spoustu zábavy a tvoření. Zdobení 

druhého stromečku se ujaly děti ze IV. B třídy. 

Druháci na návštěvě Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku 

Naši žáci druháci (II. C a II. D) se pomalu a jistě stávají skvělými 

čtenáři, tak si řekli, že je opět čas navštívit Knihovnu Vincence 

Priessnitze v Jeseníku. Vydali se tedy 24. 11. na besedu. Paní 

knihovnice je seznámila s výpůjčním řádem, řazením knih v knihovně, 

pověděla o aktualitách knihovny, nových prostorách, ukázala 

nejnovější knihy pro děti a odpověděla na všetečné dotazy. Na závěr 

si děti prohlížely knihy a encyklopedie, které je nejvíce zaujaly. 

Nejvíce však encyklopedie s 3D obrázky. 

Děkujeme za pěknou a inspirativní akci. 

http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/opice-2.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/opice-4.jpg
http://www.zsjesenik.cz/wp-content/uploads/knihovna2.jpg
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Jsme výborní plaváčci 

Druháci na obou budovách ukončili v rámci tělesné výchovy výcvik 

v plavání. Už jsou z nich zdatní plaváčci, dobře zvládají naučené 

plavecké styly, plavou pod vodou jako potápky, umí lovit puk 

v hloubce a také ovládají vodnické :-) a podvodnické :-) hrátky. 

Všichni se díky našim trenérům s vodou skamarádili. Děkujeme. 

 

 

 

 

Beseda s lesníkem 

Za našimi zvídavými druháky se přišel podívat pan Bandik 

z Lesů ČR. Připravil nám velmi pěkné povídání o živočiších 

našich lesů a přípravě zvířátek na zimu. Děti si také měly 

možnost prohlédnout a osahat paroží a rohy a hmatem poznávat 

přírodniny z lesa. Druháčci na oplátku nasbírali a nasušili 

kaštany, které dali panu lesníkovi pro zvířátka na přilepšenou. 

Besedování se nám velmi líbilo, děkujeme panu Bandikovi za 

poutavé vyprávění. 

 

 

 

Duhová písnička 

Po první adventní neděli jsme se podívali do jesenické kaple, odkud 

zněly krásné písničky. Sjely se tu nejtalentovanější děti z celého 

okresu, aby předvedly své pěvecké umění. V pondělí 28. 11. totiž 

proběhla další kolo oblíbené soutěže Duhová písnička, kterou 

tradičně pořádá středisko volného času DUHA. A naše děti byly 

skvělé, tak jako každý rok. Pod vedením a doprovodem paní 

učitelky Václavkové získali naši žáci dvě 3. místa a to: Terezka 

Blašková V. A, a Adélka Kropáčová II. A. Na 2. místě se 

umístila Vendulka Zatloukalová III. D. 1. místo a tedy zlatou slavicí 

se ve své kategorii stala naše hvězdička Zuzanka Pavlíčková V. 

A, která všechny přítomné potěšila krásnou písničkou Hvězda na 

vrbě. 

Také ostatní děti se velmi snažily, ale v tak velké konkurenci může vyhrát jen jeden. Proto i jim patří poděkování za 

přípravu a vzornou reprezentaci: Eliška Podešvová II. B, Valerie Ilíková III. A, Nicol Juříková II. A, Anna Švancarová 

IV. A, Vojtěch Gryga V. A, Ema Cenková V. C, Natálie Hrancová V. C Agáta Dudíková II. D. 

Děti hledaly inspiraci na Vánoční výstavě v Domově Sněženka 

Ve čtvrtek 1. prosince jsme se  s dětmi ze III. A a IV. A vydaly do domova 

Sněženka na vánoční výstavu.(Domov Sněženka je  zařízení, které 

poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením).  Provázelo nás 

ne úplně nejlepší počasí, foukalo a občas trochu zasněžilo, ale neodradilo 

nás nic. Prohlédli jsme si krásné vánoční výrobky - svíčky, svícny, 

obrázky, ozdoby, betlém, které vytvořili klienti Domova Sněženka. 

Mnohé z nich jsme si nakoupili pro výzdobu do našich domovů a jako 

drobné dárečky pro své blízké. Díky výstavě jsme nasáli vánoční 

atmosféru a tak už se moc těšíme, až k nám přijde Ježíšek. 
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Školou chodí Mikuláš 

Máme tady o další krůček k Vánocům blíž. Školou chodil 

v pondělí Mikuláš s andělem a čertem. Čert pročmuchal celou 

školu, prošmejdil každičkou třídu, andělé se vznášeli nad dětmi a 

poslouchali jejich krásné básničky, písničky a poutavé vyprávění. 

A Mikuláš, ten rozdával dárky a zval všechny na odpolední 

jarmark v krásném areálu na Průchodní. 

 

 

 

Mikulášská nadílka a Vánoční jarmark 

Jak nás Mikuláš dopoledne pozval, tak jsme také udělali. Ve 

tři hodiny odpoledne jsme se šli podívat do našeho krásného 

starobylého areálu na Průchodní. Byl vánočně vyzdoben, 

dvorem voněla skořice a zněly vánoční koledy. U Kaple jsme 

našli stany s drobnými vánočními předměty, které vyráběly 

děti ve třídách na obou stupních i školní družině, perníčky a 

cukroví, které pekly maminky na „vánočním bazárku“ a další 

poutavé předměty. Rodiče, kamarádi a známí si naše výrobky 

hojně kupovali, děkujeme. Hned vedle jsme se mohli podívat 

a také si zakoupit výrobky dětí SVČ Duha. 

Začala Mikulášská nadílka! Rozsvítili jsme stromeček, přišel 

Mikuláš s čertem a následovala vystoupení dětí, které si 

připravily společně se svými paní vychovatelkami 

v družinách. Přidal se i sboreček zpěváků z BN a ti 

jednotlivci z Průchodky, kteří byli úspěšní na pěvecké 

přehlídce Duhová písnička. Svatá trojice se nestačila divit, 

jaké máme šikovné děti!! Všechna vystoupení byla 

nádherná a nezbylo, než tleskat a tleskat. 

Závěrem bych rád popřál všem žákům, jejich rodičům a 

všem zaměstnancům naší školy klidné prožití vánočních 

svátků plné pohody a radostí a do nového roku hlavně pevné 

zdraví, a dny plné lásky a spokojenosti. 

 

 

PROSINEC 

Přivítali jsme nový rok, popřáli jsme si navzájem hlavně hodně zdraví, štěstí a mnozí z nás si dali nejrůznější předsevzetí. 

Mým přáním je, abychom Vám i v tomto roce pravidelně přinášeli pozitivní zprávy o akcích pořádané naší školou, o 

aktivitách žáků v různých oblastech vědění a sportu, důležité momenty ze života školy. Tak ať se nám i Vám všem rok 

2017 vydaří! 

Vánoční tvoření 

Adventní čas se ve škole nesl v duchu vánočního tvoření a pečení skrz všechny budovy, ročníky i oddělení ŠD. 
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Moje vzlety a pády 

Nad tímto tématem se zamýšleli žáci, kteří se zúčastnili v úterý 13. 

prosince školního kola Olympiády v českém jazyce. A slohového 

úkolu se zhostili na výbornou. Vedle úvah nad tím, že život je 

střídáním vzletů a pádů, se objevily i silné příběhy z osobního 

života. Další část olympiády tvořily nelehké úkoly z mluvnice. Po 

sečtení bodů obsadila 1. místo Nikola Bundilová z IX. A, 2. místo 

Zuzana Žídková z IX. B a 3. místo Prokop Hála z IX. A. 

Gratulujeme a děvčatům, která postupují do okresního kola, 

přejeme hodně štěstí a originální nápady při psaní slohové práce. 

 

 

 

Vernisáž výstavy 

Ve slavnostním duchu, v adventním čase, jsme vernisáží 

výstavy ukončili projekt multikulturní výchovy s názvem 

Emigrace, imigrace, likvidace národů.  V úvodním projevu 

zazněno zhodnocení a připomenutí všech částí velmi úspěšného 

a přínosného projektu, který na naší škole probíhal pod vedením 

p. uč. Zlámalové a p. uč. Grosičové od září tohoto školního roku. 

Nechyběl ani krátký kulturní program – společně jsme se díky 

zvuku houslí a dětských hlasů ponořili do vánoční atmosféry a 

vyslechli krásné vánoční koledy, zazněla také jedna melodie na 

téma lásky. Poté si už každý mohl prohlédnout zajímavé 

fotografie, hezké výtvarné práce i inspirativní literární díla. 

Kromě estetického zážitku si mnozí odnášeli také získané 

vědomosti a informace související s tematikou projektu. 

Součástí vernisáže bylo také vyhlášení vítězů soutěže ve 4 

kategoriích – vědomostní – Tomáš Achilis IX. B, výtvarná – 

Nikola Bundilova IX. A, fotografická – Aneta Kubňová IX. B a literární – Dominik Mrva IX. A. Akci jsme zakončili 

příjemným posezením u malého pohoštění, které připravili naši žáci i učitelé.  V průběhu následující 2 měsíců zůstane 

výstava nainstalována v prostorách školy na Nábřežní ulici (před jídelnou). Srdečně vás zveme k jejímu zhlédnutí. 

Dějepisná olympiáda 

Marii Terezii neboli „Tchyni národů“, jak se jí kvůli sňatkové politice přezdívalo, si asi každý z nás vybaví především 

jako panovnici, která zavedla povinnou školní docházku. Málokdo ovšem už ví, že zavedla také první papírové peníze u 

nás, tzv. bankocetle, používání příjmení a čísel popisných, zrušila právo útrpné (mučení při výslechu) nebo že byla 

milující manželkou a matkou 16 dětí. Všechny tyto i mnoho dalších vědomostí zúročili žáci 8. a 9. ročníku, kteří se 

zúčastnili školního kola dějepisné olympiády na téma Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. 

století. Celkem se do vědomostně historického klání zapojilo 11 žáků a 2 z nich postupují do okresního kola, které 

proběhne 16. 1. 2017. 

3. místo získal Tomáš Raděj z VIII. B, 2. místo obsadila Klára Smatanová také z VIII. B a vítězem školního kola se stal 

Petr Šemro z IX.A.  Všem moc gratulujeme. 
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Bruslařský kurz 

Předvánoční týden naši šesťáci tráví za krásného zimního počasí na ledě. Pod vedením tělocvikářů Romany Grosičové a 

Marka Fellnera se učí základní i složitější bruslařské dovednosti a ti šikovnější hrají s velkým zaujetím hokejová utkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálové koledování na "Božence" 

6. ledna, podle prastaré tradice i u ná s na Boženě Němcové jste mohli 

spatřit Tříkrálový průvod. Byl poněkud větší, ale nám to nevadilo. Třeťáci 

se rádi přeoděli za Tři krále a vypravili na koledu po třídách. Chtěli tak 

všem připomenout tuto tradici, symbolicky ukončit vánoční čas, kdy se 

koledníci vydávali na koledu, popřát všem žákům i paní učitelkám hodně 

zdraví a štěstí do nového roku. Ve třídách si se spolužáky zazpívali 

Tříkrálovou koledu a podělili se o vzácné dary. 

 

 

 

 

 

LEDEN 

Letošní leden zajisté potěšil všechny milovníky zimních sportů. I naši žáci 7. ročníku absolvovali lyžařský kurz a někteří 

se mohli pochlubit tím, že i přes počáteční obavy bravurně zvládli sjíždět lázeňský svah. Leden je také obdobím zvýšeného 

úsilí ze strany žáků, protože končí první pololetí a 31. ledna si přebírají od třídních učitelů vysvědčení. Především prvňáčci 

se na tento den těší, neboť si odnášejí domů své první vysvědčení v životě. A pokud se vám něco nepodařilo, nezoufejte, 

ve druhém pololetí máte šanci novou. 

Mgr. Svatopluk Sekanina 

Tričkování, aneb není triko jako triko 

Nelíbí se vám už bílé tričko a chcete ho i nadále nosit, protože je 

z příjemného materiálu? Není nic jednoduššího než si ho pomalovat, jak 

jsme to udělali u nás ve IV. C.  Po  celé třídě to vonělo barvami a nádherná 

barevná trika měla velký úspěch. Několik dětí vyrábělo nevšední trička i 

pro své rodiče. 

 

V divadle s pračlovíčkem 

Ve středu 11. ledna jsme se všichni z „Boženky“ a z Průchodky ti mladší 

(1. - 3. ročník) vypravili velkým průvodem za kulturou. Šli jsme plni 

očekávání do divadla na představení O pračlovíčkovi, které nám přijelo 

zahrát olomoucké Divadlo Tramtarie. Naše představy byly naplněny, smáli 

jsme se malí i velcí, človíčkovi jsme napovídali a také jsme s ním sdíleli 

nadšení z prvních slov i postaveného domku. Pohádka se nám líbila a jak 

říkaly děti, bylo to hodně srandovní :-). 
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Úspěch v kraji! 

11. 1. 2017 v Olomouci na Gymnáziu v Hejčíně proběhlo krajské kolo 

přeboru škol v šachu.  Naši školu reprezentovali v nejmladší kategorii A ( 

1. – 5. třída) Jan Cimburek IV. A, Adam Pirek III. D, David Pirek I. C, 

Kryštof Liewehr IV. B, kteří vyhráli okresní kolo. Mezi třinácti školními 

týmy jsme se umístily za prvním ze ZŠ Hálkova Olomouc a druhým ze ZŠ 

Zábřeh na 3. místě, což je nejlepší umístění, které jsme na této úrovni v 

šachu dosáhli. Gratulujeme! 

 

Tělocvik na sněhu a ve sněhu 

Letos nám zimní počasí opravdu přeje a krásně nám naděluje sněhovou 

peřinu. Proto jsme se na Boženě Němcové rozhodli, že budeme trávit 

tělocvik nejen v tělocvičně, ale i ve sněhu a na sněhu. Děti vyběhnou 

ven vždy s velkou radostí a rychlostí :-) a užívají si jízdy na bobech, 

saních, lopatách a jiných, nejrůznějších klouzadlech. Ti větší si 

vyzkoušeli i hod sněhovou koulí na cíl, sprint ve sněhu, jak se hraje 

honička, když to pekelně klouže. Prostě si užíváme zimu se všemi 

jejími dary. :-) 

 

 

 

Beseda o školní zralosti v Mateřské škole Karla Čapka 

Víte, jakou otázku si kladou nejčastěji rodiče malých předškoláků v tomto měsíci? Je naše dítě dostatečně připravené 

nastoupit v příštím školním roce povinnou školní docházku? Je naše dítě zralé? Toto téma a mnoho dalších otázek bylo 

součástí besedy o školní zralosti, kterou každým rokem dělají učitelé naší školy, aby spolu s logopedem, psychologem a 

učiteli MŠ pomohli rodičům s nelehkým rozhodnutím. Jsme rádi, že se v tomto roce sešel opravdu rekordní počet rodičů, 

kteří jevili velký zájmem o daná témata. Také proto se letošní  beseda v úterý 10. 1. 2017 protáhla do pozdních 

odpoledních hodin. Naše pracoviště Průchodní i Boženy Němcové, jako každým rokem, tak i letos, připravuje v měsíci 

únoru pro předškolní děti a jejich učitele Den otevřených dveří pro mateřské školky a v březnu pak Den otevřených dveří 

pro rodiče. Už se všichni těšíme na nové školáky u zápisu, který letos proběhne  později  než v minulých letech, a to 11. 

4. 2017 na obou pracovištích ZŠ Jeseník. Děkujeme také paní ředitelce Kolářové z MŠ K. Čapka a všem dalším 

ředitelkám MŠ za dlouholetou plodnou spolupráci. 

Jesenická liga stolního tenisu - 1. kolo 

Ve čtvrtek 19. 1. se konalo první kolo Jesenické ligy ZŠ ve stolním tenisu. Turnaj se odehrál v herně KST Jeseník na 

Dukelské ulici. 

V mladší kategorii (1. – 3. tř.) 

1. místo Jakub Sedláček (II. D) 

2. místo Adam Laža (II. D) 

Kategorie starší (4. – 5. tř.) 

1. místo Karel Zelinka (IV. A) 

2. místo Lukáš Plšek (IV. C) 

3. místo Daniel Bakeš (V. B) 

další bodovaná místa Ondřej Vyhlídal (IV. C.), Petr Šindelář 

(III. D), Alexandr Raděj (IV. B), Jan Jelínek (IV. A). 

Jak prožila měsíc leden školní družina? 

Naše přání, aby napadl sníh, se hned na počátku měsíce ledna naplnilo. Přineslo nám spoustu nových nápadů na práci 

v odděleních - takoví sněhuláci všemi možnými technikami, vločky, zimní náměty, nabízí  spoustu kreativních prací. 

A pak samozřejmě sportovní vyžití venku, v přírodě, na hřišti. Slunečné počasí a dobrý sníh připravilo výborné podmínky 

pro aktivní činnost venku, proloženou spoustou různých soutěží. Házení sněhovou koulí na cíl, a do dálky, závody v běhu 

s lopatou a s kamarády, běhy ve stopách, pozpátku. I zimní kopaná má svoje kouzlo. Největší zážitek děti měly ze stavění 

sněhuláků, bunkrů a zvířátek. Smetanové sady a jejich terénní kopečky nám posloužily k bobování. A co nového máme 

ve školní družině? Zprovoznil se zabezpečovací systém, který dopomůže k lepší ostraze budovy školní družiny. Rodiče a 

blízcí  se nyní dostanou do budovy až po zazvonění na dané oddělení. 
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Hokus Pokus aneb hravá věda 

Od pondělí 23. ledna do čtvrtka jsme na prvním stupni měli 

možnost vyzkoušet, jak chutná Hravá věda. Navštívil nás náš starý 

dobrý známý Hokus Pokus  - Radek Chajda, učitel a autor 

populárně naučných knih pro děti. Jak bývá jeho dobrým zvykem, 

seznámil děti s vlastnostmi vody, vzduchu, půdy a to vše 

zábavnými pokusy, které dělali i žáčci sami. Odstřelovali jsme 

raketu, pouštěli horkovzdušný balon – sáček na odpadky, 

zkoumali jsme barvy fixek, vyzkoušeli, jak se dělá vysavač 

z krabičky, filtrovali jsme vodu, nechali růst kouzelnou zahrádku, 

…. Prostě jsme si hodinu fyziky a chemie v každém ročníku řádně 

užili a přesvědčili se o tom, že věda není žádná věda. 

Děkujeme panu Chajdovi za poučení a zábavu a těšíme se na příští rok! 

Vítězství v okresním kole matematické olympiády 

24. ledna se pod záštitou MŠMT a SVČ Duha konalo okresní kolo 

celostátní soutěže Matematická olympiáda. V tomto termínu 

proběhla  soutěž žáků ve dvou kategoriích a to v 5. a 9. ročníku. Do 

kategorie 9. ročníku nepoustoupil žádný řešitele z naší školy, za to v 5. 

ročníku jsme měli hned 10 úspěšných řešitelů ze školního kola. 

Celkově se potkalo na okresní úrovni 28 dětí z celého okresu. Naši žáci 

excelovali. Na 1. místě se umístila Ema Cenková (V. C), na 2. místě 

Vojtěch Gryga (V. A) a mezi úspěšné řešitelé se dostali ještě Klára 

Kroupová (V. A) a Monika Bandiková (V. C). 

Všem patří obrovská gratulace a přejeme úspěch v další cestě za 

vzděláním. 

Lyžák je za námi 

Sedmáci zakončili v pátek 27. ledna lyžařský a snowboardový výcvik, který byl plný zážitků, nových dovedností a 

zábavy. Poslední den si všichni užili nezapomenutelnou jízdu v maskách, při které předvedli nejen kostýmy, ale i 

originální prvky zručnosti. S obrovským nasazením všech lyžařů i snowboarďáků proběhl také závod v obřím slalomu. 

Podmínky, počasí, atmosféra a výkony našich žáků si letos na Lázeňském vrchu zaslouží jedničku. 
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Máme tady první vysvědčení 

Vysvědčení nikoho víc nepotěší, než ty maličké. 31. 1. se nejen v 

prvních třídách hodnotily školní úspěchy. Děti a jejich rodiče 

dostali zpětnou vazbu, jak to za první pololetí jejich děti zvládly. A 

že největší očekávání a radost byla u těch nejmenších, není pochyb. 

 

 

 

 

Představení Přemyslovci 

Již druhým rokem se  v tělocvičně na Nábřežní ulici rozlehl 

zvuk  chladných zbraní – řinčení mečů a brnění 

a  hlasy  známých osobností z českých dějin. Tentokrát   jsme 

se v podání  herců z agentury Pernštejn seznámili s životem a 

politickým zákulisím prvních přemyslovských  králů – od 

Vratislava II. až po Václava III. I samotní žáci se zapojili do 

„akce“ a mohli si po skončení představení prohlédnout i 

repliky zbraní. Budeme se na vzácnou návštěvu z historie těšit 

i příští rok. 

 

 

Úspěšný vstup do florbalové ligy! 

První únorový den zahájily mladší žákyně Jesenickou florbalovou 

ligu této kategorie a to velmi úspěšně! 

V tělocvičně naší školy holky ze VII. B ve složení Hana Řehová, 

Michaela Mičkerová, Natálie Malá, Pavlína Janků, Klára Hrubá, 

Nikola Zdařilová, Anita Hamšíková, Adéla Bretová a Anna 

Kuchejdová sehrály čtyři utkání a z toho byly tři vítězné. Těmito 

výsledky si zajistily celkové dnešní prvenství. 

Holkám gratulujeme a přejeme vítězství v dalších dvou kolech. 

 

 

 

 

ÚNOR 

Děti milují, když mohou něco vytvářet podle své fantazie, poměřovat své znalosti, sportovní výkony, dokonce ani poezie 

jim není cizí. Všeho se jim tento měsíc dostalo a to nejen ve škole, ale i ve školní družině.  

ŠK Konverzační soutěže v anglickém jazyce 

V posledním lednovém týdnu jsme na druhém stupni zorganizovali školní kolo Konverzační soutěže v anglickém 

jazyce. Odvahu poměřit si jazykové schopnosti mělo celkem 15 žáků ve dvou kategoriích. A uspět v této soutěži nebylo 

vůbec jednoduché.  Soutěžící museli prokázat schopnost plynule hovořit na dané téma, ale i pohotově reagovat na otázky 

poroty. Nebyl nikdo, kdo by se s touto „malou maturitou z angličtiny“ úspěšně nepopral. O umístění nakonec rozhodovaly 

někdy velmi malé rozdíly ve slovní zásobě či výslovnosti. Výsledky v jednotlivých kategoriích (první tři místa): 

Kategorie IA (6., 7. ročník)  

1. Natálie Mitášová - VII. A 
2. Alexandr Dvořáček - VI. B 

3. Natálie Malá - VII. B 
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Kategorie IIA (8., 9. ročník) 

1. Dominik Stolařík - IX. B 
2. Jan Follner - IX. A 

3. - 4. Aneta Škrabalová - VIII. B, Jitka Hoczová - IX. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem zúčastněným blahopřejeme k výborným výkonům a výše jmenovaným ještě navíc ke schopnosti prosadit se 

v konkurenci ostatních skvělých angličtinářů a získat „medailovou“ pozici.  Natálii Mitášové a Dominikovi Stolaříkovi 

přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se koná na naší škole 23. 2.  A se všemi nadšenými angličtináři naší školy se 

už teď těšíme, jak si „zaspíkujeme“ zase za rok. 

Zeměpisná olympiáda 

Na přelomu ledna a února proběhly dvě náročná kola zeměpisné 

olympiády. V první, teoretické, části museli žáci předvést své 

znalosti a také všeobecný zeměpisný přehled a v části druhé 

ukázali svou schopnost pracovat se zeměpisným atlasem. 

Školního kola se ve třech kategoriích zúčastnilo 32 žáků a tady 

jsou výsledky v jednotlivých kategoriích (první tři místa): 

Kategorie A (6. ročník) 

1. Radim Nedoma 

2. Alexandr Dvořáček 

3. Tomáš Jurčaga 

Kategorie B (7. ročník)  

1. Matias Kavický 

2. Lenka Kozlová 

3. Hana Řehová 

Kategorie C (8. a 9. ročník) 

1. Martin Prášil 

2. Zuzana Žídková 

3. Tomáš Achilis 

Všem zúčastněným blahopřejeme k výborným výkonům a 

vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se koná 21. 

2. 2017 na ZŠ v Mikulovicích. 

Dvojitý úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády 

V úterý 21. 2. 2017 vyrazili naši tři vítězové školního kola do Mikulovic, kde poměřili své zeměpisné znalosti a 

dovednosti s ostatními zástupci základních škol a nižšího gymnázia z okresu Jeseník. A bylo to měření úspěšné. Na třetím 

místě se umístil Radim Nedoma z VI. C v kategorii A a to samé bronzové umístění získal také Martin Prášil z IX. A v 

kategorii C. 

Klukům gratulujeme a děkujeme jim za výbornou reprezentaci naší školy v okresním kole! 
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2. kolo Ligy ZŠ ve stolním tenise 

V pátek 17. 2. se odehrálo 2. kolo Ligy ZŠ ve stolním tenisu ve Zlatých Horách. 

Výsledky máme zde: 

Mladší žáci:  

1. místo - Jakub Sedláček 

2. místo - Adam Laža 

Starší žáci: 

1. místo - Zelinka Karel 

2. místo - Daniel Bakeš 

3. místo - Lukáš Pešek 

4. místo - Lukáš Hlobil 

Odpoledne s poezií 

V pondělí 20. února jsme strávili příjemné odpoledne a zaposlouchali se do přednesu poezie i prózy v podání žáků 2. 

stupně, kteří se zúčastnili školního kola recitační soutěže. Do poroty zasedly paní učitelky českého jazyka. Nejdříve 

vyslechly žáky šestých a sedmých tříd, následně osmých a devátých. Soutěžící podali velmi pěkné výkony. Zazněly 

klasické verše J. Skácela, J. Kainara, ale i W. Shakespeara, próza byla zastoupena texty L. Aškenazyho a M. Bulgakova. 

Rozhodování o vítězích nebylo jednoduché a dopadlo následovně: 

kategorii 6. - 7. ročník  

1. místo Martin Vogl (VII. A) 

2. místo Daniela Řehulková (VI. A) 

3. místo Lenka Kozlová (VII. A). 

kategorii 8. - 9. ročník 

1. místo Anna Koriťáková (VIII. B) 

2. místo Adéla Chromíková (IX. A) 

3. místo Adéla Malá (VIII. B). 

Zvláštní cenu obdržel Robert Liewehr z VI. A za přednes vlastní 

básně s názvem Vesmír. 

Všem recitátorům přejeme dobrou paměť, originální přednes a co nejméně nervozity v okresním kole. 

Školní kolo Recitační soutěže 

Odpoledne s poezií jsme zažili i na 1. stupni. 22. 2. se konalo 

školní kolo recitační soutěže v 1. a 2. kategorii. Do poroty zasedly 

paní učitelky druhých, třetích a čtvrtých tříd a vyslechly si méně 

či více náročné básničky, ale všechny krásně zarecitované. Porota 

obdivovala i výběr básní. Byly veselé i poučné :-). 

A vítězové?  

Mladší kategorie 2. a 3. tříd jsou 

1. Julie Večerková 

2. Vendula Zatloukalová 

3. Pert Šindelář 
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Starší kategorie 4. a 5. třídy 

1. Lukáš Hlobil 

2. Hana Červená 

3. Kristýna Vavřínová 

Družina v akci 

Únor ve školní družině byl ve znamení rukodělných prací, výprav, 

expedic, procházek, … 

Vyráběli jsme a vyráběli – srdíčka, přáníčka, masky, malovali obří 

výkres našemu městu k narozeninám. 

Pro prvňáčky jsem si ve ŠD připravila povídání o hodinách. Víme, 

kde je máme ve škole, umíme je poznávat. S básní “Čtvrt, půl, 

třičtvrtě, celá....” nám šlo vše daleko lépe. Udělat z vlastního těla 

ručičky byla zábava, ale hlavně dobrá průprava pro další práci. 

Seřadit čísla na ciferníky, rozložit správně ručičky hodin a nastavit 

správný čas už nebylo tak snadné. Ale zvládli jsme to. A čas nám 

utekl jako voda. 

 

Výprava za papírovými hračkami 

Dne 10. 2. 2017 jsme s dětmi navštívili výstavu ve Vodní tvrzi na 

téma Papírová hračka. Prohlédli jsme si, co vše lze vyrobit či 

složit z papíru, pro vychovatele to byla i možnost si zavzpomínat 

na roky minulé. V závěru si děti mohly v dílničce vytvořit vlastní 

papírovou loutku. 

Na téma výstavy jsme si vytvořili v naší družince vlastní dílničku 

a pracovali dále s papírem, vystřihovánkami z časopisů. Inspirace 

u chuť do práce nám určitě nechyběly. 

Expedice středověk 

Na konci ledna jsme se s dětmi vypravili do středověku. :-) Cesta 

probíhala bez komplikací, a tak jsme v klidu a s nadšením mohli 

nasát středověkou atmosféru. Oblékli jsme si dobové šaty, 

vyzkoušeli rytířskou zbroj (meč nevyjímaje) a kdo se nebál, mohl 

nasednout na koně a stát se na chvíli válečným jezdcem. Hráli 

jsme na středověký hudební nástroj, psali ptačím brkem a nakonec 

jsme si na památku vyrazili minci. Vydrželi bychom tam ještě 

hodně dlouho, ale čas byl neúprosný a my jsme se museli vrátit 

zpátky do současnosti. :-) Za tyto krásné chvíle vděčíme 

Vlastivědnému muzeu Jesenicka a výstavě Expedice středověk ve 

Vodní tvrzi. 

Procházková hledačka - naše první :-) 

Jednoho únorového slunného dne jsme se s dětmi vydali na 

procházku. Ale ne ledajakou! Byla to procházková hledačka a jejím 

cílem bylo více se dívat kolem sebe, pozorovat a hlavně dokázat 

vnímat věci kolem nás, v našem okolí. No, a taky trávit více času 

venku, nejlépe v přírodě. Na začátek byla hledačka jednodušší, ale 

i přesto dala některým dětem zabrat. Najít jehličnatý strom, ptačí 

budku nebo šišku byla brnkačka, ale najít takové ptačí hnízdo, to 

už se člověk musí pořádně koukat. Společnými silami se nám to 

nakonec podařilo. Překvapením bylo zjištění, že kolem dvou 

ptačích hnízd procházíme denně do školy. Tak schválně, najdete je 

taky? :-) 
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Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu ... 

Tak začíná masopustní píseň, která zazněla při zdařlé akci Masopust. I přes nepříznivé počasí se skupinka žáků z 5. 

oddělení ŠD Boženy Němcové spolu se ŠD z Průchodní 

zúčastnila masopustního průvodu, který pořádalo SVČ DUHA. 

Před samostatným průvodem se děti od svých pedagogů, 

vychovatelů a možná i od rodičů dozvěděly, co to vlastně 

Masopust je a proč se slaví. Zpočátku nám zahrály na šťastnou 

cestu bez deště děti paní Mgr. Vladislavy Fačevicové na africké 

djembe. Poté se mohl průvod vydat na cestu směrem na náměstí 

a kolem Vodní tvrze. Děti měly nádherné masky, spoustu 

hudebních nástrojů, takže nás bylo slyšet hodně daleko. Lidé se 

zastavovali, prohlíželi si průvod, fotili a natáčeli. Po skončení 

průvodu se s námi pořadatelky rozloučily teplým čajem a 

koblížkem. Děti obdržely lízátko a diplom za krásné masky. 

 

 

BŘEZEN 

V březnu jsme za kamny neseděli 

Měsíc březen je neodmyslitelně spjatý s knihami a prvním jarním dnem. Lidová pranostika také říká: Březen, za kamna 

vlezem. Ta v žádném případě neplatila pro naše žáky. Mířili do jesenické knihovny, zúčastnili se různých soutěží a stanuli 

na stupních vítězů, vydali se na procházky s cílem poznat jarní přírodu. Ale i ve škole vládl čilý ruch. Na prvních stupních 

se konal Den otevřených dveří, na druhém stupni podstoupili vycházející žáci 9. ročníku přijímací zkoušky nanečisto. 

Přeji všem krásné jarní dny a vycházejícím žákům hodně štěstí u přijímacích zkoušek, tentokrát naostro. 

Mgr. Svatopluk Sekanina 

Návštěva dětí z MŠ v naší I. C na Božence 

Během tohoto týdne nás dopoledne navštívily ve výuce děti z MŠ 

Kopretina, Křižkovského a Jiráskova, aby se podívaly, jak se učí 

naše děti. Během vyučovací hodiny jsme dětem ukázali, co už 

umíme: četli jsme, recitovali a zpívali. Zapojili jsme i děti z 

mateřských škol a naučili je básničku o jaru. Nakonec jsme si 

všichni společně zazpívali a zatancovali. Byla to po tři dny hezká 

dopoledne a věříme, že i dětem ze školek se u nás líbilo. Na závěr 

každý předškoláček dostal od prvňáčků upomínkový list na první 

návštěvu ve škole a malou sladkost. Všem dětem i paním 

učitelkám za jejich návštěvu děkujeme. 

 

 

Loutkoherci ze sedmičky 

Žáci sedmého ročníku prožili v pátek 10. března netradiční hodinu 

literatury. Vyrobili loutková divadla a pro své spolužáky si připravili 

krátká divadelní představení. Vlastnímu loutkoherectví předcházely 

hodiny literatury, kdy se žáci podrobněji seznámili s původem 

loutkového divadla, s druhy loutek i se jmény našich loutkařů. A to 

byl první krůček k tomu, aby se ve skupinkách pokusili vyrobit 

loutky, kulisy a napsat vlastní scénář k divadelní hře. A mnozí byli 

velmi originální. Kreslili, stříhali, šili a vznikaly plastické loutky 

vedené na špejli nebo loutky vyrobené z ponožky. Vedle tradičních 

pohádek předvedli loutkoherci i kratičké hry se současnými náměty. 

Všem zaslouženě patří jednička za zpestření výuky literární 

výchovy. 
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Máme zlato! 

Pondělí 13. 3. se stalo šťastným dnem pro milou a usměvavou 

žákyni 8. ročníku – Annu Koriťákovou, která ve své kategorii 

vyhrála 1. místo okresního kola recitační soutěže s názvem Dětská 

scéna.  Ve slavnostním prostředí Kaple  zazněly verše a prozaické 

texty s vážnou i odlehčenou tematikou.  Anička si vybrala úryvek 

kapitoly Těžký život nástěnky z knihy Michaila Bulgakova a byla 

svým projevem tak přesvědčivá, že zaujala nejen všechny 

přítomné, ale také porotu, která ji právem přisoudila prvenství. 

 

 

 

Přijímací zkoušky nanečisto 

Jelikož v letošním školním roce proběhnou poprvé jednotné přijímací zkoušky na střední školy, rozhodli jsme se, že 

připravíme pro naše vycházející žáky 9. ročníku Přijímací zkoušky nanečisto. Chtěli jsme žáky připravit na situaci a stav, 

který někteří zažijí poprvé až při samotných přijímacích zkouškách. Žáci měli informace o připravovaných přijímačkách 

nanečisto avizovány s předstihem, ale přesný termín zůstal utajen (záměrem byla co největší účast žáků). Po ranním 

příchodu do školy, kdy deváťáci dostali prvotní informace k průběhu přijímacích zkoušek ve vestibulu, nastala u 

některých mírná panika, překvapení a zároveň očekávání. Jak obstojím? Co mě čeká, …? 

Pro zdárný průběh přijímaček byla vymezena část prostor školy, kam neměli přístup ostatní žáci, aby nebyli naši budoucí 

středoškoláci rušeni. Od samého začátku byla simulace budoucích skutečných přijímacích zkoušek dokonalá. Při vstupu 

do třídy obdržel každý žák své evidenční číslo. Žáci seděli ve třídách samostatně a pokyny k testování vycházely 

z manuálu Cermatu pro přijímací zkoušky. V 8:00 se zahajovalo didaktickým testem z matematiky (10 minut organizační 

záležitosti a pokyny, 70 minut test), poté následovala 15 minutová přestávka a od 9:35 pokračovali didaktickým testem 

z českého jazyka (10 minut organizační záležitosti a pokyny, 60 minut test). Zadání obou testů vycházelo z volně 

přístupných testů Cermatu. Účast byla vysoká - ze 46 žáků testy psalo 44 žáků. Jejich výsledky budou zveřejněny do 

konce příštího týdne na webových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem (tak, jak je při přijímacím řízení 

stanoveno). Předpokládáme, že výsledky testů nastaví některým žákům zrcadlo jejich připravenosti na skutečné přijímací 

zkoušky, které se konají 12. a 19. dubna 2017. 

Všem přejeme pevné nervy a hodně štěstí. 

Návštěva knihovny 

Březen byl měsíc knihy a ke knihám, především těm dětským, patří 

i ilustrace.  Nejen tyto dva důvody nás zavedly do prostor Městské 

knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku.  Žáci VI. C se tam ve 

čtvrtek dopoledne vypravili  se svou vyučující českého jazyka, aby 

si  na názorných ukázkách z knih připomněli jména nejznámější 

českých ilustrátorů, ke kterým nepochybně patří  například Josef 

Lada, Zdeněk Miler, Josef Čapek, Zdeněk Burian nebo Helena 

Zmatlíková, ale také  aby načerpali informace z historie našeho 

kraje a seznámili se s autory pověstí z Jesenicka.  Na příští hodinu 

literatury dostali žáci za úkol jednu pověst si vybrat a naučit se ji 

pro ostatní vyprávět. Už teď se těšíme na pastýře Gilla, skřítky 

Venušánky či vládce našich hor - Praděda. 

Den otevřených dveří na 1. stupni naší školy 

Dne 14. a 15. 3. se konal na prvních stupních ZŠ Jeseník Den 

otevřených dveří. Největšímu zájmu se těšili žáci a paní učitelky v 

1. třídách. Přivítali jsme rodiče, prarodiče a rodiče budoucích 

prvňáčků i budoucí prvňáky samotné. Došlo i na prohlídku školy, 

školní družiny, počítačové učebny a tělocvičny. Zajímavé 

vyučovací hodiny připravili paní učitelky a žáci nejen v 

1. ročnících. Hra na drumbeny a Orffovy nástroje se ozývala celou 

školou, rodiče i žáci si mohli vyzkoušet práci s výukovými 

programy v oblasti českého jazyka a matematiky, stavby z krychlí, 

aktivity v angličtině s využitím interaktivní tabule nebo si vyrobit 

krásný obrázek technikou Enkaustika. Děkujeme všem rodičům za 

návštěvu.  
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Lesní pedagogika pro páťáky 

V pátek 17. 3. 2017 přijaly 5. A a 5. B třídy pozvání do velkého 

sálu MěÚ Jeseník na akci Lesní správy v Jeseníku,  pod názvem 

Lesní pedagogika. Zmíněná akce probíhala v rámci Chovatelské 

přehlídky spárkaté zvěře za loveckou sezónu 2016 a  byla opravdu 

zajímavá. Nejprve se děti rozdělily do skupin a vyslechly 

přednášku o životě lesní zvěře, při které jim byly zodpovězeny 

různé dotazy, dále si prohlédly téměř 400 ks trofejí, zhlédly 

prezentaci zvěře v našem regionu, vyzkoušely si vábničky a 

nakonec dostaly drobné odměny. Celá akce byla přínosná a 

zajímavá. 

Florbal umíme 

OK pro žáky 3. – 5. tříd  

V pátek 17. 3. 2017 se na ZŠ Boženy Němcové uskutečnil okresní turnaj ve florbale pro žáky 3. – 5. tříd. Celkem se 

zúčastnilo 5 škol z okresu – ZŠ Česká Ves, ZŠ Bělá pod Pradědem, ZŠ Mikulovice, ZŠ Supíkovice, ZŠ Jeseník - dvě 

družstva - Průchodní a B. Nemcové. Všechny zápasy byly hodně dramatické, chlapci i děvčata hráli s velkým nasazením. 

ZŠ Jeseník reprezentovala dvě družstva, jedno z Průchodní a jedno z B. Němcové. Úspěšnější byli žáci a žačka 

z Průchodní, kteří v turnaji prohráli pouze úvodní zápas a potom už nedali svým soupeřům šanci, což jim vyneslo první 

místo. 

Za budovu Boženy Němcové bojovali a 5. místo vybojovali: 

IV. E - Natali Karakasidu, V.C - Ema Cenková, Kateřina Bicanová, 

Tomáš Baroš, VD - Tereza Hrtanová, Zuzana Hrtanová, Lukáš 

Hlobil, Vojtěch Kostka, Ondřej Tomášek, Filip Oříšek, Jakub 

Leskovjan a Ladislav Peterka. 

A kdo byli ti úspěšní? 

Z  5. A Bohuslav Černý, z 5. B  Daniel Bakeš, Ondřej Urban, Lukáš 

Chromík, Martin Horký, Adam Nepejchal, ze 4. A Karel Zelinka, 

Jakub Sytař, Barbora Osladilová, ze 4. B Michal Papšík a ze 3. A 

Adam Urban, Lukáš Chmelař. Všem děkujeme za vzornou 

reprezentaci a blahopřejeme. 

2. kolo florbalové ligy 

Florbalová liga je tříkolová soutěž družstev základních škol 

jesenického okresu pro žáky 2. stupně. 2. kolo absolvovali na 

začátku března mladší žáci i žákyně. Kluci hráli 10. března 

v nádherné mikulovické hale a holky o necelý týden později 

v České Vsi. Obě družstva naší školy ovládla tyto turnaje a přivezla 

si cenná prvenství a body do celkové tabulky soutěží. 

Vítězné sestavy tvořili žáci VII. B: 

Mladší žáci- V. Juřena, M. Sedlák, A. Hamšík, S. Kašník, 

M. Zelinka, A. Záhorec, M. Doubek a H. Řehová 

Mladší žákyně- H. Řehová, M. Mičkerová, N. Malá, P. Janků, K. Hrubá, N. Zdařilová, A. Hamšíková, A. Bretová, 

A.  Kuchejdová, A. Ambrožová 

Dětská scéna pro děti z 1. stupně 

Středisko volného času DUHA Jeseník uspořádalo 13. 3. 2017 

okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2017. Tohoto 

krásného setkání dětských recitátorů se zúčastnili i žáci naší školy 

ZŠ Jeseník. Anička Koriťáková byla ta nejúspěšnější a o jejím 

vítězství již bylo psáno, ale nezmínili jsme, že se na přehlídku 

připravovaly i děti z prvního stupně. Zde byly kategorie velmi 

obsazené a naše děti nevybojovaly postup do kraje, přesto všem 

účastníkům pořadatelé poděkovali za krásné příspěvky poezie, 

které nesmírně obohatily tuto soutěž. 

Za Průchodní naši školu reprezentovali: v 1. kategorii: Karolina 

Koritářová, Valerie Ilíková, Sofie Malinková, ve 2. kategorii: 

Charlotte Pavlátková, Vojtěch Gryga, Sára Augustínová. 
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Za Boženu Němcovou naši školu reprezentovali: v 1. kategorii: Julie Večerková, Vendula Zatloukalová, ve 2. kategorii: 

Hana Červená, Lukáš Hlobil. 

Malí recitátoři si to zkusili 

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se děti 1. A a 1. B třídy sešly v sále školy, kde si 

vyzkoušely, jak je těžké ukázat svým spolužákům, co se doma naučily a 

jak to dopadne, když nás přepadne tréma. V recitační přehlídce 

se předvedli ti nejlepší recitátoři z obou tříd. Potleskem spolužáci 

odměnili všechny vystupující, kteří se nebáli a ti si za odměnu odnesli 

diplom a malou pozornost za svoje pěkné výkony. 

 

 

Jsme nejlepší! Matemtický klokan v naší režii 

Co to je Matematický klokan? 

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých 

letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí 

Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 

zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž 

Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. 

Do této soutěže se každoročně zapojují i naši žáci. V letošním roce se zapojilo 14 škol a 1672 soutěžících. Naši 

nejúspěšnější byli v kategorii 3. - 4. tříd, kde se mezi 531 dětmi z okresu Jeseník se na prvním i druhém místě umístili 

naši žáci. 1. místo se 105 body obsadila Markéta Hrancová z V. C a Vojta Gryga z 5. A. 2. místo se 104 body vybojoval 

Tomáš Budina. Obrovská gratulace! 

Nové pěvecké hvězdičky září na hudební obloze 

Aneb školní kolo pěvecké soutěže na Průchodní 

Sluneční paprsky pronikaly okny do třídy a okny ven se naopak linuly známé melodie a zvučné hlásky soutěžících dětí. 

V příjemné atmosféře krásného slunečného středečního odpoledne 29. 3. 2017 proběhlo ve třídě 2. A školní kolo pěvecké 

soutěže. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 dětí, a to ve dvou kategoriích, I. kategorie žáci 1. - 3. ročníku a  II. kategorie 

žáci 4. - 5. ročníku. Každý soutěžící si připravil dvě písně, jednu píseň lidovou s doprovodem klavíru a druhou píseň 

umělou. A jak to dopadlo? Porota to neměla vůbec jednoduché, děti byly velmi dobře připravené. Velkou pochvalu určitě 

zaslouží výborný výkon nejmladší účastnice soutěže talentované Anežky Stránské z 1. A třídy, o které uslyšíme jistě i 

v příštích letech. 

A tady jsou výsledky: 

I. Kategorie: 

1. místo - Anežka Stránská 1. A 

2. místo - Veronika Reichlová 1. A 

3. místo - Adéla Kropáčová 2. A, Dominika Brumovská 3. B 

II. Kategorie: 

1. místo: Zuzana Pavlíčková 5. A 

2. místo: Vojtěch Gryga 5. A 

3. místo: Zuzana Tulisová 5. B a Sára Tschuliková 4. A 

Blahopřejeme všem soutěžícím a děkujeme třídním učitelům a učitelům hudební výchovy za vzornou přípravu žáků na 

soutěž. 

Absolutní prvenství v Lize stolního tenisu mladších žáků 

V pátek 31. 3. se odehrálo v Sokolovně Mikulovice třetí kolo Ligy ZŠ mladších žáků ve stolním tenisu. 

V kategorii 1. – 3. třída skončil na 1. místě Jakub Sedláček – II. D, 2. místo obsadil Adam Laža - II. D. 

Kategorie 4. – 5. třída skonči na 1. místě Karel Zelinka – IV. A, 2. místo Daniel Bakeš - V. B, na 3. místě skončil Lukáš 

Plšek – IV. C, 5. místo - Ondra Vyhlídal – IV. C. 

Protože se jedná o turnaj tříkolový, celkově jsme skončili následovně. 

V mladší kategorii obsadil absolutní prvenství Jakub Sedláček – 48 bodů, 2. místo  Adam Laža – II. D 30 bodů, starší 

žáci. 1. místo Karel Zelinka - 48 bodů, 2. místo Daniel Bakeš – 40 body a 3. místo patří Lukáši Plškovi – 36 bodů, 5. 

místo Ondra Vyhlídal, 8. místo Lukáš Hlobil z V. D. Další reprezentanti, kteří školu reprezentovali, se umístili v první 
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polovině a byli to: Šindelář Petr – III. D, Jelínek Jan – IV. A, Alexandr Raděj – IV. B. Všem gratuluji a děkujeme za 

úspěšnou reprezentaci školy. 

Rosteme s knihou 

Svět knihy každoročně pořádá literární soutěž pro děti a mládež v rámci 

kampaně Rosteme s knihou. V letošním roce bylo vyhlášeno téma: Jak vyrůstám 

s knihou. Úkolem dětí bylo napsat svůj příběh, jak je oblíbená kniha ovlivnila, 

jakou zkušenost díky ní získaly a co nového se naučily, zkrátka jak s knihou 

„povyrostly. Do soutěže se zapojili žáci sedmého ročníku a následně jsme 

vybrali 4 příběhy, které jsme odeslali. Sepsaly je žákyně VII. A: Simona 

Kozlová, Lenka Kozlová, Natálie Mitášová a Lai Thi Hong Men. Tato literární 

soutěž je jedna z možností, jak vzbudit u dětí větší zájem o čtení. Jak děvčata 

uspěla, se dozvíme v posledním dubnovém týdnu. 

 

 

DUBEN 

Aprílová překvapení i zkoušky jsme překonali s humorem 

Během měsíce dubna jsme měli možnost prožít všechna čtyři roční období. Sotva jsme si vyšli jen v tričku, museli jsme 

ve skříni najít nejen teplé bundy, ale i čepice a rukavice. Rozmary počasí potrápili i vycházející žáky, z nichž někteří díky 

sněhové nadílce nedorazili na vzdálenější střední školy, kde měli vykonat přijímací zkoušky.  Zpětně pak s humorem sobě 

vlastním popisovali marný boj rodičů vyprostit auto ze závějí. Naše škola také přivítala budoucí prvňáčky, ti současní 

skákali do bazénu a děti v družině pekly mazance a pletly pomlázky. A na konci dubna se  k nám symbolicky slétly 

čarodějnice. 

Mgr. Svatopluk Sekanina 

Školní kolo „zvoneček“ 

Také u nás, na B. Němcové, jsme měli odpoledne plné zpěvu :-). 5. 4. jsme se sešli všichni začínající zpěváci a 

pokoušeli se uspět v soutěži ZVONEČEK. Vybrali jsme si každý jednu lidovou písničku a zpívali ji bez doprovodu. 

Porota poté udělila místa. 

kategorie: 1. – 3. ročník: 

1. místo – Sofie Štelclová II. C 

2. místo – Zita Lázníčková III. D 

3. místo – Tadeáš Ilnický III. C 

kategorie 4. – 5. ročník: 

1. místo – Mira Lázníčková V. C 

2. místo – Ema Cenková V. C 

3. místo – Anna Cundrlová V. D 

Gratulujeme výhercům a držíme palečky do dalšího kola, které se uskuteční 19. 4. v Kapli. 

1. místo v soutěži „Krokodýlek kuchařem“ 

Chlubíme se!!! 

Získali jsme, my, V. C, 1. místo v soutěži „Krokodýlek 

kuchařem“, kterou vyhlásila společnost MK Fruit s.r.o. v rámci 

projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Šlo o výtvarnou soutěž, u 

příležitosti nově založeného centra Krokodýlek v Olomouci, do 

které se přihlásilo 46 škol z celé severní Moravy. Vyhráli jsme 

poukázku do tohoto centra, kde je až 40 atrakcí a bedýnku plnou 

ovoce. Už se těšíme na horolezeckou stěnu, do jeskyně, na 

lodičky, prolézací klece, motorové dráhy, …!!!!! 

(První místo je naše, 2. místo – ZŠ a MŠ Libchavy, 3. místo ZŠ 

Slezská Ostrava.) 
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Zápis do 1. třídy 

Zápis k povinné školní docházce 

11. dubna 2017, od 14:00 do 17:00 

Zápis se uskuteční na Základní škole Jeseník:  

v objektu školy – pracoviště na ul. B. Němcové 1256 

v objektu školy – pracoviště na ul. Průchodní 154 

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které: 

 do 31. 8. 2017 dosáhne šestého roku věku 

 do 31. 12. 2017 dosáhne šestého roku věku a k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení 

 do 31. 8. 2018 dosáhne dítě šestého roku věku a k žádosti doloží doporučení školského poradenského 

zařízení + doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky 

Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce vezměte prosím s sebou! 

 Průběh zápisu: 

1. Formální – v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní 

docházky tzn., vyplní a odevzdá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

2. Motivační – skládá se z činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo 

jinou vhodnou formou. 

Kritéria přijímání: 

 Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní 

výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. 

 Žáci, kteří byli ve školním roce 2015/2016 zapsáni do ZŠ Jeseník, a byl jim povolen odklad povinné školní 

docházky. 

 Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy. Počet žáků přijímaných ve 

školním roce 2017/2018 bude do naplnění čtyř prvních tříd. 

 Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem. 

Oznámení o přijetí: 

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budovách školy a na webových 

stránkách školy – www.zsjesenik.cz. 

 Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s 

výsledkem řízení u každého z nich. 

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 

oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou. 

Odklad plnění povinné školní docházky: 

 Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném 

termínu zápisu. 

 Podá žádost o odklad spolu s žádostí o přijetí, nebo žádost o odklad samostatně do 30. 4. 2017 na sekretariát 

školy na ul. Nábřežní 

 Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa. 

Pozn.: Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP co nejdříve. 

Svatopluk Sekanina, 9. 4. 2017 
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Měsíc březen byl v u nás v družině ve znamení divadla, vody a Velikonoční trhové slavnosti. 

Hned na začátku měsíce jsme se vydali na exkurzi do divadla. Za to patří velké díky paní Pírkové a Hrtanové, které nám 

to zajistily. Děti si vyzkoušely, jaké to je stát na divadelních prknech, poseděly chvíli v hledišti a podívaly se do prostor, 

kam jen tak někdo nemůže. Zavedli nás do zákulisí, kde jsme si mohli prohlédnout zázemí pro herce a hlavně do 

zvukové a osvětlovací kabiny, kde si děti mohly vyzkoušet osvětlit jeviště a dokonce i pustit nějaké zvuky a mluvit do 

mikrofonu. To byl opravdu zážitek! Nakonec jsme krátce nahlédli do kanceláře a pozdravili ředitele MKZ Jeseník pana 

Jiřího Juráše, který nám prohlídku umožnil. Děti byly opravdu nadšené a za to chci moc poděkovat všem, kteří se na 

naší exkurzi podíleli. 

Ke konci měsíce ke Světovému dni vody jsme si pozvali pana Juraje Grňu z organizace Silezika, aby nám popovídal o 

pohybu a významu vody v krajině. Řekli jsme si, jak je voda pro nás důležitá a co je dobré udělat pro to, aby jí co 

nejvíce zůstávalo v našem kraji a neodtékala nám rychle pryč. 

Jen co jsme dodělali společnou práci se III.odd. na téma koloběh vody v přírodě, začaly děti pomáhat s výrobou drobné 

dekorace na Velikonoční trhovou slavnost. V jednom oddělení se vyráběly větvičky zlatého deště a květinové girlandy, 

ve druhém kočičky a v jiném zase velikonoční vajička z papíru a ozdoby na stoly z březových a vrbových větviček. 

Všechny tyto výrobky pak dělaly příjemnou atmosféru na městě při probíhajících trzích, což mě velice těšilo. 

Náhradní zápis do 1. tříd 

Náhradní zápis do 1. tříd se koná 18.4. 2017 od 14:00 do 15:00 na pracovišti Boženy Němcové v 1. patře a na 

pracovišti Průchodní také v 1. patře v sále. Těšíme se na Vás, kteří jste nemohli v řádném termínu. 

Velikonoční tvoření v družině 

Velikonoce, nejkrásnější svátky jara, nejsou pouze o pletení pomlázky, pečení mazanců, ale také o malování kraslic. No 

a do toho se s chutí pustily děti II. oddělení ŠD-I. C, II. D. Všichni v družince několik dnů pilně malovali, lepili a navlékali 

stužky. Pod jejich ručkama vznikaly nejrůznější výtvory. Ať už kytičkové, barevné, nebo 

mimoni (chlouba chlapců). Dokonce si své vajíčko namalovala i jedna z maminek, která nás 

do družiny přišla navštívit. Všem se tvoření moc líbilo a děti si pyšně své výrobky  odnášely 

domů. Určitě se jim na Velikonoční pondělí hodily. 

Zacinkal nám Zvoneček 2017 

19. 4. i přes sněhovou kalamitu se do jesenické kaple sjely děti z celého okresu. Konala  se zde přehlídka nadaných 

zpěváčků  z celého jesenického okresu. Tuto soutěž každoročně pořádá Středisko volného času DUHA a rok od roku jsou 

pořadatelé překvapeni množstvím zpívajících dětí. Soutěže Zvoneček 2017 se zúčastnilo 76 chlapců a dívek z 9 ZŠ a 2 

ZUŠ. Kategorie nejmenších byla letos nejpočetnější. Přesto nám udělala radost Adélka Kropáčová z 2. A, která se 

umístila na krásném druhém místě. V druhé kategorii překvapila Sára Tschuliková ze 4. A, která získala také druhé 

místo. Zlatou medaili si odnesla naše zpěvačka Tereza Blašková z 5. A. Dále nás reprezentovali: Anežka Stránská 1. A, 

Dominika Brumovská 3.B, Vojtěch Gryga 5.A a Zuzana Tulisová 5.B. za první stupeň. 

I druhý stupeň posbíral za skvělé pěvecké výkony pomyslné medaile. Ve III. kategorii (6. a 7. roč.) všechny přítomné 

svým nádherným hlasem ohromila Sofia Joanidu a po právu získala 1. místo. Ani Tereza Kavková však nemusela být 

smutná, i ona předvedla velký hudební talent a také jí patřilo medailové, tentokrát 2. místo. Měli jsme zastoupení i 

v kategorii IV. (8. a 9. roč.). Zde se dařilo Aničce Koriťákové. O jejím talentu hrát krásně na housle jsme věděli, že umí 

ale i tak dobře zpívat, jsme se přesvědčili až na této soutěži. Vybojovala si stejně jako její mladší spolužačka Sofie 1. 

místo. Dětem moc gratulujeme a přejeme, ať svůj talent dále úspěšně rozvíjí, hudba ať je stále baví a těší. Za příkladnou 

reprezentaci školy děkujeme. A zde je výsledková listina. Jen si přečtěte a poslechněte: 
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ZVONEČEK  2017- výsledky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kategorie ZŠ:  1. kategorie ZUŠ: 

1. Beáta Mudrová ZŠ Česká Ves 1. Julie Kouřilová ZUŠ Jeseník 

2. Adéla Kropáčová ZŠ Jeseník 2.Helena Blahušková ZUŠ Javorník 

3. Sofie Štelclová ZŠ Jeseník 

2. kategorie ZŠ:  2. kategorie ZUŠ 

1. Tereza Blašková ZŠ Jeseník 1. Lucie Janáková ZUŠ Javorník 

1. Miroslav Frencl ZŠ St.Č.Voda 2. Anna Domesová ZUŠ Javorník 

2. Sára Tschulíková ZŠ Jeseník 

2. Matyáš Michálek ZŠ Česká Ves  

3. Barbora Doležalová ZŠ Supíkovice  

3. Karolína Kmeťová ZŠ Javorník 

3.  Nikola Knilová ZŠ Mikulovice 

3. kategorie ZŠ:  3. kategorie ZUŠ 

1. Sofia Joanidu ZŠ Jeseník 1. Bára Bundilová ZUŠ Jeseník 

2.Tereza Kavková ZŠ Jeseník  

3. Eliška Suchánková ZŠ Česká Ves 4. kategorie ZŠ: 

3. Karolína Svobodová  ZŠ Česká Ves 1. Anna Koriťáková      ZŠ Jeseník 

3.  Adéla Juránková ZŠ Česká Ves 2. Denisa Blašková       ZŠ Česká Ve 

Vítězství v Jesenické florbalové lize 

Ve čtvrtek 20.4. 2017  v sněhovými bariérami obklopené tělocvičně 

ZŠ Bělá pod Pradědem vyvrcholila letošní florbalová liga mladších 

žákyň. A uvnitř byla, na rozdíl od bílého Jesenicka, opravdu žhavá 

atmosféra. Holky ve složení H. Řehová, M. Mičkerová, N. Malá, P. 

Janků, K. Hrubá, N. Zdařilová, A.  Hamšíková, A.  Bretová a  A. 

Ambrožová hrály po celý turnaj výborně a vyhrály nejen dnešní 

turnaj, ale i celou tříkolovou soutěž. 

Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. 

 

Apríl v družině 

Duben je měsíc aprílový a skutečně, počasí nás neustále 

překvapuje.  Naštěstí se na nás 5. dubna usmálo sluníčko i 

venku, když k nám dorazil na návštěvu pan učitel Šuška 

z budovy Nábřežní.  Děti ze 3. a 4.  oddělení strávily příjemné 

odpoledne v altánku, kde nám pan učitel nejenom poutavě 

vyprávěl, z čeho a jak se vyrábí velikonoční pomlázka, ale také 

předvedl a pomáhal při pletení pomlázky z vrbového proutí. 

Všichni, kteří jsme byli přítomní, jsme si užili pohodové 

předvelikonoční středeční odpoledne. 

Ve čtvrtek jsme měli naplánovanou besedu ve státním archivu, 

kde jsme se setkali s paní Neubauerovou, maminkou našich 

kamarádů z družiny. Pozvala nás do zasedací místnosti, kde 
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nám vysvětlila, nejen, k čemu archiv slouží, ale spoustu dalších věcí. Děti si odnesly z besedy spoustu nových poznatků 

a viděly dokumenty několik stovek let staré. 

Jiný den jsme se zabavili výrobou záložek do knížky pro budoucí prvňáčky, děti, které přišly k zápisu. Snad jsme 

budoucí školáky svými dárky potěšili. 

Blížil se čas velikonoční, a protože k nim patří pečení třeba beránka, mazance, tak my jsme se pustili do pečení 

velikonočních perníků. Zapojila se i děvčata z 5. oddělení a společně jsme jeden den pekli, druhý den zdobili, a třetí 

den… perníkové zajíčky snědli. Takovou radost a hlavně chuť jsme na ně měli, že ani domů jsme si je neodnesli. 

Tak se můžete aspoň podívat na fotky, jak se nám perníky povedly. 

Přejeme slunečné jaro všem. 

Nebojme se jazyka aneb Čtenáři, do toho! 

21. dubna naše škola připravila dvě akce okresního formátu  na téma Nebojme se jazyka. Týmy čtvrťáků se přišly 

porovnat v jazyce českém v soutěži Čtenáři, do toho!, páťáci zažili  Anglické dopoledne. A že se naše děti neztratily, 

ba dokázaly, že umí, to nás velmi těší. 

Čtenáři, do toho! 

Hlavní myšlenkou letošního klání čtvrťáků ve čtenářských dovednostech, bylo 750 – leté výročí města Jeseníku 

s krásným názvem „ Jeseník – město v srdci přírody“. Přišlo si zasoutěžit 11 týmů z okolních škol a to ve čtyřech 

disciplínách. 

1) Yes-kvíz, aneb práce s textem 

2) Hra Infocentrum – práce s různými druhy materiálů – hledání v letácích, mapách, tiskovinách, propagačních brožurách 

3) Přání k narozeninám – kreativní část, tvorba přání s výběrem slov 

4) Rébusy – práce s tajenkou, hádání místních názvů 

Družstvo IV. A ve složení Jan Jelínek, Sára Tschuliková a Petr Joklík vybojovalo skvělé 1. místo a družstvo IV. B Všichni 

se snažili a výkony byly vyrovnané. Žáci vytvořili krásná přání městu Jeseníku, která budou vystavena na Sousedských 

slavnostech dne 20. 5. 2017. Dokázali pracovat s textem, spolupracovat, řešit problémové situace, pomáhat si a 

komunikovat. 

Výsledková listina 

1. ZŠ Jeseník – Průchodní 1 

2. ZŠ Písečná 

3. ZŠ Jeseník – Boženy Němcové 2 

4. ZŠ Jeseník – Boženy Němcové 1 

5. ZŠ Jeseník – Průchodní 2 

6. ZŠ Vápenná 

7. ZŠ Česká Ves 

8. ZŠ Česká Ves 

9. - 10. ZŠ Bělá pod Pradědem 

9. - 10 ZŠ Stará Červená Voda 

11. ZŠ Mikulovice 

Anglické dopoledne 

„Let’s play with English“ bylo mottem již tradičního setkání tříčlenných družstev žáků pátých ročníků, kteří se sešli 

v pátek 21. 4. 2017 na pracovišti Boženy Němcové v učebně anglického jazyka. 

Hlavním cílem bylo strávit příjemné dopoledne ve společnosti vrstevníků a přitom si porovnat jazykové dovednosti 

v anglickém jazyce. A protože Jeseník letos slaví 750. výročí svého založení, téma soutěže bylo jasné: „Towns and cities“. 

Letos jsme přivítali 12 družstev, která soutěžila ve 2 základních disciplínách – „Reading and writing“ a „Listening“. 

Bonusovým úkolem bylo napsat a nakreslit přání městu Jeseník k narozeninám. Tento bonusový úkol nakonec rozhodl 

o konečném pořadí družstev. Všechna družstva podala pěkný výkon, bodový rozdíl byl minimální. 

Také tady jsme byli velmi úspěšní, neboť družstvo V. A – Filip Jackulák, Kamil Turza a Leona Svobodová – vyhrálo a 

družstvo V. B – Tomáš Budina, Martin Horký a Denys Kuzyk – skončilo těsně na 4. místě. Těšíme se za rok na opětovné 

shledání. 
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Pořadí ZŠ 

1. Jeseník, Průchodní 2 

2. Javorník 

3. Bělá pod Pradědem 

4. Jeseník, Průchodní 1 

5. Česká Ves 1 

6. Vápenná 

7. Mikulovice 

8. Jeseník, B. Němcové 

9. Česká Ves 2 

10. Písečná 

11. Skorošice 

12. Stará Červená Voda 

Gratulujeme všem zúčastněným!!! Těšíme se na další ročník. 

Pochvala a poděkování patří žákům 2. stupně ZŠ Jeseník, učitelům a všem, kteří pomohli s organizací soutěže a jejím 

vyhodnocením. 

Zlatý list – jsme dobří! 

21. dubna se konal  již 45. ročník přírodovědné soutěže, která byla součástí Dnů Země.  Jde o klání v přírodovědně-

ekologických disciplínách, které připravilo SVČ Duha pro žáky ZŠ jesenického okresu. I přestože počasí tentokrát moc 

nepřálo (sněhová kalamita), přijelo 10 mladších a 10 starších šestičlenných družstev. Děti byly testovány v dovednostech 

a znalostech z říše hmyzu, rostlin, astronomie a všeho, co k přírodě patří. A dařilo se jim. Zde je výsledková listina, ze 

které se dozvíte, že máme šikovné děti na všech budovách. 

2. místo si vybojovaly děti z pracoviště Boženy Němcové, 3. místo čekalo na děti z Průchodky a mezi staršími se naši 

kamarádi z Nábřežky dočkali 4. místa. 

Gratulujeme! 

Už jsme naše maličké zapsali do školy 

11. 4. probíhal na naší škole zápis do prvních tříd. Kdo je přijat, to už 

se ví, zde je, ale jaké bylo první setkání s učiteli a školou, to už všichni 

neví. 

Na pracovišti Průchodní se naši nejmenší společně s rodiči dostavili 

nejprve do sálu, kde byli přivítáni paní zástupkyní školy a dětem bylo 

připevněno kouzelné pořadové číslo. V sále mohli společně shlédnou 

prezentaci z činnosti této školy, děti si mohly malovat či se jít podívat 

na pohádku společně se staršími žáky této  školy. Pak se už podle svého 

čísla a času vydaly společně s rodiči do určené třídy, kde na ně čekala 

paní učitelka.  Zde děti, pod vedením paní učitelky, zábavnou formou 

poznávaly barvy, počítaly, malovaly, zpívaly, stříhaly či skládaly, 

povídaly si a poznávaly obrázky. Na závěr dostaly své první malé vysvědčení a dárek, který pro ně nachystali starší 

spolužáci. 

Na budově Boženy Němcové probíhal jako každoročně formou cestování 

z pohádky do pohádky. Hned u vchodu vítaly budoucí prvňáčky 

pohádkové postavy, provedly je školou až k pohádkovým úkolům, které je 

čekaly v tělocvičně. Děti cestovaly od Perníkové chaloupky, přes Hrnečku 

vař, Červenou Karkulku, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého až 

k Popelce, Sněhurce, Koblížkovi a nakonec skončily u Kocoura v botách. 

Na jednotlivých stanovištích poznávaly barvy, počítali trpaslíky, malovaly 

kouř, házely „koblížkem“, stříhaly, skládaly i stavěly, povídaly i poznávaly 

obrázky. Vše pod pečlivým dohledem paní učitelek, které pak nešetřily 

chválou a podávaly rodičům zjištěné potřebné informace o dovednostech 

budoucích prvňáčků. 
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Zápis probíhal na dvou pracovištích, k zápisu přišlo 114 dětí, z 

nichž ještě dvě desítky rodičů chtějí žádat o odklad školní povinné 

docházky. Na průběh našich dvou zápisů se byl podívat pan 

inspektor a paní místostarosta a také paní učitelky z mateřských 

školek. S organizací byli stejně spokojeni, jako naši rodiče a jejich 

dětí.Milé děti, těšíme se na vás 4. září u nás ve škole. 

 

 

 

Prvňáčci – plaváčci 

Naši nejmenší se nemohli dočkat, až před školou zastaví autobus a 

doveze nás na bazén, kam se budeme jezdit učit plavat až do konce 

školního roku. Po prvních lekcích je víc než jasné, že vodu všechny 

děti mají rády a mnozí již umí plavat nyní. Těm, kteří se plavat učí, 

přejeme, aby se v létě mohli s rodiči koupat a skákat do vody bez 

nafukovacích kruhů a rukávků. Ty přenecháme menším, protože z nás 

budou již plavci! První fotky svědčí o radosti a nadšení, jaké na bazéně 

panuje. 

 

Opět úspěch! 

Matematická „olympiáda“ pro čtvrťáky. Tak by se dalo nazvat tradiční setkání malých 

matematických „hlavounů“ v Javorníku. Protože matematická olympiáda je až od 5. ročníku, 

pořádá každoročně javornická škola obdobnou soutěž už pro čvtrťáky. 25.4. 2017 se sjelo do 

Javorníku 39 nadaných dětí z celého okresu, což jak uvedli organizátoři ze Základní školy v 

Javorníku, je doposud nejvyšší počet. Měli hodinu na to aby se poprali s jedenácti složitými 

příklady, za něž mohli získat 21 bodů. To se podařilo jen jedné žákyni z Lipové – Markétě 

Macečkové. Náš nejúspěšnější byl Benjamín Ševčík – 3. místo s 18 body. 

Naši školu reprezentovali tito žáci: 

Z Průchodní – Lukáš Kropáč – 14 bodů, Petr Joklík 14 bodů, Jan Cimburek 10 bodů. 

Z B. Němcové – Tomáš Cenek 15 bodů, Ondřej Vrána 14 bodů, Adrian Skoupil 12 bodů. 

Všechny tyto výsledky patří do první poloviny zúčastněných, tedy skvělý úspěch nejen pro žáky, ale také jejich 

vyučující. V rámci této soutěže jsme mohli navštívit místní plavecký bazén a po dobu, kdy se testy opravovaly, jsme si 

užili čas také na místním hřišti. Přes dnešní sněžení se nechce ani věřit, že jsme mohli být v tričkách a vyhřívat se na 

sluníčku. Klukům děkujeme za reprezentaci naší školy a budeme se těšit na další ročník. 

Světový den orientačního běhu 

24. květma u příležitosti druhého ročníku World Orienteering Day a 750 let města 

Jeseníku pořádá naše škola ORIENTAČNÍ BĚH 

Akce je nachystána pro všechny děti ZŠ Jeseník a odvážlivce z jiných škol. Využijeme 

sprintové mapy z Mistrovství Evropy v orientačním běhu z roku 2016. Základní 

myšlenka prvního ročníku byla překonání zápisu v Guinnessově knize rekordů o počtu 

účastníků na OB akcích v jeden den. Ta se podařila. Konečná čísla loňského ročníku 

2016: počet zemí 81, počet akcí 2013, počet účastníků 252 927. Světový den OB v roce 

2016 proběhl úspěšně také v České republice. Zapojilo se 32 klubů, bylo připraveno 45 

akcí a zúčastnilo se téměř 7.000 lidí. 

Pojďme se letos pokusit o překonání loňského rekordu a zároveň oslavit 

Den orientačního běhu a 750 let města Jeseníku 

Vybíjená – zase jsme první :-) 

Ve dnech 19. a 24. 4. se konalo okresní kolo ve vybíjené, nejprve v kategorii dívky, poté v otevřené kategorii. 19. dubna 

i přes kalamitu a závěje dorazila 4 družstva ze ZŠ Javorník, ZŠ Supíkovice, ZŠ Jeseník – Průchodní a Boženy 

Němcové. Hrálo se stylem „každý s každým“. Nejlépe se v soutěži dařilo domácímu týmu dívek, kdy ani jeden ze 

zápasů neprohrálo a tak slavily titul vítěze okresního kola a postup do krajského kola. Vítězky dostaly diplom, pohár a 

krásný míč na plážový volejbal. V otevřené kategorii bojovalo 6 družstev nyní už klasicky od skupin, přes semifinále a 

finále. A výsledky: 
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kategorie dívky: 

1. ZŠ Jeseník – B. Němcové 

2. ZŠ Jeseník – Průchodní 

3. ZŠ Javorník 

kategorie otevřená: 

1. ZŠ Jeseník – Průchodní 

2. ZŠ Javorník 

3. ZŠ Jeseník – B. Němcové 

Gratulujeme a držíme palce do krajského kola!! 

 

Koncert manželů Kocúrkových 

Hudba pro děti prvního stupně. 

V pátek 28. dubna nás po dvou letech i přes nepřízeň počasí 

navštívili manželé Kocúrkovi, aby nám ukázali své nové nástroje a 

podělili se s námi o nové poznatky ze svých nádherných cest. Letos 

jsme zavítali do Nepálu, Peru i Japonska. Viděli a slyšeli jsme, jak 

se hraje na zvířecí rohy, třeba na roh kamzíka. :-), nejrůznější flétny 

a bubínky, ale také středověké nástroje – středověkou basu a niněru. 

Nakonec jsme si všichni společně zazpívali. Děti byly ukázněné a 

koncert se všem moc líbil. Moc děkujeme za krásný zážitek. 

 

 

 

 

Čarodějové a čarodějky školou povinné 

S koncem dubna se naše škola Boženy Němcové a Průchodní proměnila v čarodějnou školu, ve které chodili čarodějové 

a čarodějky s podivnými jmény, jako Bludimíra, Belzuba, Elmíra, Kostihrad, Blekota, Kerlela, Hradostrach a další a další. 

Nejen, že museli všichni trefit ke svým místům, ale vyzkoušeli si také, jaké to je, když musí pantomimou ukázat čarodějné 

pomocníky, poskládat na čas čarovné puzzle :-), hledat správné cesty v kouzelném bludišti a také pátrat po škole po 

vlastnostech svých kolegů a kolegyň v soutěži Kdo je kdo. Poslechli jsme si také, za co všechno může černá kočka. 

Tento projekt Slet pohádkových postav byl na Průchodce určen třeťákům. Děti se na to hezkvy nastrojily a během dne si 

splnily pohádkové úkoly. Nakonec se sešly všechny v sále ke společnému focení. Celý den se nám moc líbil a myslím, 

že jsme si jej dokonale užili. 
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Nábor do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

pořádá 

 Nábor do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

Naše základní škola pokračuje v tradici zaměřené na sportovní a tělesnou výchovu a ve školním roce 2017/2018 opět 

nabízí možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou Tv v rámci předmětu Sportovní příprava. 

Nabízíme:  

 2 h sportovní přípravy všeobecného sportovního zaměření týdně 

Požadujeme: 

 zájem o sportovní aktivity 

 dostatečnou úroveň pohybových schopností 

 odpovídající zdravotní stav 

Termín: 

 1. kolo 16. 5. 2017 v 16:30 hod. (za každého počasí) 

 2. kolo 23. 5. 2017 v 16:30 hod pro řádně omluvené, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit 1. kola 

(nemoc, nepřítomnost atd.) 

Místo: sportovní areál při ZŠ Jeseník, pracoviště Nábřežní 

Disciplíny: 

 rychlost – běh na 50 m 

 obratnost – překážková dráha 

 vytrvalost – běh na 1000m 

S sebou: sportovní oblečení 

Těšíme se na vás!!! 

Děti z Boženy Němcové navštívily MŠ 

Děti z I. C a děti z pěveckého kroužku navštívily dvě mateřské školy 

v našem okolí – MŠ Křižkovského a MŠ Jiráskova s pásmem 

písniček, básniček a povídání o jaru, zvířátkách a životě ve škole. 

Bylo to velice milé setkání s dětmi, z nichž některé již příští rok 

zasednou do školních lavic. Poděkování patří i dětem z hudebně 

dramatického kroužku, které celé pásmo uváděly a vystoupily 

s písničkami. Odměnou byly našim dětem nejen sladkosti, které 

dostaly, ale také pozvání na hřiště plné zábavy. Už se těšíme na 

červen a další setkání. 

 

 

Atletická všestrannost našim žákům sluší 

Již pošesté hostila naše škola okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Stalo se tak za zamračeného 

čtvrtečního počasí, kdy sportovní areál na Nábřežní ul. hostil pod patronací olympijské medailistky Š. Kašpárkové více 

než šedesátku těch nejšikovnějších žáků okresu od roč. 2007 až po roč. 2002. 

Opět se ukázalo, že žáci naší školy jsou všestranně atleticky připraveni a s pěti náročnými disciplínami se zdatně porvali. 

Postupně se představili při skákání přes švihadlo, klicích, trojskoku a hodu medicinbalem, v závěrečné disciplíně si mohli 

zvolit běh na 1 km či driblink po dobu dvou minut. 

Z deseti kategorií jednotlivců ovládli naši žáci rovných osm: 

Dívky 2006 – Gajdošová V. (IV. C) 

2005 – Cenková E. (V. C), 

2004 – Mičkerová M. (VII. B) 

2003 – Buchtová M. (VIII. B) 

Hoši 2007 – Cenek T. (IV. C) 

2005 – Bakeš D. (V. B) 

2004 – Tovaryš L. (VI. C) 

2003 – Kašník S. (VII. B) 

2002 – Stolařík D. (IX. B). 

I osmi členné družstvo naší školy si vítězstvím v OK 

s celkovým počtem 20 156 b. vybojovalo postup do krajského 

kola, které se uskuteční 8. 6. v Hranicích na Moravě.  
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KVĚTEN 

V květnu jsme neskrývali radost z dosažených vítězství 

Květen je spojován s romantikou, s prvními výlety žáků a blížícími se prázdninami. Život školy v tomto měsíci nabíral 

na obrátkách. Někteří žáci s učiteli vyjeli mimo Jeseník, další se připravovali na orientační běh městem, jednotlivé třídy 

si připravovaly vlajky a tradiční výrobky evropských národů na projektový den Sport nás spojuje a děti z družiny se učily 

snímat otisky prstů na jesenickém oddělení kriminalistiky policie ČR. Horké paprsky slunce v posledních májových dnech 

neomylně naznačovaly, že dny volna jsou téměř za dveřmi. 

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům krásné prázdniny plné příjemných zážitků a pohody. 

Mgr. Svatopluk Sekanina 

Vitamínový den na 1. stupni 

5. a 10. května k nám na první stupeň zavítala firma MK Fruit s.r.o., 

která nám dodává každý měsíc zdravou svačinku. Tentokrát nám 

kromě svačinky firma připravila ochutnávku ovocných koktejlů – 

Upíří krev, Žabinec, Mrkváč, ale také oblíbený jablíčkový nápoj. 

Také jsme si mohli vyzkoušet přípravu ovocných a zeleninových 

špízů zakapaných citronem a olivovým olejem. Seznámili jsme se s 

neobvyklými druhy zeleniny a osvěžili si v paměti, jaké vitamíny 

ovoce a zelenina má a čím je pro nás prospěšná. Děti s velkou chutí 

a nadšením ochutnávaly tuto vitamínovou bombu a plni energie se 

vracely do lavic, kde dál spokojeně zvládaly probíhající výuku. Jako 

dáreček jsme si odnesli obrovské jablíčko na svačinu a 

zeleninového motýlka. 

Okresní kolo McDonald’ S CUP Jeseník 

V pátek 12. 5. se konal 20. ročník turnaje McDonald Cup v kopané pro žáky mladšího školního věku 1. – 5. třída (okresní 

kolo). Zápasy se hrály na umělém hřišti v Jeseníku. Mladší žáci skončili na 4. místě, složení týmu:  Plachetka Roman, 

Plachetka Daniel, Kanálik Adam, Hlobil Michal, (z 1. C), Bernatík Matyáš, Halíček Libor, Zatloukal Marek, Pleva Jan 

(všichni 2. C), Drochýtek Lukáš – 3. A, Vencálek Lukáš – 3. C. 

Ve starší kategorii vyhráli 4 zápasy jeseničtí hráči a tím zvítězili a dostali se do krajského kola. Složení týmu: Gálik 

Štěpán, Kasal Radek – oba 3. B, Sytař Jakub (brankář), Zelinka 

Karel, Jelínek Jan (všichni 4. A), Žitňanský Michal – 4. C. 

Černý Bohuslav – 5. A, Hlobil Lukáš – 5. D. Střelci gólů – Jan 

Jelínek 3x, Karel Zelinka 3x, Štěpán Gálik 2x,  Radek Kasal 1x. 

Starší žáci: (4. – 5. třída) 

1. ZŠ Jeseník 12 bodů Skore 9:2 

2. ZŠ Česká Ves 9 bodů Skore 15:4 

3. ZŠ Mikulovice 4 body Skore 4:6 

4. Žulová  2  body Skore 1:6 

5. Bělá pod Pradědem 1 bod Skore 2:13 

Okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice – pro nás velmi úspěšné! 

Pohár rozhlasu  je tradiční každoroční soutěž, která vytváří a 

udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a 

děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování. Letošní ročník 

jsme opět pomáhali organizovat v krásném sportovním areálu 

naší školy na ulici Nábřežní. Soutěže se zúčastnili žáci 2. stupně 

většiny základních škol a nižšího gymnázia okresu Jeseník. 

Zajímavé souboje probíhaly ve skoku dalekém, vysokém, vrhu 

koulí, hodu kriketovým míčkem, sprintu, vytrvalostních bězích a 

ve štafetách. 

Naši žáci získali v soutěži družstev celkové vítězství ve všech 

kategoriích a individuální pomyslné medaile vybojovali téměř 

ve všech disciplínách. 
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Matematické úspěchy na Průchodce – PYTHAGORIÁDA 

Letošní rok je opravdu úspěšný. Nedávno jsme ve vědomostních 

soutěžích prvního stupně sklidili vavříny v jazyce českém a 

anglickém a už je tady další  úspěch v matematice. Pět žáků z 

našich pátých tříd postoupilo do okresního kola Pythagoriády a z 

18 účastníků jsme si první a druhé místo odnesli do naší školy. 

Jan Kasal  tentokrát ukázal záda všestranně nadanému 

Vojtovi Grygovi. Ale ani Tomáš Budina, Klárka Kroupová a 

Nikol Zemanová se nemají za co stydět. Děti sklízejí svou dobře 

zasetou pílí, podtrženou svým nadáním.  

 

Odhalili jsme tajemství lidského těla na Body The Exhibition 

Ve čtvrtek 18. května navštívili žáci osmého ročníku výstavu „Lidské tělo“ v Praze. 

Měli možnost vidět kosterní systém, svalstvo, reprodukční 

orgány, dýchací orgány, krevní oběh a další části lidského těla. 

Výstavou je provázel sympatický student medicíny, který jim 

k jednotlivým exponátům poutavou formou podal ucelený 

výklad a zodpověděl případné otázky. Žáci měli možnost vidět 

také orgány lidského těla poškozené vlivem nesprávného 

životního stylu, přejídáním, zdravé plíce vedle zčernalých plic 

kuřáka. Připravena byla i interaktivní část, ve které si mohli pod 

odborným vedením mediků vyzkoušet první pomoc. Zhlédnutí 

výstavy může mnohé žáky motivovat k zdravějšímu životnímu 

stylu. 

 

Naši kluci jedou na republiku ve „vybišce“! 

Kluci z naší školy se stali 18. 5. 2017 v Prostějově vítězi krajského kola a tím si po pěti letech zajistili účast na 10. 

republikovém finále ve vybíjené, které se uskuteční 13. a 14. 6. 2017 v Kempu Pecka (Královéhradecký kraj), (pro vaši 

představu to znamená, že Základní škola Jeseník bude mezi čtrnácti nejlepšími školami z celkového počtu přes čtyři tisíce 

škol v České republice). Dokázali porazit všech pět soupeřů z ostatních okresů našeho Olomouckého kraje. Ovšem to 

není všechno, ani naše dívky se nenechaly zahanbit a skončily na bedně. Krásné 3. místo je rovněž super výsledkem naší 

školy. Ačkoliv je vybíjená pouze doplňkovým sportem ve výuce tělesné výchovy na prvním stupni a ne všichni ji mají 

v oblibě, tak většina žáků si tělesnou výchovu bez „vybišky“ nedovede představit. Z toho taky plyne fakt, že za posledních 

deset let byla naše škola vždy vítězem v okresním kole a to v obou kategoriích, tedy chlapců i dívek. Takovými výsledky 

se nemůže pochlubit žádná škola našeho okresu. Takže na závěr nezbývá nic jiného, než všem našim reprezentantům 

pogratulovat, zároveň poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a pochopitelně podržet palce na republice. 

Sestavy týmů: 

Kategorie A – chlapci: 

Daniel Bakeš, Petr Vetešník, Ondřej Urban, Denis Wesley 

(všichni V. B), Bohuslav Černý, Vítězslav Kovář (oba V. A), 

Karel Zelinka, Jan Jelínek, Lai Xuan Manh, Jan Cimburek 

(všichni IV.A), Jan Grepl, Benjamin Ševčík, Lukáš Maceček 

(všichni IV.B).    (Trenér Mgr. Vilém Otruba) 

Kategorie B – dívky: 

Bohuslava Štroblíková, Sandra Kirschnerová, Natálie Skálová 

(všechny V. D), Ema Kouřilová, Alice Šibravová Ema 

Cenková, Kateřina Bicanová, Adéla Plachetková (všechny V. 

C), Zuzana Pavlíčková, Michaela Uhelszká, Johanka 

Riegelová (všechny V. A), Karla Hoczová (V. B). (Trenér 

Marek Hlavačka). 

Výtvarníci zabodovali, jsme první! 

Naše šikovné dětičky získaly už několik prvních a dalších míst ve výtvarné soutěži. Poprvé v soutěži vyhlášené městem 

Jeseník  „Město slaví 750 let“. V této soutěži výrazným způsobem ukázala naše škola, že jsme skvělí. Tolik ocenění na 

prvních třech místech, tolik čestných uznání! 
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Podruhé se nám skvěle dařilo v soutěži vyhlášené ZŠ Jeseník, 

Fučíkova „Co chci v Jeseníku  změnit nebo upravit“. A zase 

obrovský úspěch našich dětiček!  Obsadili jsme všechna první místa 

ve všech kategoriích, místa druhá i třetí. ZŠ Jeseník to prostě umí, 

máme dobré a šikovné učitele a učitelky, skvělé a šikovné žáky.  

 

 

 

 

 

 

Sousedské slavnosti 

V sobotu 20. května se potkali sousedé na Masarykově náměstí v Jeseníku, aby společně oslavili 750. narozeniny města. 

Lákaly je stánky plné dobrot, výrobků a suvenýrů, živá hudba a rytmus bubnů. Program oslav zajistili děti a učitelé 

z mateřských a základních škol v Jeseníku. 

Žáci 1. – 5. ročníku s dětmi hudebně-dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Václavkové a Stúpalové připravili 

pásmo písniček, básniček a pohádku O Palečkovi. Rodiče povzbuzovali s nadšením malé umělce a vytvořili tak hezkou 

atmosféru vystoupení. 

Žáci 5. C a D představili výsledky ankety, ve které se ptali 

obyvatel Jeseníku, co se jim ve městě líbí a co by popřáli 

Jeseníku k narozeninám. Největší zájem vzbudila soutěž, 

Kampak vedou tyto dveře? Kolemjdoucí se ochotně zapojovali 

do hádání a poznávali známá místa ve městě podle vstupních 

dveří. Za odměnu dostali propisku s logem školy. 

Mnozí obdivovali narozeninový dort, který vytvořili žáci 4. C 

pod vedením paní učitelky Grygárkové. Dort byl „upečený“ s 

láskou ke zdejšímu městu a ukazoval zajímavá místa a historické 

památky Jeseníku a okolí. Na náměstí byly vystaveny i výtvarné 

práce žáků naší školy,  kteří se zúčastnili soutěže Co bych chtěl 

ve městě změnit. 

1. místo v kategorii prostorové práce – kolektivy získalo 2. oddělení ŠD za práce Strašidelný hrad, Parkur a Dinopark. 

1. místo v kategorii plošné práce získalo 1. oddělení ŠD pod vedením paní vychovatelky G. Žákové. 

2. místo v kategorii plošné práce získalo oddělení ŠD pracoviště Průchodní. 

1. místo v kategorii společné práce získala třída 4. C za práci Jeseník budoucnosti 750 – 850 let pod vedením paní učitelky 

Grygárkové. Všem žákům i pedagogům gratulujeme. 

I přes chladné počasí se Sousedských slavností zúčastnilo mnoho obyvatel Jeseníku a ukázalo se, že zdejší lidé se umí 

dobře bavit a děti z jesenických školek a škol se nebojí vystoupit a dokážou zaujmout. Všem, kteří se na programu podíleli, 

patří poděkování. 

Orientační běh – 2. ročník World Orienteering Day 

Ve středu 24. 5. naše škola, ve spolupráci s OB Zlaté Hory, uspořádala u příležitosti 750 let města Jeseníku a World 

Orienteering Day – Den Orientačního běhu. 

Závody byly organizované nejen pro žáky naší školy, ale také pro odvážlivce s ostatních škol. 

V 8:30 hod. byli do terénu vypuštěni první běžci, a to ze dvou míst – z areálu Průchodní a z louky před Gymnáziem 

Jeseník. 

Děti běžely ve třech kategoriích: A. pro 1. – 3. třídu, B. pro 4. – 6. třídu a C. pro 7. – 9. třídu. 

Pro nejmenší byla trasa situována především do areálu Voršilek a kolem Vodní tvrze. Starší děti hledaly lampiónky s 

kleštičkami i na náměstí a v jeho blízkém okolí. Cíl měli všichni v areálu Voršilek, kde na děti čekal čaj, diplom a na nás 

pořadatele spokojený úsměv malých sportovců. 
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I přes zakaboněné počasí a riziko deště se na start postavilo celkem 645 žáků ze ZŠ 

Jeseník, ZŠ Fučíkova, ZŠ Stará Červená Voda a Gymnázia Jeseník. 

A kdo vlastně vyhrál? Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili a doběhli do cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské kolo McDonald ‘s Cup 

Ve středu 24. 5. se naše škola zúčastnila krajského kola turnaje v kopané 

pro žáky mladšího školního věku – Mc.Donald´s Cup v Olomouci – 20. 

ročník. Do Olomouce jsme se dostali vítězstvím v okresním kole, které se 

odehrálo v Jeseníku 12.5. Ve skupině jsme narazili na týmy Olomouc, 

Přerov, Prostějov a Šumperk. Hráči dávali do hry vše, nicméně jsme 

obsadili páté místo. Trenérem týmu byl pan Kamil Oříšek, pedagogický 

doprovod Jaroslava Klosowská. Turnaj se uskutečnil na hřišti SK Sigma 

Olomouc – hrací plocha č. 2. Počasí se nakonec umoudřilo a dokonce svítilo 

sluníčko. Všem hráčům patří poděkování a pochvala za reprezentaci naší 

školy za chuť a obětavost, kterou dávali do hry při každém zápase. 

Sestava týmu: Gálik Štěpán, Kasal Radek (oba 3. B), Jelínek Jan, Zelinka 

Karel, Sytař Jakub (brankař) všichni 4. A, Žitňanský Michal – 4C,Černý 

Bohuslav – 5. A, Bakeš Daniel  –  5. B, Oříšek Filip – 5. C. 

Jak se žije v květnu, ve školní družině na BN 

Exkurze na kriminalistickém oddělení policie ČR 

Začátkem května jsme s dětmi navštívili jesenické oddělení 

kriminalistiky policie ČR. Co takové oddělení řeší, s čím 

pracuje, jaké používá pomůcky a prostředky k odhalování 

trestných činů. Názorně jsme si předvedli, jak se snímají otisky 

prstů či celé ruky “kouzelným práškem” nebo barvou, jak se 

dělají otisky bot na speciální fólie, co si oblékají kriminalisté 

během ohledání místa činu. Samozřejmostí byla prohlídka 

výslechové místnosti s jednostranným zrcadlem. Na závěr 

návštěvy jsme se stali obviněnými a posadili se na křeslo 

k fotografování, byli jsme zváženi a změřeni. Vytisknuté 

fotografie a lísteček se všemi údaji a otisky si děti mohly odnést 

jako památku a my pouze doufáme, že toto oddělení příště 

navštívíme opět jako hosté. 

Ve školní družině si každý vyrobil vlastní list obviněného, kde si vedle otisků prstů a ostatních kriminalistických údajů 

doplnil svoji největší slabinu. Pak jsme se společně snažili nalézt možnost nápravy. Doufám, že vše vedlo děti k zamyšlení 

a zároveň se stalo malým dobrodružstvím. 

Moc děkujeme panu Černěnkovi a jeho kolegyni za velmi zajímavý výklad o jejich práci a pracovišti. 

Den matek 

Druhý týden v květnu je krásný svátek, kdy slaví všechny maminky. Také v naší družince jsme připravili pro maminky 

malý dáreček z keramické hlíny v podobě ptáčka a z papíru jsme jim vytvořili hezkou, barevnou květinu. 

Co bych chtěl změnit, upravit ve městě Jeseník? 

Tak znělo zadání soutěže, kterou vyhlásila Základní škola Jeseník, Fučíkova. Byla to výzva, která nedala dětem I. a II. 

oddělení spát. Všichni jsme nejprve dlouho přemýšleli a pak se dali s chutí do dílka. 
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Každé oddělení to pojalo po svém. Děti z I. odd. p. vych. Žákové, složily krásnou báseň, doplněnou malbou krajiny. No 

a děti z II. odd. p. vych. Petříkové, vytvořily tři prostorové modely. Strašidelný hrad, Parkur Jeseník a Dinopark. Všechny 

práce byly vystaveny 20. 5. na Sousedských slavnostech,  přímo na Masarykově náměstí. O to větší jsme měli radost, 

když jsme se dozvěděli  výsledky. 

I. odd. získalo:1.místo v plošné práci (skupinová práce-I.C, II. C) 

II.odd. získalo v prostorové práci (I. C, II. D) 

1.místo-Strašidelný hrad (I. Dušková, Š. Šibravová, S. Snopková, D. Chmelařová, A. Dudíková) . 

2. místo-Parkur Jeseník (A. Laža, J. Raif, J. Sedláček) 

3.místo-Dinopark (J. Lidmila, M. Žitka, V. Stroka, A. Bílek, D. Braun) . 

Z těchto ocenění máme velikou radost a určitě se budeme těšit na další nové výzvy. 

Historie v každém koutu našeho města … 

Poslední hodinu Semináře z dějepisu jsme strávili netradičně. 

Vyučování jsme zahájili na náměstí a historickou lekci tentokrát 

vedla ředitelka okresního archivu paní Bohumila Tinzová. Cílem 

setkání byla prohlídka centra Jeseníku, areálu někdejšího kláštera 

Voršilek, okolí Vodní tvrze a Katovny. Výklad byl nejen poutavý, 

ale i velmi poučný. Dozvěděli jsme se, kde stojí na náměstí 

nejstarší dům, kde bylo v Jeseníku 1. kino, nebo k čemu sloužila 

budova, kterou dnes nazýváme Katovnou.  Škoda jen, že jsme 

vyučování nemohli zakončit plánovanou sladkou tečkou a místo 

zmrzliny v kornoutku jsme byli zchlazeni ledovou sprchovou 

z nebe. 

 

Olympijský den na Nábřežce i za účasti Alžběty II. 

A nejen to. Samotnou britskou panovnici doprovázela kompletní 

kapela Beatles, která přicestovala z Velké Británie v tradičním 

double deckeru. Věčné Řecko zastupovala suita starověkých 

bohyň a filosofů, žhavé flamengo nám zatančily úchvatné 

španělské tanečnice, zatímco studený sever reprezentovala 

skupina sněhem ošlehaných norských lyžařů. Německá výprava 

pak dorazila rovnou z mnichovského Oktoberfestu a švýcarský 

tým doprovázely tři krávy Milky. Nezklamala ani ruská výprava, 

jež byla pod 

vedením Ivánka a 

Nastěnky komplet 

prošpikována 

agenty ruské tajné 

služby a babylón evropských národů pak doplňovali žabožrouti z Francie 

a tým domácí České republiky. 

Věřte nebo nevěřte, ale nejde o žádný hoax. To se jen žáci naší školy na 

budově Nábřežní opět utkali v soutěžích Olympijského dne, který je 

součástí projektu Sport nás spojuje, a dle svého výběru reprezentovali 

různé evropské země. Nechyběly tak ani tradiční olympijské atributy, 

jako je nástup výprav pod vlajkou s pěti kruhy či slib závodníků ve třech 

světových jazycích. Postupně pak žáci v rámci ročníku změřili své síly 

v soutěžích stolních i zahradních her, biatlonu či v závodě série Spartan 

race. 

A ptáte se po výsledcích? O ty tady opravdu nešlo, neboť jak praví klasik 

– každý vítěz, kdo projel cílem, ať v modrém či bílém. A společně prožitý 

čas, ať už nad přípravou či při samotných soutěžích, nás prostě spojil. 
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ČERVEN 

Školní rok jsme zakončili vznikem nové tradice. 

Červen patří ve školním roce k těm náročnějším měsícům, ale pro žáky i učitele skýtá vidinu letních prázdnin. Kromě 

testů a zkoušení žáci stihli na svých výletech hledat zlato, poklad Vikingů, sportovně založení žáci vybojovali cenné 

medaile. Neméně bohatý na akce byl i poslední červnový týden. Žáci se rozloučili se školním rokem vydařenou 

Doškolnou, vycházející žáci poděkovali svým učitelům za jejich nelehkou práci v sále kina Pohoda.   

Přeji všem dětem i rodičům hezký zbytek prázdnin.  

Mgr. Svatopluk Sekanina 

Pohádkové odpoledne aneb Jak jsme slavili Den dětí 

V pátek 2. 6. jsme na Boženě Němcové slavili Den dětí v 

pohádkách, a abychom na to nebyli sami, pozvali jsme si naše 

budoucí prvňáčky z jesenických školek. Školu jsme vyzdobili 

pohádkově a umístili 13 pohádkových stanovišť, např. chůze v 

gumákách u Kocoura v botách, lovení rybek u Zlaté rybky, 

přenášení hrachu u Popelky, sbírání perníčků u Perníkové 

chaloupky, házení do branky u Koblížka, prolézání tunelem u 

Budulínka. V pohádce Obušku z pytle ven jsme si zaskákali v 

pytlích, také jsme skládali puzzle v pohádce Jak šla zvířátka do 

světa a u Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého jsme chodili se 

zavázanýma očima kolem lana! Za všechny splněné úkoly jsme 

obdrželi sladkou odměnu v podobě výborného koláčku od Selské 

pekárny, které tímto velice děkujeme za sponzorský dar!! 

Letos jsme také plnili novou soutěž: Poznej podle indicií jméno víly. Tato soutěž byla nová a museli jsme v ní prokázat 

dobré čtenářské dovednosti. Prvňáčkům pomohli starší kamarádi a všem se i tato vílí soutěž líbila. 

Nejen naši školáci, ale také předškoláci si dopoledne báječně užili a těšíme se na příští rok! 

Poznáváme povolání svých rodičů 

Jedno odpoledne přijal naše pozvání do školní družiny mezi děti I. 

a II. oddělení na BN veterinář, pan Štelcl. Byl pozván v rámci 

projektu „Poznáváme povolání svých rodičů.“ S úsměvem a 

trpělivostí odpovídal na nejrůznější a všetečné otázky, které se 

týkaly zvířat a práce s nimi. Velkým zážitkem bylo i zkoušení 

některých pomůcek potřebných pro práci veterináře. Tou největší 

třešničkou na dortu bylo, když si děti mohly vyzkoušet tzv. 

uspávačku-foukačku, kterou se uspává zvěř. Samozřejmě,  jenom 

jako. Celé odpoledne bylo velmi pěkné a milé, moc se nám všem 

líbilo. Závěrem si každé z dětí odneslo malé umělé zvířátko. Už nyní 

se těšíme, až si tuto akci příští rok zopakujeme a dozvíme se novinky 

ze světa zvířat. 
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Talentmánie v družince 

Poslední květnový den se na Božence v družině konala soutěž 

„Talentmánie“. Do soutěže se mohly přihlásit děti ze všech 

školních oddělení a ukázat svůj talent. Soutěžících bylo nespočet 

a talent se projevil ve hře na kytaru, klavír, flétnu, klávesový 

akordeon. Také jsme mohli slyšet velice talentované zpěváky, 

vidět nadané tanečníky, baletky, ale i sportovce s fotbalovým 

balonem a sestavou z karate. Vystoupení byla milá, snaživá a 

odvážná. Soutěžící byli hodnoceni porotou, která se skládala z 3 

dětí z publika, babičkou s dědečkem, kteří se přišli podívat na 

svého vnuka, a paní vychovatelky. I když panovala u některých 

větší či menší tréma, překonali ji a odměnou jim byl velký potlesk 

publika. A kdo zvítězil? Všichni, kdo našli odvahu vystoupit a 

ukázat se. Nikdo ze soutěžících neodešel bez odměny a pochvaly 

za odvahu. Na příští rok se už těšíme na další pěkná vystoupení v „Talentmánii“. 

Prvňáčci se vydali hledat zlato 

Žáci I. A a I. B se již několik dní těšili na společný výlet. Vždyť si ho za 

svou celoroční práci zasloužili. Dne 9. 6. 2017 nastal ten vysněný 

okamžik, kdy jsme všichni společně navštívili Zlatorudné mlýny u 

Zlatých Hor. V krásném lesním prostředí plném hornických skřítků a 

podzemních tajů a s pěkným výkladem pana průvodce, jsme prožili 

příjemný a pěkný den v místech, kde se po staletí dobývalo zlato. Rádi 

bychom poděkovali vedení společnosti TOPTERAMO s.r.o. za 

poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu dopravních nákladů 

– výlet dětí na Zlatorudné mlýny.  

Výlet se školní družinou na Rejvíz 

Po vydařeném výletu v loňském roce (Ostružná – Branná) jsme 

se i letos vypravili s rodiči a dětmi na krátký výlet. Trasa byla 

zvolená tak, aby ji zvládli i mladší sourozenci našich školních 

dětí – Rejvízská naučná stezka kolem mechových jezírek. 

Původně jsme zvažovali i prohlídku Lurské jeskyně, ale nakonec 

jsme zkrátili trasu tak, abychom si ještě stihli užít slavnosti obce 

Rejvíz – Otevírání mechových jezírek. Počasí nám přálo a výlet 

byl velmi příjemný. Procházka touto krásnou stezkou stojí za to 

a neformální prostředí nám umožnilo hezky si popovídat jak s 

dětmi, tak s rodiči. Příjemnou tečkou za naším výletem byly 

oslavy na ekoranči Orlí vrch. Stihli jsme vystoupení zlatohorské 

gardy, kejklířů i hudebních skupin Panter a Brejle. Poseděli jsme 

u dobrého jídla a pití, děti si zaskákaly na nafukovacím hradě a 

povozily se na kolotoči. Zde náš výlet končil. Někteří zůstali na 

další program, jiní šli po staré cestě zpět do Jeseníku nebo se odpojili na cestu do Studeného Zejfu nebo odjeli autobusem. 

Na závěr můžeme s radostí říci: “Těšíme se zase za rok!” 

Atletický čtyřboj 1. stupně 

V květnu se každý rok konají atletické závody pro žáky 1. stupně. 

První termín koncem května nevyšel pro nepřízeň počasí, ale ten 

druhý 7. června se již vydařil se vší slávou. Za chladnějšího, ale 

slunečného počasí se sešlo na osmdesát žáků 1. stupně z osmi škol 

okresu na hřišti ZŠ Nábřežní. Přišli si poměřit své síly v běhu na 50 

metrů, v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky a běhu na 400 

nebo 600 metrů. ZŠ Jeseník reprezentovala dvě družstva a to z 

Průchodní a Boženy Němcové. Všichni zúčastnění bojovali nejen 

sami za sebe, ale i za družstvo. 

Za Průchodní závodili v kategorii mladších žaček (1. – 3. ročník) 

Horáčková Daniela 3. B, Labajová Ema 3. B a Korytářová Karolína 

3. A, v kategorii mladších žáků Gálík Štěpán 3. B, Jonáš Petr 3. B, 

Urban Adam  3. A, v kategorii starších žaček (4. – 5- ročník) Osladilová Barbora 4. A, Vychodilová Klára 4. A, 

Vinklerová Anna 4. B, v kategorii starších žáků Zelinka Karel 4. A, Joklík Petr 4. A, Maceček Lukáš  4. B. V jednotlivcích 

si nejlépe vedli a dokonce své kategorie vyhráli Štěpán Gálík 3. B a Lukáš Maceček 4. B. 
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V družstvech se na 1. místě umístilo družstvo mladších žákyň, ale ani ostatní družstva se nenechala zahanbit, protože se 

umístili na stupních. Starší žáci skončili na 2. místě, mladší žáci a starší žákyně na 3. místě. 

Všem zúčastněným za pěkné umístění obrovská gratulace. 

Helpíkův pohár 

Dne 6. 5. 2017 se naši žáci účastnili krajského kola soutěže Helpíkův pohár. Helpíkův pohár je zdravotně – výchovná 

soutěž tematicky určena žákům pátých tříd základních škol. Úspěšnost Helpíkova poháru spočívá především v tom, že 

dětem odbornou tématiku přednášejí profesionálové – lékaři, sestry a záchranáři zdravotnických záchranných služeb, kteří 

dětem předávají dovednosti získané při své každodenní práci. 

Letošní rok nás z páté třídy reprezentovala tři družstva: 

1. družstvo – Romana Kostorková a Nikola Zemanová 

2. družstvo – Charlotte Pavlátková a Ondřej Urban 

3. družstvo – Karolína Žilíková a Phung Quynh Nhi 

Na prvním stanovišti naši žáci zachraňovali dívku, která si ošklivě poranila ruku, 

když pracovala s bruskou, na druhém stanovišti  poskytli pomoc dívce, která 

spadla a poranila si hlavu a škaredě si zlomila ruku. Dále poskytli první pomoc 

zraněnému, který nedýchal, a zahájili tak srdeční masáž. 

Na 3. místě se umístila dívčí posádka – Nikola Zemanová a Romana Kostorková 

a bramborové místo obsadila smíšená hlídka – Ondřej Urban a Charlotte 

Pavlátková. Tyto dvojice postoupily do celostátního kola, které se bude konat 27. 

5. 2017 ve Velkých Losinách. Všem reprezentantům děkuji za vzornou 

reprezentaci školy. 

 

Tom Cenek pojede na republikové finále OVOV 

Je tak po triu dívek Poulíková, Poláková, Bakešová čtvrtým 

žákem v historii naší školy, který si svým vítězstvím v krajském 

kole této všestranné atletické soutěže vybojoval postup mezi 

celostátní elitu. 

Byly to opět Hranice na Moravě, které minulý týden hostily 

nejlepší atlety pěti krajských okresů v Odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů. Dvanáctka našich reprezentantů se v poli 

více než dvou stovek sportovců z celého kraje postupně poprala 

s během na 60m, dálkou, hodem kriketovým míčkem, 

následovaly shyby na lavičce, sedy – lehy a závěrečný běh na 

1km. 

Jakákoliv pozice na stupních vítězů v KK je ohromný úspěch a 

v šesti věkových kategoriích dosáhl tucet žáků naší školy hned na čtyři medailová umístění. Pro bronz si na bednu došli 

Viktorka Gajdošová (IV.C) v kat. dívky 2006, Daniel Bakeš (V. B) v kat. chlapci 2005 a Sebastian Kašník (VII.B) 

v kat. chlapci 2003. Nejmladší účastník výpravy Tomáš Cenek (IV. C) pak opanoval celou svoji kategorii chlapci 2007 

a ziskem 3.303 bodů si zajistil postup do republikového finále v Brně. 

Celé dvanáctce našich žáků ale patří dík a jedno velké HURÁÁ za reprezentaci školy. 

Výlet druháků a třeťáků za pokladem Černého Potoka 

Druháčci a třeťáci z Boženy Němcové se vypravili ve čtvrtek 

15. června hledat poklad do tábora Černý Potok u Velké Kraše. 

Druháci se vydali s programem Putování za tučňáky a třeťáci Za 

pokladem Vikingů. Všech 77 dětí prožilo báječný den, plný 

soutěží – Tuleni a medvědi, Vytlačování z lávky, Kohoutí zápasy, 

Hledání kladiva v potoce, Smrtící běžecké klání, Maraton na 

koloběžkách, také hledání indicií Vikingů a pokladu Tučňáků.  K 

tomu všemu nám sloužilo nádherné prostředí tábora, výborní 

instruktoři a také paní kuchařky, které nám navařily báječnou 

zelňačku a jahodové knedlíky. Za všechno moc a moc děkujeme 

panu Romanu Lipavskému, organizátoru tábora. 

Těšíme se na další rok, už nechceme jinam než do Černého Potoka! 
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Návštěva v Jesenické nemocnici 

V pátek 9.6 jsme s dětmi z I. odd. školní družiny BN navštívili 

pracoviště CT a rentgenu Jesenické nemocnice. Exkurze byla 

plánována v rámci projektu “Zaměstnání našich rodičů”. 

Prohlédnout si toto pracoviště a dovědět se něco o práci a přístrojích 

nám umožnil pan Havlíček, kterému touto cestou ještě jednou 

děkuji. Pro děti bylo nevídanou zábavou poznávat jednotlivé části 

těla podle rentgenových snímků, “povozit se” na snímacím stole či 

prohlédnout si snímky a průřezy těla na monitorech CT. 

 

 

 

Družinka se připojuje k oslavám Jeseníku 

750 let města Jeseník. Jak si připomenout toto významné výročí? 

Třeba i návštěvou radnice. Toho jsme využili a jedno červnové 

odpoledne jsme se vydali na exkurzi. Hned u vchodu nás přivítala 

paní Exelová. Uvedla nás do obřadní síně. Zde nás seznámila se 

všemi zajímavostmi týkajících se radnice. Nezůstalo jen u výkladu. 

Mohli jsme nahlédnout do míst, kde se běžný návštěvník 

nedostane, např. kde byla šatlava, dnes sklep, prostory půdy, ale i 

místnost pana starosty. Na stěnách jsme si prohlédli i plno obrazů. 

Myslím, že si všichni zapamatujeme znak, ale i vlajku města 

Jeseníku. Závěrem jsme každý obdrželi malý dáreček. Ještě jednou 

děkujeme paní Exelové za příjemně prožité odpoledne. 

Hurá na zasloužený školní výlet 

Blížící se konec školního roku si žáci II. A a II. B zpestřili výletem do Petříkova. Vydali jsme se obdivovat krásy 

Jesenických a Rychlebských hor. Všichni jsme se hlavně těšili na úžasnou jízdu vlakem na Ramzovou a zpět. 

Vychutnávali jsme si výhledy na panorama Obřích skal a Šeráku. Do malebné horské vesničky v údolí řeky Branné jsme 

nenáročnou pěší túru zvládli bez problému a s radostí. Při občerstvovací zastávce jsme se zatajeným dechem sledovali 

dobrodružnou jízdu na letní bobové dráze o hodně starších výletníků. My druháčci jsme se vyřádili v zábavném parku, 

kde jsme si užili různé herní prvky – domky ve výškách propojené nadzemními stezkami, síťové mosty a tunely, 

provazové žebříky, prolézačky, klouzačky a houpačky. Na zpáteční cestě vlakem někteří projevovali únavu, ale většina z 

nás hýřila vtipem a legráckami. 

Všem se výlet líbil, hlavně utužil kolektivy a přátelství v naší krásné domovské krajině. 

Naši kluci sedmí na republice ve vybíjené 

Přiznám se, že neznám moc obyvatel našeho okresu Jeseníku, kteří mohou říct, že byli na mistrovství republiky. Ale žáci 

naší školy ZŠ Jeseník se opět po pěti letech zúčastnili 10. republikového finále ve vybíjené, které se uskutečnilo 13. a 

14. 6. 2017 v Kempu Pecka (Královéhradecký kraj) a navíc našim klukům se podařil fantastický úspěch: 7. místo. Tohoto 

finále se účastnilo 16 nejlepších školních družstev z celé České republiky. Družstva byla losem rozdělena do čtyř skupin, 

kde hrálo „každé s každým“. Naši kluci skončili druzí ve skupině, kde kromě nás hrály školy z Prahy, Karlových Varů a 

Liberce. O postup do finálové skupiny (nejlepší čtyři) jsme v baráži podlehli konečnému vítězi, chlapcům z Havlíčkova 

Brodu (sportovní škola zaměřená na míčové hry). Ale to není vše a dovolím si říct, že další fakt překonává i naše umístění, 

jelikož Lukáš Maceček z našeho týmu byl oceněn cenou fair play olympioničkou v běhu na lyžích Květou Peckovou za 

to, že přiznal dotek míče při vybíjení, kterého si ani jeden z obou rozhodčích v zápalu boje nevšiml.  A možná to byl 

právě ten jeden život, který rozhodl o našem dalším postupu. Rozhodně se na Lukáše nebudeme zlobit, naopak měli 

bychom mu zatleskat za tento sportovní čin a zároveň si přát, aby všechny naše děti se takto fair play chovaly a to nejen 

při sportovních utkáních. Co dodat závěrem: snad jen to, že doufám, že to nebyla naše poslední účast na republice, protože 

vybíjená je velmi potřebná a skvělá hra, která je založená na soudružnosti družstva, postřehu, hbitosti, síle, pochopení 

taktiky a dodržování pravidel, hra, kde nechybí emoce a zároveň, kde nedílnou součástí je také již zmiňovaný smysl pro 

fair play. Kluci, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Sestava týmu: Kategorie A – chlapci: 

Daniel Bakeš, Petr Vetešník, Ondřej Urban, Denis Wesley (všichni V. B), Bohuslav Černý, Vítězslav Kovář (oba V. A), 

Karel Zelinka, Jakub Sytař, Jan Cimburek (všichni IV. A), Jan Grepl, Benjamin Ševčík, Lukáš Maceček (všichni IV. B). 

(Trenér Mgr. Vilém Otruba) 
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Krajský přebor školní mládeže v šachu 

Krajský přebor školní mládeže v šachu se konal na Gymnáziu 

Olomouc – Hejčín 19. 6. 2017. 

Nás reprezentovali, mezi 29 účastníky  ve své kategorii tito 

žáci:  Sára Tschuliková ze 4. A, která obsadila druhé místo mezi 

dívkami a celkové sedmé a Jan Cimburek ze  4. A, který turnaj 

vyhrál. Obrovská gratulace oběma dvěma.  

Škoda jen, že ráno nenastoupili do autobusu sourozenci Cenkovi, 

kteří by určitě ve svých kategoriích také zabodovali. 

 

 

Táhneme za jeden provaz – první stupeň 

9. 6. 2017 proběhl závod Táhneme za jeden provaz zaměřený na 

obratnost, zručnost, postřeh a všeobecné znalosti z oblasti 

integrovaného záchranného systému. Ze ZŠ Průchodní se 

zúčastnilo 6 tříčlenných. Celkem bylo na startu 50 družstev ze 

škol okresu Jeseník. Naším nejlepším výsledkem bylo druhé 

místo v mladší kategorii  ve složení: Poskerová Nela 

2. B, Sekaninová Viktorie 2. A, Kupka Mikuláš 2. B. 

 

 

Jako ryby ve vodě 

V úterý 20. června žáci I. A a I. B úspěšně zakončili plavecký výcvik v 

krytém bazéně v České Vsi. Někteří jako odvážní a mrštní delfíni, jiní jako 

rychlí kapříci a zbytek zatím jako rozvážné želvičky. Ale nikdo z nich 

neměl strach z vody a na každou lekci se moc těšili. Naši prvňáčci si to 

užívali jako ryby ve vodě a s každou další lekcí se zlepšovali. Už se těší do 

druhé třídy, kde budou ještě v plaveckém výcviku pokračovat. 

 

 

 

Druháčci navštívili kamarády z MŠ Jiráskova 

Děti ze školky si pro nás připravily krásnou pohádku 

O KOBLÍŽKOVI, který putoval po jesenických horách. Zpívaly se 

písničky o škole a společně jsme si zadováděli v nádherných 

prostorách zahrady. Děkujeme všem dětem a paní učitelkám z MŠ 

za úžasně prožité odpoledne. 

 

Beseda o filmu 

Všichni se už se těšíme na prázdniny – zasloužené 2 měsíce odpočinku. Právě 

tolik času ovšem potřebují tvůrci loutkového (animovaného) filmu k natočení 

1 dílu večerníčku.  V úterý  20.6  se žáci 6., 7. a 8. ročníku setkali s režisérem, 

spisovatelem, scénáristou a výtvarníkem,  panem Cyrilem Podolským, který se 

podílel i na tvorbě  večerníčku Krysáci, Pat a Mat  nebo legendárních Králících 

v klobouku. 

Žáci se přesvědčili, že výroba loutky není vůbec jednoduchá záležitost a že 

natočení  1 scény někdy zabere i celý den.  Měli 

možnost  si  prohlédnout  svého oblíbeného krysáka Huberta, laboratorního 

potkana Edu i jejich rekvizity.   Zhlédli také krátkou ukázku nově připravovaného  animovaného seriálu Šiflík a Šuflík. 

Starší žáci si  mimo jiné připomněli jména tvůrců filmového  umění  – bratrů Lumiérů  a  díky mnoha filmovým ukázkám 

se seznámili   s různými filmovými žánry. 
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Doškolná aneb Hurá na prázdniny 

Někteří z nás byli možná někdy po škole, ale Doškolná – to tady 

bylo poprvé, ale určitě ne naposledy! 

Už minulý rok se v závěru května konala akce s názvem 10 let 

Spolufest, která měla být jednak oslavou desetiletého sloučení 3 

základních škol, ale také tak trochu netradičním rozloučením se 

školním rokem a prezentací toho nejlepšího, co se naši žáci během 

několika měsíců naučili a secvičili. Na tuto akci jsme letos navázali 

a zahájili tak tradici se na konci školního roku vidět společně i 

s rodiči, sourozenci, babičkami, dědečky … i se zástupci města 

Jeseník, a to v pondělí 26. června. 

Letošní  Doškolná se nesla v duchu různých písní – od lidových až 

po současné interprety, byla protkána tancem a zvukem kytary i 

houslí. Kromě krásných hudebních a tanečních vystoupení 

(skupina YES Dance) své umění prezentovaly i děti z pěveckého, 

dramatického kroužku, z oddílu Karate Jeseník, anglicky 

recitovaly děti z IV. A a česky zpívala celá V. B. 

Během přestávek mezi jednotlivými vstupy na pódiu mohli všichni 

přítomní zhlédnout ukázku canisterapie, prozkoumat vybavení 

hasičského vozu, občerstvit se, projít 8 různých zábavných 

stanovišť a ti nejmenší měli možnost si i zablbnout na skákacím 

hradu. 

Kromě pódiového programu probíhal i závod tříčlenných rodinných družstev Nábřežní Trophy  a discgolf. 

Kdo tam byl, ten se doufám dobře pobavil a kdo ne, ten se může 

těšit na příště! 

Poděkování za velmi pestrý a nabitý program patří všem učitelům 

i žákům podílejícím se na přípravě i realizaci celé akce, která se 

konala pod záštitou Sdružení rodičů při ZŠ Jeseník. Ta zajistila 

mimo jiné i sponzory, jak anonymní, tak jmenovaném, i těm patří 

velké dík: 

V a H stavby Jeseník, s.r.o., Technické služby Jeseník, a.s., 

Zemědělské družstvo Jeseník, Yes Dance 

 

Rozloučení s vycházejícími žáky 

Absolventi Základní školy v Jeseníku se slavnostně rozloučili se svými učiteli ve čtvrtek 29. června v kině Pohoda. Hodně 

úspěchů v dalším studiu jim popřál starosta Jeseníku A. Kalous a místostarostka Z. Blišťanová. 

Žáci ve svých proslovech vtipně komentovali výroky svých učitelů 

a předáním kytičky jim poděkovali za nelehkou práci. Z rukou 

ředitele školy S. Sekaniny převzali poslední vysvědčení a pamětní 

listy. Přítomní rodiče měli možnost zhlédnout zdařilé prezentace ze 

školního života svých dětí. Součástí programu byla velmi pěkná 

taneční vystoupení, rozloučit se přišli také zástupci prvňáčků, kteří 

si jako dárek připravili veselé básničky se školní tematikou. 

Příjemně strávený čas v kině Pohoda byl pomyslnou tečkou za 

důležitou životní etapou absolventů naší základní školy. Přejeme jim 

šťastný start na zvolených středních školách. 
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Příloha č. 3 k Výroční zprávě o činnosti školy 2016/2017 

 

VÝSLEDKY 

sportovních – uměleckých – vědomostních soutěží 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Krajské kolo v přespolním běhu – 10. 10. 2016 (Jeseník, Smetanovy sady) 

1. místo žáci 1. – 3. tříd Štěpán Galík 

1. místo žákyně 1. – 3. tříd Julie Kouřilová 

1. místo žáci 4. – 5. tříd Daniel Bakeš 

1. místo žákyně 4. – 5. tříd Ema Cenková 

1. místo žákyně 6. – 7. tříd Michaela Mičkerová 

1. místo žáci 8. – 9. tříd Benjamin Vrbovský 

2. místo žákyně 1. – 3. tříd Karolína Korytářová 

2. místo žákyně 4. – 5. tříd Ema Kouřilová 

2. místo žákyně 6. – 7. tříd Klára Hrubá 

2. místo žáci 8. – 9. tříd Jakub Medek 

2. místo žákyně 8. – 9. tříd Martina Jonášová 

3. místo žákyně 4. – 5. tříd Viktorie Gajdošová 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Krajské kolo v přespolním běhu – Jeseník, areál bývalých kasáren 

Družstva kat. III. (roč. 2005 – 2003) – dívky 

1. místo ZŠ Jeseník 

Sestava:  M. Jonášová, E. Cenková, M. Mičkerová, E. Korytářová, N. Zdařilová a H. Řehová 

Družstva kat. IV. (roč. 2002-2001) – chlapci 

3. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: B. Vrbovského, J. Medka, Š. Krále, K. Juhaňáka, M. Zrnečka a T. Janíka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Duhová písnička – 28. 11. 2016 (Jeseník, kaple) 

1. místo Zuzana Pavlíčková 

3. místo Adéla Kropáčová 

3. místo Tereza Blašková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

ŠK Dějepisné olympiády – 5. 12. 2016 

1. místo Petr Šemro (IX. A) 

2. místo Klára Smatanová (VIII. B) 

3. místo Tomáš Raděj (VIII. B) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

ŠK Olympiády v českém jazyce – 13. 12. 2016 

1. místo Nikola Bundilová (IX. A) 

2. místo Zuzana Žídková (IX. B) 

3. místo Prokop Hála (IX. A) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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Šachy 

KK – 11. 1. 2017 (Olomouc, Gymnázium Hejčín) 

kategorie A (1. – 5. třída) - dívky 

2. místo Sára Tschulíková 

kategorie A (1. – 5. třída) – dívky 

1. místo Sára Tschulíková 

Družstva: 

účast ZŠ Jeseník 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

JL ZŠ ve stolním, 1. kolo – 19. 1. 2017 (Jeseník, herna stolního tenisu) 

1. kolo – 19. 1. 2017 (Jeseník) 

Kategorii 1. – 3. třída: 

1. místo Jakub Sedláček 

2. místo Adam Laža 

Kategorii 4. – 5. třída 

1. místo Karel Zelinka 

2. místo Lukáš Plšek 

3. místo Daniel Bakeš 

2. kolo – 17. 2. 2017 (Zlaté Hory) 

Kategorii 1. – 3. třída: 

1. místo Jakub Sedláček 

2. místo Adam Laža 

Kategorii 4. – 5. třída 

1. místo Karel Zelinka  

2. místo Daniel Bakeš IV. B 

3. místo Lukáš Plšek 

4. místo Lukáš Hlobil 

3. kolo – 31. 3. 2017 (Mikulovice) 

Kategorii 1. – 3. třída: 

1. místo Jakub Sedláček 

2. místo Adam Laža 

Kategorii 4. – 5. třída 

1. místo Karel Zelinka  

2. místo Daniel Bakeš IV. B 

3. místo Lukáš Plšek 

5. místo Ondřej Vyhlídal 

CELKOVÉ POŘADÍ 

Kategorii 1. – 3. třída: 

1. místo Jakub Sedláček 

2. místo Adam Laža 

Kategorii 4. – 5. třída 

1. místo Karel Zelinka  
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2. místo Daniel Bakeš IV. B 

3. místo Lukáš Plšek 

5. místo Ondřej Vyhlídal 

8. místo Lukáš Hlobil 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK v matematické olympiádě – 24. 1. 2017 (Jeseník) 

kategorie M5 

1. místo Ema Cenková 

2. místo Vojtěch Gryga 

úspěšní řešitelé: Klára Kroupová, Monika Bandíková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

JL ZŠ ve florbalu ml. žákyň a žáků 

1. kolo – 1. 2. 2017 (Jeseník) 

1. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: Hana Řehová, Michaela Mičkerová, Natálie Malá, Pavlína Janků, Klára Hrubá, Nikola Zdařilová, Anita 

Hamšíková, Adéla Bretová a Anna Kuchejdová 

2. kolo – březen 2017 (Mikulovice) 

1. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: H. Řehová, M. Mičkerová, N. Malá, P. Janků, K. Hrubá, N. Zdařilová, A. Hamšíková, A. Bretová, 

A. Kuchejdová, A. Ambrožová 

3. kolo – 20. 4. 2017 (Bělá pod Pradědem) 

1. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: H. Řehová, M. Mičkerová, N. Malá, P. Janků, K. Hrubá, N. Zdařilová, A.  Hamšíková, A.  Bretová a  A. 

Ambrožová 

Celkové pořadí 

1. místo ZŠ Jeseník 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

ŠK konverzace v Aj – leden 2016 

kategorie IA (6., 7. ročník) 

1. místo Natálie Mitášová - VII. A 

2. místo Alexandr Dvořáček - VI. B 

3. místo Natálie Malá - VII. B 

kategorie IIA (8., 9., ročník) 

1. místo Dominik Stolařík - IX. B 

2. místo Jan Follner - IX. A 

3. – 4. místo Aneta Škrabalová - VIII. B, Jitka Hoczová - IX. A 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ŠK zeměpisné olympiády – únor 2016 

kategorie A – 6. třídy 

1. místo Radim Nedoma 

2. místo Alexandr Dvořáček 

3. místo Tomáš Jurčaga 

kategorie B – 7. třídy 
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1. místo Matias Kavický 

2. místo Lenka Kozlová 

3. místo Hana Řehová 

kategorie C – 8. a 9. třídy 

1. místo Martin Prášil 

2. místo Zuzana Žídková 

3. místo Tomáš Achilis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK zeměpisné olympiády – 21. 2. 2017 (Mikulovice) 

kategorie A – 6. třídy 

3. místo Radim Nedoma 

kategorie C – 8. a 9. třídy 

3. místo Martin Prášil 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

ŠK recitační soutěže – 22. 2. resp. 20. 2. 2017 

kategorie I (2. a 3. třídy) 

1. místo Julie Večerková 

2. místo Vendula Zatloukalová 

3. místo Pert Šindelář 

kategorie II (4. a 5. třídy) 

1. místo Lukáš Hlobil 

2. místo Hana Červená 

3. místo Kristýna Vavřínová 

kategorie III (6. a 7. třídy) 

1. místo Martin Vogl (VII. A) 

2. místo Daniela Řehulková (VI. A) 

3. místo Lenka Kozlová (VII. A) 

kategorie IV (8. a 9. třídy) 

1. místo Anna Koriťáková (VIII. B) 

2. místo místo Adéla Chromíková (IX. A) 

3. místo Adéla Malá (VIII. B) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK recitační soutěže – Dětská scéna – 13. 3. 2017 (Jeseník, kaple) 

kategorie I (2. a 3. třídy) 

účast Karolina Koritářová, Valerie Ilíková, Sofie Malinková, Julie Večerková, Vendula Zatloukalová 

kategorie II (4. a 5. třídy) 

účast Charlotte Pavlátková, Vojtěch Gryga, Sára Augustínová, Hana Červená, Lukáš Hlobil 

kategorie IV (8. a 9. třídy) 

1. místo Anna Koriťáková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK ve florbalu, 1. stupeň ZŠ – 17. 3. 2016 (ZŠ Jeseník, B. Němcové) 

1. místo ZŠ Jeseník – Průchodní 
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Sestava: Bohuslav Černý, Daniel Bakeš, Ondřej Urban, Lukáš Chromík, Martin Horký, Adam Nepejchal, Karel 

Zelinka, Jakub Sytař, Barbora Osladilová, Michal Papšík, Adam Urban, Lukáš Chmelař. 

5. místo ZŠ Jeseník – B. Němcové 

Sestava: Natali Karakasidu, Ema Cenková, Kateřina Bicanová, Tomáš Baroš, Tereza Hrtanová, Zuzana Hrtanová, 

Lukáš Hlobil, Vojtěch Kostka, Ondřej Tomášek, Filip Oříšek, Jakub Leskovjan a Ladislav Peterka. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Formela Cup – memoriál Romana Mroska – 24. 3. 2017 (ZŠ Javorník) 

účast ZŠ Jeseník 

Sestava: Lukáš Hlobil, Sytař Jakub, Karel Zelinka, Filip Oříšek, Štěpán Gálik, Radek Kasal, Bohuslav Černý, 

Michal Žitňanský, Ondřej Vrána, Lukáš Látka 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

ŠK Zvoneček – 29. 3. 2017 resp. 3. 4. 2017 

Průchodní 

kategorie I. (1. – 3. třídy): 

1. místo Anežka Stránská I. A 

2. místo Veronika Reichlová I. A 

3. místo Adéla Kropáčová II. A, Dominika Brumovská III. B 

Kategorie II. (4. – 5. třídy): 

1. místo Zuzana Pavlíčková V. A 

2. místo Vojtěch Gryga V. A 

3. místo Zuzana Tulisová V. B, Sára Tschuliková V. A 

B. Němcové 

kategorie I. (1. – 3. třídy): 

1. místo Sofie Štelclová II. C 

2. místo Zita Lázníčková III. D 

3. místo Tadeáš Ilnický III. C 

Kategorie II. (4. – 5. třídy): 

1. místo Mira Lázníčková V. C 

2. místo Ema Cenková V. C 

3. místo Anna Cundrlová V. D 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK Matematický klokan – duben 2017 

kategorie 3 . – 4. tříd 

1. místo Markéta Hrancová, Vojtěch Gryga (105 b) 

2. místo Tomáš Budina (104 b) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Krokodýlek kuchařem – duben 2017 

Soutěž vyhlášen společnost MK Fruit s.r.o. v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Šlo o výtvarnou soutěž, 

u příležitosti nově založeného centra Krokodýlek v Olomouci, do které se přihlásilo 46 škol z celé severní Moravy. 

1. místo ZŠ Jeseník – V. C 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK Zvoneček – 19. 4. 2017 (Jeseník, kaple) 

kategorie I. (1. – 3. třídy): 
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2. místo Adéla Kropáčováá II. A 

kategorie II. (4. – 5. třídy): 

1. místo Tereza Blašková V. A 

2. místo Sára Tschulíková  IV. A 

účast: Anežka Stránská I. A, Dominika Brumovská III. B, Vojtěch Gryga V. A a Zuzana Tulisová V. B 

kategorie III. (6. – 7. třídy): 

1. místo Sofia Joanidu 

2. místo Tereza Kavková 

kategorie IV. (8. – 9. třídy): 

1. místo Anna Koriťáková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK „Nebojme se jazyka aneb Čtenáři, do toho!“ a „Anglické dopoledne – 21. 4. 2017 (Jeseník) 

Hlavní myšlenkou letošního klání ve čtenářských dovednostech a jazykových dovednostech, bylo 750 - leté výročí 

města Jeseníku s krásným názvem „ Jeseník – město v srdci přírody“. 

Čtenáři do toho 

kategorie 4. ročník 

1. místo ZŠ Jeseník, Průchodní – 1 

2. místo ZŠ Jeseník, B. Němcové - 2 

 

Anglické dopoledne 

kategorie 5. ročník 

1. místo ZŠ Jeseník, Průchodní – 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK Zlatý list – 21. 4. 2017 (Jeseník, SVČ DUHA) 

kategorie ml. žáci (do 6. ročníku) 

2. místo ZŠ Jeseník, B. Němcové – A; Sestava: Bicanová, Cenková, Raif 

 ZŠ Jeseník, B. Němcové – B Sestava: Hrtanová, Hrtanová, Janovský 

3. místo ZŠ Jeseník, Průchodní – A; Sestava: Kroupová, Augustýnová, Černý 

 ZŠ Jeseník, Průchodní – B Sestava: Semerád, Pavlátková, Tulisová 

kategorie st. žáci (7. – 9. ročník) 

4. místo ZŠ Jeseník – A;  Sestava: Knotková, Smatanová, Šemro 

 ZŠ Jeseník – A;  Sestava: Muzikantová, Koriťáková, Pospíšil 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK matematické olympiády – 25. 4. 2017 (ZŠ Javorník) 

kategorie 4. třídy 

3. místo Benjamín Ševčík 

účast Lukáš Kropáč, Petr Joklík, Jan Cimburek, Tomáš Cenek, Ondřej Vrána, Adrian Skoupil 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK ve vybíjené – 19. 4. 2017 (ZŠ Jeseník, B. Němcové)  

Kategorie B – dívky: 

1. místo ZŠ Jeseník – B. Němcové 

2. místo ZŠ Jeseník – Průchodní 
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OK ve vybíjené – 24. 4. 2017 (ZŠ Jeseník, B. Němcové)  

Kategorie A – chlapci:  

1. místo ZŠ Jeseník – Průchodní 

3. místo ZŠ Jeseník – B. Němcové 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK OVOV 

OK – 4. 5. 2017 (ZŠ Jeseník) 

Družstva:  

1. místo ZŠ Jeseník 

Jednotlivci 

Dívky 

1. místo 2006 - Gajdošová V. (IV. C) 

1. místo 2005 - Cenková E. (V. C) 

1. místo 2004 - Mičkerová M. (VII. B) 

1. místo 2003 - Buchtová M. (VIII. B) 

Hoši 

1. místo 2007 – Cenek T. (IV. C) 

1. místo 2005 – Bakeš D. (V. B) 

1. místo 2004 – Tovaryš L. (VI. C) 

1. místo 2003 – Kašník S. (VII. B) 

1. místo 2002 – Stolařík D. (IX. B) 

 

KK – 6. 6. 2017 (Hranice) 

Dívky 

3. místo 2006 - Gajdošová V. (IV. C) 

Hoši 

1. místo 2007 – Cenek T. (IV. C) 

3. místo 2005 – Bakeš D. (V. B) 

3. místo 2003 – Kašník S. (VII. B) 

 

Republikové finále – 7. – 9. 9. 2017 

účast Tomáš Cenek (V. C) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK McDonald ‘s CUP – 12. 5. 2017 (Jeseník – stadion) 

kategorie 1. – 3. ročník 

4. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: Plachetka Roman, Plachetka Daniel,Kanálik Adam, Hlobil Michal, 1. C, Bernatík Matyáš , Halíček Libor, 

Zatloukal Marek, Pleva Jan ( všichni II. C), Drochýtek Lukáš - III. A, Vencálek Lukáš - III. C 

kategorie 4. – 5. ročník 

1. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: Gálik Štěpán, Kasal Radek - oba III. B, Sytař Jakub (brankář), Zelinka Karel , Jelínek Jan (všichni IV. A), 

Žitňanský Michal - IV. C, Černý Bohuslav -V. A, Hlobil Lukáš - V. D. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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OK atletika Pohár rozhlasu – 10. 5. 2017 (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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK Pythágoriáda – květen 2017 (Gymnázium Jeseník) 

kategorie 5. tříd: 

1. místo Jan Kasal 

2. místo Vojtěch Gryga 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

KK vybíjená – 18. 5. 2016 (Prostějov) 

kategorie A – chlapci: 

1. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: Daniel Bakeš, Petr Vetešník, Ondřej Urban, Denis Wesley (všichni V.B), Bohuslav Černý, Vítězslav Kovář 

(oba V.A), Karel Zelinka, Jan Jelínek, Lai Xuan Manh, Jan Cimburek (všichni IV.A), Jan Grepl, Benjamin 

Ševčík, Lukáš Maceček (všichni IV.B) 

kategorie B – dívky: 

3. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: Bohuslava Štroblíková, Sandra Kirschnerová, Natálie Skálová (všechny V.D), Ema Kouřilová, Alice 

Šibravová Ema Cenková, Kateřina Bicanová, Adéla Plachetková (všechny V.C), Zuzana Pavlíčková, 

Michaela Uhelszká, Johanka Riegelová (všechny V.A), Karla Hoczová (V.B) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Republikové finále vybíjená – 13. – 14. 6. 2016 (Kemp Pecka) 

kategorie A – chlapci: 

7. místo ZŠ Jeseník 

Sestava: Daniel Bakeš, Petr Vetešník, Ondřej Urban, Denis Wesley (všichni V. B), Bohuslav Černý, Vítězslav Kovář 

(oba V.A), Karel Zelinka, Jakub Sytař, Jan Cimburek (všichni IV.A), Jan Grepl, Benjamin Ševčík, Lukáš 

Maceček (všichni IV.B) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

OK atletika čtyřboj 1. st. – 7. 6. 2017 (ZŠ Jeseník) 

Družstva:  

kategorie ml. žákyně (1. – 3. ročník) 

1. místo ZŠ Jeseník 

kategorie ml. žáci (1. – 3. ročník) 

3. místo ZŠ Jeseník 

kategorie st. žákyně (4. – 5. ročník) 

3. místo ZŠ Jeseník 

kategorie st. žáci (4. – 5. ročník) 
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2. místo ZŠ Jeseník 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Helpíkův pohár 2017 

KK – 6. 5. 2017 

Družstva 

3. místo ZŠ Jeseník; Sestava: Nikola Zemanová a Romana Kostorková 

4. místo ZŠ Jeseník; Sestava: Ondrěj Urban a Charlotte Pavlátková 

účast ZŠ Jeseník; Sestava: Karolína Žilíková a Phung Quynh Nhi 

 

Republikové fiále – 27. 5. 2017 

4. místo ZŠ Jeseník; Sestava: Nikola Zemanová a Romana Kostorková 

účast ZŠ Jeseník; Sestava: Ondrěj Urban a Debis Wesley 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Táhneme za jeden provaz, 1. st – 9. 6. 2016 (Jeseník)   

Kategorie 2. – 3. třídy 

2. místo ZŠ Jeseník; Sestava: Poskerová Nela 2.B, Sekaninová Viktorie 2. A, Kupka Mikuláš 2. B 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 


