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Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

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. Dominik Liberda
zástupce statutárního orgánu: Mgr. Radka Burešová

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: Kamil Kavka, Radek Brnka, Radka Mrkvicová
za zřizovatele: Zdeňka Blišťanová, Iva Peitlová, Zdeňka Exelová
za pedagogy: Marek Fellner, Hana Pecinová, Hana Kubová

Celková kapacita: základní škola … 1 420 žáků Optimální kapacita: 900 žáků (250 – P, 300– BN, 350 – N)

Vyučovací jazyk: český

Profilace školy: nabídka rozšířené sportovní výuky na 2. stupni, možnost Montessori vzdělávání

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 vývařovnu,
ale na každém pracovišti má výdejnu stravy.

Má oddělení školní družiny (5 na ul. Průchodní, 5 na ul. B. Němcové) s celkovou kapacitou 330 žáků a oddělení školního
klubu (na ul. Nábřežní). Na pracovišti Průchodní se nachází třídy 1. stupně, na pracovišti Boženy Němcové se navíc
nachází třídy s výukou Montessori. Ve školním roce 2021/2022 byla poprvé otevřena také přípravná třída na pracovišti
Boženy Němcové.. Na pracovišti Nábřežní jsou situovány třídy 2. stupně, zde jsou vedle běžných tříd také třídy
s rozšířenou výukou Tv v rámci programu SPORT+ se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu.

Pracoviště Nábřežní má víceúčelový sportovní areál, ve kterém se nachází hřiště na malou kopanou, házenou, basketbal a
volejbal. Kolem hřiště je lehkoatletický ovál se čtyřmi běžeckými drahami 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. Součástí
areálu je také dopravní hřiště, které má nyní v užívání SVČ Duha Jeseník. 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.

Vize školy
Chceme být SEBEVĚDOMOU A OTEVŘENOU ŠKOLOU S NABÍDKOU. Co to znamená? Stále na sobě pracujeme.
Víme o svých silných i slabých stránkách, průběžně je zkoumáme a vyhodnocujeme. Rozvoj školy aktivně ovlivňují naši
žáci. Vytváříme rovné příležitostí k úspěchu pro všechny žáky. Našim cílem je posunout každého žáka dopředu úměrně
jeho potenciálu. Usilujeme o otevřenou komunikaci a trvalou spolupráci s žáky, s rodiči, školami a dalšími institucemi.
Umožňuje žákům a rodičům podílet se na volbě vzdělávací cesty. Více je popsáno v naší VIZI 2022+.
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Počet tříd ZŠ celkem 29 28 28 29 30 30 32+PT

Přípravná třída - - - - - - 15

Počet tříd 1. stupně ZŠ 20 19 19 19 19 19 20

Počet tříd 2. stupně ZŠ 9 9 9 10 11 11 12

Počet žáků k 30. 9. 677 662 650 670 666 677 680+15

Počet žáků 1. st. ZŠ 468 446 428 433 413 413 414

Počet žáků 2. st. ZŠ 209 216 222 237 244 257 266

Počet žáků/1 třídu 23,34 23,64 23,21 23,1 22,2 22,4 21,2
Pozn.: Celkový počet žáků je k 30. 9. 2021, včetně žáků v zahraničí. V roce 2021/2022 se jedná o 15 žáků v zahraničí.

B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ROČNÍK ZŠ

Škola pro život (platný od 1. 9. 2018) 8., 9. ročník

Škola pro život (platný od 1. 9. 2020) 1. - 7. ročník

C) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY POČET PRAC.
ÚVAZEK

Pedagog. prac. – učitelé 48 43,68
Pedagog. prac. – vychovatelé ŠD a ŠK 14 9,70
Pedagog. prac. – asistenti pedagoga 11 5,81
Správní zaměst. – hospodářky a ekonom 2 2,0
- správce budov, školník, topič 3 2,688
- uklízečky 7 7,32
- kuchařky školní jídelny 4 1,75
Celkem zaměstnanců 89 72,94

PEDAGOGIČTÍ
PRACOVNÍCI FUNKCE VYUČOVANÉ

PŘEDMĚTY vychovatelky ŠD a ŠK, asistentky pedagoga

vedení školy Hájková Vlastislava VŠD

Liberda Dominik ŘŠ Tv + Hv Hlavačka Marek VŠD

Markéta Poskerová ZŘŠ 2. st. ZŠ M + Tv + Inf Krejčí Blažena VŠK

Burešová Radka ZŘŠ 1. st. ZŠ Gavlas Petr VŠK

učitelé 1. stupně Dzubák Pavel VŠD

Bartuňková Iveta UČ 1. st. ZŠ Morávková Vladimíra VŠD

Bernatíková Šárka UČ 1. st. ZŠ Machalová Kamila VŠD

Burešová Radka UČ 1. st. ZŠ Reková Andrea VŠD

Corrie Bubík UČ rodilá mluvčí Spáčilová Dana VŠD

Diasová Markéta UČ 1. st. ZŠ Adlová Markéta VŠD

Dobešová Milena UČ 1. st. ZŠ Žáková Gabriela VŠD

Drtilová Sabina UČ 1.st. ZŠ Morávková Vladimíra VŠD
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Hanulík Jan UČ 1. st ZŠ, Montessori Procházková Markéta VŠD

Hlobilová Kamila UČ 1. st. ZŠ Pecinová Alice AP

Kořenková Ivana UČ 1. st. ZŠ Klosovská Simona AP

Kováčová Marie UČ 1. st. ZŠ Klanicová Dominika AP

Kubová Hana UČ 1. st. ZŠ Svoboda Jakub AP

Kozlová Jana UČ 1. st. ZŠ Karakasidu Hana AP

Laštuvičková Jana UČ 1. st. ZŠ Virágová Martina AP

Minářová Anna UČ 1. st. ZŠ Víchová Martina AP

Mrosková Zdeňka UČ 1. st. ZŠ Dorničáková Marie AP

Otruba Vilém UČ 1. st. ZŠ Drochýtková Lucie AP

Pažoutová Jaroslava UČ 1. st. ZŠ Procházková Markéta AP

Pecinová Alice UČ přípravná třída Ryan Pavlína AP

Pecinová Hana UČ 1. st. ZŠ Zdražilová Renata AP

Sedláková Hana UČ 1. st. ZŠ

Stúpalová Romana UČ 1. st. ZŠ

Šafarčíková Dagmar UČ 1. st. ZŠ

Ševčík Jan UČ Inf

Václavková Irena UČ 1. st. ZŠ

Wormová Barbora UČ 1. st. ZŠ, Montessori

Zacharová Edita UČ 1. st. ZŠ
učitelé 2. stupně
Benda Michal UČ Aj+ Tv+ Čz Němcová Natálie UČ Nj, D, Ov, Čz

Bendová Magdalena UČ M + Pv + F Pavelková Petra UČ Čj + Př + Aj + Nj + D

Červená Alžběta UČ Nj + Vv + Pv + Ov Pawlitová Lucie UČ Čj + Vv

Dvořák Jan UČ M+Tv+Pv+Sp Poskerová Markéta UČ M + Inf + Tv + Pv

Fellner Marek UČ Tv + Z + Sp + Ek Sekotová Hana UČ Aj + Pv

Grosičová Romana UČ Tv + Z + Szz Smékalová Světluše UČ M + Př + Přp + Pv

Holubová Miloslava UČ + VP Aj + F Stránská Christina UČ M + tv + Z + Inf + Ikt

Janečková Libuše UČ + VP Čj+Rj +D Sekanina Svatopluk UČ M + Pv + Ptm + Tv + Sp

Liptay Petra UČ Čj+Aj+Př Šeděnková Kristýna UČ Aj

Konečná Martina UČ Aj + Hv Vondál Formánková
Veronika UČ Aj + Pv

Kadeřábková Jana UČ Čj Woodward Benjamin UČ Aj rodilý mluvčí

Krupička Lukáš UČ Ov + Nj + D Zlámalová Jana UČ Čj + D

Mikula Adam UČ F + Pv + Vv + Hv + Ikt

DALŠÍ ÚDAJE 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
UČ ve starobním důchodu k
1. 1. 2021 2 2 2 4 4 2 2

Nekvalifikovaní k 1. 1. 2021 0 0 0 1 1 3 1
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D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM
PŘIJETÍ DO ŠKOLY

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (zahájení PŠD ve 2022/2023)

Termín: 7. 4.  - 30. 4. 2022
Počet dětí: 147
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky: 41

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání : 106
(dle §165, odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb. a dle §165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s §37, zákona č.561/2004 Sb.)

z toho plnění povinné školní docházky v zahraničí 0
(dle §38, zákona č.561/2004 Sb., 1,a)

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 41

VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI

Ročník Počet/dívek Konzervatoř Gymnázium SŠ SOU OU Jiné školy

5. 83/39 0 19/13 0 0 0 0

8. 64/27 0 0 0 2/2 0 0

9. 73/36 0 16//9 38/21 18/5 1/1 0

Všichni naši vycházející žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání.

E) STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

I přes výzmané zaměření na dorovnávání nerovností v důsledku uzavření škol a zaměření na adaptaci příchozích žáků
ukrajinců byly cíle Školního vzdělávacího programu a Strategie školy 2022+ naplňovány. Míra jejich naplňování je určena
na základě vyhodnocení zástupců pedagogických pracovníků a vedení školy.

Dílčí naplněné cíle ŠVP ve školním roce 2021/2022: ✓ plně ✓ částečně ✓ vůbec

✓ Zavádíme do výuky efektivní metody -skupinové a projektové vyučování, badatelsky orientovaná výuka apod.

✓ Umožňujeme výuku v blocích u vybraných předmětů

✓ Upřednostňujeme ty formy vzdělávání a hodnocení žáků, které posilují jejich spoluodpovědnost při dosahování
vzdělávacích cílů

✓ Spoluzodpovědnost žáků a rodičů na dosahování vzdělávacích výsledků podporujeme nabídkou individuálních
konzultací formou tripartity
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✓ Vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu

✓Motivujeme žáky k výuce cizích jazyků a podporujeme využívání výpočetní techniky ve všech předmětech

✓ Vedeme žáky k sounáležitosti se školou a regionem a k dodržování pravidel

✓ V rámci rozvrhu vytváříme pravidelný prostor pro práci třídního učitele v třídnických hodinách

✓ Věnujeme stejnou péči všem žákům, provádíme rozumnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve
spolupráci se SPC a dalšími zainteresovanými subjekty

✓ Zaměřujeme se na nadané žáky a vytváříme trvalé podmínky pro jejich rozvoj

✓ Vedle intelektového nadání podporujeme také žáky s jiným druhem nadání v zájmových útvarech na škole i spolupráci s
dalšími organizacemi (hudební, pohybové, manuální, estetické apod.)

✓ Nabízíme výuku plavání v 1. a 2. ročníku, zimní pohybové aktivity v 5. ročníku, adaptační kurz a bruslařský kurz v 6.
ročníku, lyžařský výcvik v 7. ročníku, cykloturistický kurz v 8. ročníku a vodácký kurz v 9. ročníku

✓ Rozvíjíme u žáků přirozený vztah k přírodě, vedeme je k ochraně životního prostředí a k všeobecně lidským a etickým
hodnotám

F) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
STATISTIKA PROSPĚCHU ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK: 2020/2021

STATISTIKA PROSPĚCHU ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK: 2021/2022
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1. Průměrný prospěch ZŠ

2020/2021 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 sledujeme nepatrné zlepšení prospěchu žáků oproti předchozímu školnímu roku
2020/2021, který byl významně ovlivněn důsledky uzavření škol. Školní rok 2021/2022 se nesl v duchu
dorovnávání nerovností ve vzdělávání. Žáků ohrožených školním neúspěchem bylo mnoho a nabídka
doučovacích aktivit byla využita na všech pracovištích školy, na prvním i na druhém stupni školy. 10
doučovacích skupin (projekt Škola pro všechny II) se pracovalo celoročně. Každý měsíc bylo navíc odučeno
cca 60 doučovacích hodin ( program Národní plán obnovy) našimi nebo externími lektory. Hlavními předměty
doučování žáků byly předměty Matematika, Český jazyk a Angličtina. S velkým úspěchem se setkalo doučování
v prvních třídách, kde se uplatňovalo samotné doučování a logopedie, která je v současné době tolik potřebná.

STATISTIKA CHOVÁNÍ A ABSENCE

2020/2021

2021/2022
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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

V tomto školním roce jsme mohli naprosto zřetelně sledovat důsledky uzavření škol na chování žáků. Více než
dvojnásobek uložených výchovných opatření a snížených známek z chování poukazuje na četnost problémového a
rizikového chování žáků, které škola v uplynulém roce řešila. Za každým takovým opatřením je současně práce s žáky,
rodiči žáků a třídními kolektivy. Spolu s dalšími zátěžovými faktory (válka na Ukrajině, příliv nových žáků z Ukrajiny)
uplynulého roku byla škola významným místem preventivního působení. Dobrou zprávou je, že ještě vyšší poměr četnosti
(oproti výchovným opatřením) se projevil u pochval. Těch bylo uděleno trojnásobně.

G) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Pro školní rok 2021/2022 jsme se zaměřili na problematiku třídních kolektivů po distanční výuce a nastavení správných

sociálních vazeb. Dále jsme se soustředili na nástrahy pohybu v online prostředí, prevenci kyberšikany, kybergroomingu a

upozornění na rizika fake news. K naplnění cílů jsme využili nabídku neziskové organizace KAM, Policie ČR, kurátorky

OSPOD a školního psychologa. Naší snahou také bylo utužení vztahů v prvních ročnících s využitím miniadaptačního

kurzu, jenž byl veden školní psycholožkou Monikou Knotkovou.

Velký důraz byl kladen na zdravý životní styl a význam pohybu. Ke splnění mnoha cílů nám pomohly uskutečněné školní

výlety, třídnické dny, kurzy i besedy, v nichž jsme se na problematiku klimatu třídy zaměřovali.

Tematické bloky začleněné do tematických celků vyučovacích předmětů

Pro 1. stupeň – Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Tělesná výchova, Informatika, Český jazyk

Pro 2. stupeň – Člověk a zdraví, Občanská výchova, Tělesný výchova, Přírodopis, Zeměpis, Informatika, Český jazyk

● Posilování pozitivního klimatu třídy a mezilidských vztahů - hry na posílení třídního kolektivu, vztahů ve třídě

● 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.

● Úspěšná byla i spolupráce se Školním parlamentem, střediskem DUHA, Policií ČR (okresní metodik prevence T.

Neubauerová), OSPOD.

● Škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol (prevence zdravého životního stylu).

● V rámci primární prevence jsme spolupracovali s neziskovými organizacemi: KAM, Mgr. Petr Halama.
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Evaluace preventivních akcí pro školní rok 2021/2022

OBDOBÍ PROJEKTY V RÁMCI ŠVP PROJEKTY PRO PREVENCI
NA 1. STUPNI Hodnocení

1. ročník
Září Bezpečně po chodníku Miniadaptační kurz 10.9. proběhlo
Říjen
Listopad Halloween Policista jako povolání proběhlo
Březen Den zdraví proběhlo
Květen Kloboukový den proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

2. ročník
Září Bezpečně po chodníku Kamarádi ONLINE (16.9. – 17.9.) proběhlo
Říjen
Listopad Halloween Policista jako povolání proběhlo
Prosinec Vánoční koledování proběhlo
Únor Cirkusová škola proběhlo
Březen Den zdraví proběhlo
Duben Slet pohádkových postav proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

3. ročník
Září Bezpečně po chodníku Děti a sociální sítě (16.9. – 17.9.) proběhlo
Říjen Já a moje město proběhlo
Listopad Halloween proběhlo
Prosinec Vánoční koledování proběhlo
Únor Slet pohádkových postav proběhlo
Březen Den zdraví proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

4. ročník
Září Děti a sociální sítě (16.9. – 17.9.) proběhlo
Říjen Den zdraví proběhlo
Listopad Halloween proběhlo
Prosinec Vánoční koledování proběhlo
Únor Problematika dopravy proběhlo
Duben Den Země Bezpečně na kole proběhlo
Květen Bezpečně na kole proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

5. ročník
Říjen
Listopad Halloween proběhlo
Prosinec Vánoční koledování proběhlo
Únor
Březen Den zdraví Kyberšikana a pohyb na internetu proběhlo
Duben Den Země proběhlo
Květen Já a moje město proběhlo
Červen Doškolná, aneb cestujeme proběhlo
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OBDOBÍ PROJEKTY V RÁMCI ŠVP PROJEKTY PRO PREVENCI
NA 1. STUPNI Hodnocení

1. ročník
Září Bezpečně po chodníku Miniadaptační kurz 10.9. proběhlo
Říjen
Listopad Halloween Policista jako povolání proběhlo
Březen Den zdraví proběhlo
Květen Kloboukový den proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

2. ročník
Září Bezpečně po chodníku Kamarádi ONLINE (16.9. – 17.9.) proběhlo
Říjen
Listopad Halloween Policista jako povolání proběhlo
Prosinec Vánoční koledování proběhlo
Únor Cirkusová škola proběhlo
Březen Den zdraví proběhlo
Duben Slet pohádkových postav proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

3. ročník
Září Bezpečně po chodníku Děti a sociální sítě (16.9. – 17.9.) proběhlo
Říjen Já a moje město proběhlo
Listopad Halloween proběhlo
Prosinec Vánoční koledování proběhlo
Únor Slet pohádkových postav proběhlo
Březen Den zdraví proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

4. ročník
Září Děti a sociální sítě (16.9. – 17.9.) proběhlo
Říjen Den zdraví proběhlo
Listopad Halloween proběhlo
Prosinec Vánoční koledování proběhlo
Únor Problematika dopravy proběhlo
Duben Den Země Bezpečně na kole proběhlo

Evropou.

OBDOBÍ PROJEKTY V RÁMCI ŠVP PROJEKTY PRO PREVENCI
NA 2. STUPNI Hodnocení

6. ročník
Září Adaptační kurz proběhlo
Říjen
Listopad Závislost na internetu proběhlo

Prosinec Vánoční jarmark, vánoční bufet
Bruslařský kurz proběhlo

Březen
Duben Den Země proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou.

Vzdělávání žáků v dopravní výchově
BESIP proběhlo
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7. ročník
Září
Říjen Zvládneme to spolu? proběhlo
Listopad
Prosinec Vánoční jarmark, vánoční bufet proběhlo
Leden Lyžařský kurz proběhlo
Březen
Duben Den Země proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

8. ročník
Září Cykloturistický kurz proběhlo
Říjen Neviditelná čára mezi svobodou a závislostí proběhlo
Listopad
Prosinec Vánoční jarmark, vánoční bufet proběhlo
Březen
Duben Den Země proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. Právo pro každý den proběhlo

9. ročník
Říjen
Listopad
Prosinec Vánoční jarmark, vánoční bufet proběhlo
Leden Lyžařský kurz proběhlo
Březen
Duben Den Země proběhlo

Červen Doškolná, aneb cestujeme
Evropou. proběhlo

Na základě rizikových projevů, které jsme řešili v tomto školním roce, byly uskutečněny tyto preventivní programy:

● 5.A, 5.B – Na základě podnětů o krádežích v odpoledních hodinách, proběhla beseda s paní Neubauerovou a

kurátorkami z OSPOD, které dětem vysvětlily zodpovědnost za své činy.

● 6. třídy - Lákavá (ne)závislost byla za přítomnosti ruštinářky zaměřená na téma prevence šikany/xenofobismu a

začlenění ukrajinské žákyně do kolektivu).

● 7. třídy - Vztahy, komunikace a spolupráce v kolektivu.

● 8.A - Předsudky a stereotypy

● 8.B, 8.C a 9.C - Vztahy, komunikace a spolupráce v kolektivu

● 9.A a 9.B - Vznik, průběh a příčiny závislostí

Rizikové projevy chování řešené metodikem prevence ve školním roce 2021/2022

Projevy chování 1. stupeň 2. stupeň

Urážlivé a agresivní chování ke spolužákům ve třídě a ve škole. 5 11

Pomoc třídnímu učiteli s vedením kolektivu, posílení klimatu třídy. 2 2

Problémy se zařazením žáka do kolektivu třídy. 2 2
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Záškoláctví (skryté záškoláctví v rámci distanční výuky) 3 5

Nebezpečný předmět (petardy) ve škole. 0 1
Špatná příprava na vyučování a špatný přístup ke školním
povinnostem (špatné domácí zázemí, častá absence). 3 2

Ničení majetku školy. 0 2

Kouření el. cigarety a cigaret v prostorách školy, návykové látky 0 16

Natáčení učitelů a zveřejňování na sociálních sítích. 0 1

Konflikty mezi českými a ukrajinskými žáky 0 2

Krádež 5 3

Sebepoškozování 0 3

Šikana, ostrakizace 1 1

Sledování pornografie ve škole 0 1

Problém s hledáním sexuální identity 0 1

ŽÁCI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNI (INTEGROVANÍ ŽÁCI):

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (s přiznanými podpůrnými opatřeními) byla stejně jako v minulých letech
po celý školní rok 2021/2022 věnována individuální péče. Žáci byli vzdělávání v jednotlivých předmětech podle
individuálního vzdělávacího plánu, případně podle plánu pedagogické podpory. K podpoře vzdělávání žáků sloužila
pedagogická intervence a speciální pedagogická péče. Byly zaměřeny na procvičování učiva, především z českého jazyka
a matematiky. Žákům s poruchou pozornosti se pravidelně věnovala školní psycholožka. Pedagogická intervence se týkala
také nadaných žáků, kteří pod vedením vyučujících pracovali na projektech, prohlubovali své znalosti z matematiky,
přírodopisu a  chemie.

Individuální péče byla zajištěna i pro žáky se sociálním znevýhodněním, a to především formou doučování (na 1. i 2. st. z
českého jazyka, anglického jazyka a matematiky). Počet sociálně znevýhodněných žáků na škole: 181 (BN 55, P 73, N 53).

Počet žáků podpořených projektem ,,Obědy dětem”, tzn. zdarma:

Od 13.9.2021 do 31.12.2021 bylo podpořeno 17 dětí.

Od 4.10.2021 do 31.12.2021 bylo podpořeno 1 dítě.

Od 1.1.2022 do 30.6 2022 bylo podpořeno 18 dětí.

Od 13.4.2022 do 30.6.2022 bylo podpořeno 20 dětí z toho 1 české a 19 ukrajinských.

Od 10.5.2022 do 30.6.2022 bylo podpořeno 9 ukrajinských dětí.

Celková částka zúčtovaného daru od 13.9.2021 do 31.12.2021 činila 59 113,- Kč.

Celková částka zúčtovaného daru od 1.1.2022 do 30.6.2022 činila 93 830,- Kč.

Počet (podíl) žáků, kteří potřebují podporu vyplývající ze zdravotního stavu, z důvodu odlišného kulturního prostředí či
omezené znalosti vyučovacího jazyka - případně kombinace posledních dvou faktorů (diagnostikované v PPP): 17

2021/2022

Žáci s
přiznanými
PO

Ročník Celkem

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

Počet žáků 6 13 3 13 13 14 14 15 12 14 14 131
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ŽÁCI CIZINCI

Všem příchozím žákům z Ukrajiny byla poskytnuta bezplatná jazyková příprava z Českého jazyka. Vedle 4 skupin
jazykové přípravy s ukrajinskými žáky byla během školního roku v provozu také skupina žáků cizinců neukrajinců.
Celkový počet podpořených žáků cizinců byl 41, z toho 32 žáků ukrajinců a 9 dalších žáků cizinců.

ŽÁCI NADANÍ A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ

Činnost s nadanými a mimořádně nadanými žáky diagnostikovanými i nediagnostikovanými byla uskutečněna v rámci
jednotlivých předmětů formou individualizace výuky (intenzivnější zapojování těchto žáků, mimořádné úkoly, nadstavbová
cvičení, doporučení pro samostudium, apod..). Nadání žáci také reprezentovali školu na četných soutěžích a olympiádách -
viz Příloha č. 3.

Na prvním stupni byli diagnostikováni 2 žáci mimořádně
nadaní. Nadaných žáků bylo diagnostikováno 5. S těmito
žáky se paní učitelka PaedDr. Zdeňka Mrosková pravidelně
setkávala každý týden v rámci Pedagogické intervence.
Důležité bylo právě pravidelné setkávání a rozhovory s
nadanými, aby mohli mezi sebou komunikovat a sdělovat si
navzájem oblasti, které je zajímají, sdílet své zkušenosti,
názory, potřeby. Sami si vytvářeli myšlenkovou mapu náplně
práce PI. Navštěvovali s paní učitelkou interaktivní výstavy
ve VMJ, Katovně, dále navštívili několik výstav uměleckých
děl, hvězdárnu s odborným výkladem paní Ing. Jany Hálové, putovali po jesenických pramenech s Mgr. Janem Mroskem.
Intenzivně se také připravovali na matematické soutěže a využívali online programy na rozvoj logického myšlení, online
hádanky a dobývání hradu Školštejna, Máme zakoupeny hry pro nadané žáky, které využíváme v pedagogické intervenci i
ve výuce. Třídní učitelé se věnují ve svých hodinách nadaným žákům dle metodiky pro nadané žáky a ve všech ročnících
využíváme publikaci Koumák.

Na druhém stupni se jednalo o 2 žáky diagnostikované. Tito v rámci pedagogických intervencí rozvíjeli své talenty
zejména v oblasti matematické a přírodovědné. Rozvoj talentů byl podpořen nabídkou volitelných předmětů, kterou mají
žáci s dotací 2h týdně. V rámci volitelných odborných seminářů navštěvovali žáci exkurze, pracovali více badatelsky a
projektově. Vedle účasti v soutěžích a olympiádách se naši žáci zapojili do Regionálního literárního festivalu a akce
T-expedice pořádanou organizací Talnet ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka.

Závěr

Tento školní rok proběhlo sociometrické šetření ve všech třídách. Třídní učitelé konzultovali výsledky šetření s metodiky
prevence a školní psycholožkou. Na základě výsledků následovala práce s třídními kolektivy. Tento školní rok byl
poznamenán příchodem, integrací a adaptací ukrajinských žáků, na jejichž potřeby se snažila škola ihned reagovat.
Pedagogickým pracovníkům pomáhaly koordinátorky pro ukrajinské žáky. V návaznosti na těžké období pro učitele i žáky
jsme natočili píseň s preventivním nábojem “Na lepší časy”

Spolupráce s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky vedla k úspěšnému naplnění Preventivního programu školy i v
tomto složitém školním roce.
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H) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A
ODBORNÉHO ROZVOJE NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Během přípravného týdne a během jarních prázdnin proběhla školení větší části sborovny včetně zástupců z řad
vychovatelů a asistentů pedagoga zaměřené na níže uvedené prioritní témata. Dále se učitelé vzdělávali v souladu plánem
DVPP a dle individuálních potřeb.

priorita
2021/2022

Inovativní výukové metody,  projektová výuka.

Třídní leadership, kompetence třídního učitele.

příp.týd.,
září

Práce se třídou - táhneme za jeden provaz výjezdní školení - učitelé, asistenti
pedagoga

říjen Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku Pecinová A., Pecinová H., Kozlová J

Zásady práce s dítětem s ADHD Koukolová, Víchová M., Sedláková,
Hájková, Zacharová
Červená, Krupička, Pawlitová,
Klanicová

MAP II - Seminář s Mgr. Jiřím Haldou: Každé dítě má na něco talent Musilová, Spáčilová

listopad

Motivační techniky - práce s problémovými dětmi v MŠ Pecinová A., Machalová

Prevence, diagnostika a řešení rizikového chování u žáků Spáčilová, Drochýtková, Víchová,
Virágová,Karakasidu

Úspěch pro každého žáka - jak žáky motivovat, aktivizovat a zapojit do
výuky

Kubová, Minářová, Hlobilová,
Diasová, Janečková, Zlámalová,
Formánková

Inspirativní návštěvy regionálních škol (MAP) Dobešová, Pecinová

Školení Zdravé generace Krupička, Stránská, Grosičová,
Červená, Dvořák

leden
supervize - kvalita Montessori vzdělávání na naší škole Hanulík, Wormová, vedení školy
seminář - praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků Burešová
Individualizace a vnitřní motivace žáka - "Jak na ně?"

- výjezdní školení
vedení školy, výchovní poradci, Benda,
Konečná, Sekanina, Mikula, Woodward,
Zlámalová, Hlobilová, Pecinová,
Wormová, Hanulík, Dobešová,
kořenková, Kubová, Minářová,
Šafarčíková, Laštuvičková, Adlová,
Krejčí, Hlavačka, Dzubák, Žáková,
Reková, Machalová, Spáčilová, Hájková,
Gavlas

únor Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd Burešová, Holubová, Dobešová
Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s
novelou ŠZ

Burešová, Pecinová

Osobnostně sociální rozvoj, stres, spánek, cirkadiánní rytmy Dzubák, Žáková
Inkluze: Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - prakticky Procházková, Svoboda, Machalová,

Spáčilová, Musilová, Hájková
březen Učím, budu učit informatiku na 1. stupni Burešová, Mrosková, Otruba

Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace
pracovníků

Burešová, Poskerová, Zacharová

S hudbou? S hudbou! Stúpalová, Šafarčíková
duben Rozvoj prostorové představivosti Pecinová H., Bernatíková,

Sedláková, Procházková, Hlobilová,
Adlová, Spáčilová, Mrosková

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) Klanicová, Červená, Liptay,
Bernatíková, Hlobilová, Minářová,
Mrosková
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Netradiční výtvarné techniky Adlová
květen Náplň práce a kompetence AP Víchová, Klanicová, Klosovská,

Řezníková, Procházková, Virágová,
Karakasidu, Zapletalová

Kam kráčíš češtino? Pecinová H., Dobešová
Efektivní řízení školy s důrazem na motivaci pracovníků Žáková
Efektivní komunikace u pedagogů Morávková
Deutsch aktiv, interaktiv, attraktiv und spielerisch Červená

červen DVPP - Kyberšikana a další formy kybernetické agrese se zaměřením
na žáky a pedagogy

Hlavačka

Meziškolní návštěvy - Aktivizující metody při opakování učiva ČJ,
Hejného matematika v praxi - ukázka výuky, Hodina Čj, řečová výuka,
Metody kritického myšlení v ČJ

Hlobilová, Diasová, Holubová,
Mikula, Burešová, Karakasidu,
Pecnová, Bernatíková, Koukolová

Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností Formánková, Víchová, Ryan,
Klosovská, Řezníková, Koukolová,
Šafarčíková

Nepedagogičtí zaměstnanci kromě školníků absolvovali školení  “Školení Hygiena stravování”. Vedoucí školní výdejny
paní Ambrožová absolovovala školení “Školení Hygiena stravování - vedoucí zaměstnanci”

I) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

O aktivitách školy byla během roku veřejnost informována zejména prostřednictvím nových webových stránek školy a
skrze příspěvky v měsíčníku Naše město. V souvislosti s epidemiologicky problematickou situací byly i tento školní rok
Dny otevřených dveří pouze online s využitím virtuální videoprohlídky školy. Nové webové stránky byly spuštěny na
začátku školního roku. Jejich předností je poutavá komunikace hodnot a vize školy směrem k veřejnosti a stala se
přehledným informačním rozcestníkem pro rodiče, žáky i učitele. Hojně využívaným kanálem komunikace je facebook
školy, který měl v závěru školního roku více než 900 příznivců a sledujících.

Škola v druhém pololetí školního roku využila také letákovou propagaci pro významné náborové události

• zápis žáků do první třídy,

• nábor do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – program SPORT+,

• příměstský tábor pro nastupující prvňáčky - Přes Hradby školy,

Škola svým partnerům v průběhu roku poskytla stylový nástěnný kalendář a brožuru Strategického plánu a VIZE 2022+.

Významným mediálním počinem bylo natočení preventivního a komunitně cíleného videoklipu písně “Na lepší časy” na
podporu žáků v nelehké době.
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J) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2021/2022 nebyla na naší škole provedena hloubková kontrola českou školní inspekcí. ČŠI
realizovalo na naší škole tematické šetření zaměřené na výuku ukrajinských žáků v souvislosti s jejich
příchodem v průběhu školního roku.
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K) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021
VÝNOSY CELKEM 69 458 760,37
Výnosy z hlavní činnosti celkem 69 323 741,12
z toho: Vlastní příjmy 875 804,82
  Úroky 2861,17

  ostatní výnosy + použití fondů,
náhrady poj. 872 943,65  

 Dotace celkem   68 447 936,30
z toho: dotace zřizovatel  12 262 604,00
 v tom: provozní dotace+příspěvek sport 6 789 000,00  
  opravy a vybavení 2 270 000,00  
  Odpisy 1 902 000,00  

příspěvek na provoz 17 338,00
ŠPV 1 284 266,00

 odpisy: výnosy z transferu 1 024 080,00 
ÚZ 37 411 dotace: Šablony II 1 224 998,30
ÚZ 33 079 dotace: Podpora financování přímé PČ 0,00
ÚZ 33 024,33 070 dotace : Cizinci, plavání 0,00

 ÚZ 33 353 dotace stát: přímé náklady na vzdělávání  53 936 254,00
Výnosy z doplňkové činnosti  
tržby z pronájmů   135 019,25

NÁKLADY CELKEM 69 307 212,58
Náklady z hlavní činnosti celkem 69 183 347,88
z toho:  
Provozní náklady (z dotace od zřizovatele a vlastních příjmů, a z ostatních dotací“) 15 247 093,88
z toho: spotřeba materiálu + DHM 2 141 758,46  
 spotřeba energií 2 739 688,10
 opravy a udržování 1 639 506,77  
 Cestovné 28 715,99  
 ostatní služby + reprefond 2 416 888,36  
 mzdové náklady (včetně z ÚP) 1 991 455,00  
 odvody (včetně z ÚP) 708 302,74  
 ostatní náklady (vč. strav. zam.) 622 966,46  
 Odpisy 2 957 812,00  
Dotace ze státního rozpočtu 53 936 254,00
z toho: učební pomůcky, učebnice, OPP, DHM, služby 787 418,99  
 Cestovné 423,01  
 vzdělávání zaměstnanců 165 649,00  

mzdové náklady (včetně náhrad) 39 071 401,00  
 Odvody 13 911 362,00
Náklady z doplňkové
činnosti 123 864,70

z toho: náklady na energie 92 053,00
 spotřební materiál, opravy a ostatní služby 22 578,70  
 náklady na platy 9 233,00  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 151 547,79
z toho: hlavní činnost 140 393,24
 doplňková činnost 11 154,55
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L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ
1. Ovoce a zelenina do škol

Název projektu: Ovoce a zelenina do škol

Financování projektu: Státní zemědělský investiční fond

Období realizace: od září 2013 každý školní rok

Stručný obsah projektu: Podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.

2. Mléko do škol

Název projektu: Mléko do škol

Financování projektu: Státní zemědělský investiční fond

Období realizace: pokračování celá školní rok

Stručný obsah projektu: Podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu mléčných výrobků

3. Program podpory sociálně znevýhodněných účastníků vzdělávání na škole

Název projektu: Obědy pro děti

Financování projektu: Women for women, o.p.s.

Období realizace: 1. 9. 2021– 30. 6. 2022

Stručný obsah projektu: Příspěvek potřebným dětem k zajištění pravidelných školních obědů ( podpora 47 dětí)

4. Program podpory vzdělávání cizinců na škole

Název projektu: Podpora vzdělávání cizinců ve školách, ÚZ 33070

Financování projektu: Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Stručný obsah projektu: Zajištění pomůcek a nenárokových složek platu pro pedagogy pracujícími s žáky.

5. Program podpory vzdělávání cizinců na škole

Název projektu: Podpora vzdělávání cizinců ve školách, ÚZ 33070

Financování projektu: Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Stručný obsah projektu: Zajištění pomůcek a nenárokových složek platu pro pedagogy pracujícími s žáky.

6. Doučování žáků škol

Název projektu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Financování projektu: Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR

Období realizace: 1. 9. 2021 – 31.12. 2022

Stručný obsah projektu: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v
reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

7. Účast v regionálním inkluzivním projektu Škola pro všechny II

Název projektu: Škola pro všechny II

Financování projektu: příjemcem podpory z OP VVV je Město Jeseník

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Stručný obsah projektu: Vytvoření kvalitních podmínek pro společné vzdělávání všech žáků, včetně žáků ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
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M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
1. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -

šablony pro MŠ a ZŠ (Šablony II)

Název projektu: Otevřené a inovativní vzdělávání na ZŠ Jeseník

Registr. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014464

Financování projektu: Celkové náklady 2 982 981,- Kč

Období realizace: 1.9.2019 – 31.1.2022, projekt ukončen

Stručný obsah projektu: Díky projektu se mohou pedagogové intenzivněji vzdělávat, pracovat v tandemu, tvořit
projektové dny, či vzájemně spolupracovat v minitýmech. Vyměňují si zkušenosti a nové
metody výuky mezi sebou i s kolegy z jiných škol. Zvyšuje se důraz na používání ICT ve
výuce (podpora ICT technika a nová mobilní ICT zařízení). Projekt umožňuje zaměstnat
školního asistenta. Jsou podporovány komunitní a osvětové aktivity školy.

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II - IKAPOK II

(projekt je též znám jako Implementace krajských akčních plánů).

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Doba trvání projektu: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor: Krajský úřad Olomouckého kraje
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný obsah projektu: Centrem kolegiální podpory je pro nás SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník. Od

projektu očekáváme prohloubení spolupráce se SŠ, seznámení s tím, jak probíhá odborná
výuka na SŠ, účast našich žáků na odborných kroužcích (kovářství, obrábění, aj.).

Název projektu: Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II

Registr. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007609

Financování projektu: spolufinancování Evropskou unií, OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

Období realizace: únor 2018 – prosinec 2018

Stručný obsah projektu: Modernizace odborných učeben a revitalizace venkovního prostranství, dovybavení
učeben digitálními technologiemi.

Podání žádosti: 29. 12. 2017

Stav žádosti: Projekt ukončen v průběhu školního roku 2018/2019, dále ve fázi udržitelnosti

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, oddělení školství

MŠ v Jeseníku Středisko volného času DUHA

Spolek Montessori Jeseník SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník

Gymnázium Jeseník Střední průmyslová škola Jeseník

Fenix Ski team Jeseník IZS Olomouckého kraje

MKZ Jeseník Vlastivědné muzeum Jesenicka

OSPOD Neziskové organizace

NIDV Olomouc UP Olomouc - PdF A DALŠÍ…
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Tato

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY,

již zpracoval Dominik Liberda, ředitel školy,

byla schválena bez připomínek

ŠKOLSKOU RADOU

Dne 4. 10. 2022

………………………………. ……………………………….
Mgr. Zdeňka Exelová Mgr. Dominik Liberda
předseda školské rady ředitel školy
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Příloha č. 1 k VZoČŠ 2021/2022

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

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2021

a) počet podaných žádostí o informace 0

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 27. 9. 2022 Mgr. Dominik Liberda
ředitel školy
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Příloha č. 2 k VZoČŠ 2021/2022: Příspěvky v měsíčníku Naše Město

Září 2021

HURÁ DO ŠKOLY! Vítání a pasování prvňáčků

Velmi milou atmosféru jsme dnes prožívali s našimi nejmladšími, kteří při
slavnostním pasování postoupili do stavu žákovského.
Pan ředitel v roli krále a paní zástupkyně v roli rádkyně je za doprovodu žáků
devátých ročníků vyslali k novým třídním učitelkám a do připravených tříd.
Přejeme vydařený začátek nové etapy všem aktérům: žákům, rodičům i jejich
učitelkám.

ADAPTACE JE LEGRACE

Až foglarovsky čarokrásné prostředí tábora v Černém potoce, slunečné počasí
mariánského babího léta a s tím spojená ranní rosa velikosti říčních perel, to byla kulisa
tradičního adaptačního kurzu pro šesté třídy naší školy.
V letošním roce o to důležitější tři dny plné aktivit, kdy po roční covidové pauze dětem
více, než kdy jindy, chyběl společně strávený čas.
Na programu pro více než padesátku našich „nových“ šesťáků byly aktivity zaměřené
na vzájemné poznávání, společné řešení
pohybových i vědomostních výzev a formování
nových kolektivů. Do některých vybraných her se
zapojili i třídní učitelé a učitelky a měli tak

možnost ušpinit se společně s dětmi či ostražitě zapíchávat oči do temného lesa a
napínat uši při nočním přesunu. O hustý a narvaný program se postarali zkušení
instruktoři pod vedením gurua těchto aktivit Romana Lipavského.
Ve volném čase došlo i na ranní otužování v potoce, míčové hry, lízání nanuka za
odměnu či posezení u plamenů táborového ohně. Přejme tedy našim šesťákům
úspěšný přechod na II. stupeň naší školy a ať se nám všem na Nábřežce vespolek daří.

OK v přespoláku otevřelo opět školní soutěže

Navzdory počasí panovala minulý čtvrtek ve Ski areálu Miroslav
slavnostní nálada. Není divu, když se zde po roce a půl konala
první školní sportovní akce po covidové přestávce. Krásné
podzimní pošmourno přivítalo přes dvě stovky účastníků
okresního kola školních družstev v přespolním běhu z desítky
základních škol našeho okresu.
Ještě než mladí vytrvalci vyběhli na tratě od 600 m do tří
kilometrů, měli mokré kecky od ranní rosy a ramena jim skrápěl
podzimní deštík. Ale konec dobrý, všechno dobré, a tak při
vyhlášení výsledků všech osmi kategorií už vysvitlo i sluníčko.
I naše škola samozřejmě postavila v každé věkové kategorii
šestičlenný dívčí i chlapecký tým a svěřenci z I. a II. stupně nám
dělali radost na všech frontách – svojí bojovností, entusiasmem a

nakonec i výsledky, které jsou, především, u těch mladších, až druhořadé.
Pro kategorie III. a IV., tedy žáky druhého stupně, bylo okresní kolo zároveň kvalifikací na krajské kolo, které se v průběhu
října uskuteční u nás v Jeseníku. Tam budeme mít stoprocentní zastoupení. Díky všem zlatíčkům za reprezentaci školy a
hodně zdaru na „krajáku“.
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Naši deváťáci na akci “Odpal si svou raketu”

Postavili jsme si rakety a vystřelili je až do .... do výšky. Deváťáci si na gymplu v
Jeseníku zkusili sestavit vlastní raketu na reaktivní pohon.
Povedlo se to všem. Stabilizační křidélka zajistila zajímavou dráhu letu, pohon
stlačeným vzduchem a vodou fungoval bezvadně. Rakety vyletěly až nad střechy
okolních domů a dopadaly velikou rychlostí.
Navíc nám studenti z klubu RUR předvedli jejich projekt - stratosférický balón, který
1.10. vypustí a má dosáhnout výšky 34 kilometrů. Bude fotit vše, co uvidí a z té
výšky už by mělo být vidět i zakřivení Země. Start budou vysílat na streamu na webu
www.gymjes.cz. Upřímně se na to těším!

Děkujeme všem za aktivní účast a posádce B+D+H gratulujeme k nejdelšímu letu jejich rakety. Dokonce byla lepší než ta
profesionální z Univerzity Palackého v Olomouci :-)

Říjen 2021

Setkání s paní spisovatelkou

Už jste se někdy setkali s opravdovou paní spisovatelkou? My jsme měli to štěstí ve čtvrtek dne
7. října. V Knihovně V. Priessnitze totiž proběhla beseda s paní Zuzanou Pospíšilovou, kterou
známe z naší čítanky.
Je to milá paní, která nám ukázala spoustu knížek pro děti, učila nás hrát si se slovy, a nakonec
nám dala i malý dáreček.
Líbily se nám knížky plné hádanek:
Hádanky a hříčky nejen se slovíčky, Svět plný hádanek, Abeceda v hádankách, Máš nadání na
hádání - to jsme si vyzkoušeli, jestli uhodneme hádanky v básničkách. Poznali jsme dokonce i
krále Karla IV. a pana prezidenta T. G. Masaryka! Jsme prý moc šikovní.
Už se těšíme na další knížky z dílny této paní spisovatelky: Hasičské, záchranářské a policejní
pohádky nebo knížka o ufonech. V čítance máme článek Uf, oni přistáli.
Za kolektiv prvního stupně napsali žáci IV.C

Vyfikni se, chovej se slušně a vždy fér! ZŠ Jeseník prožila Suit Up Day.

„Co to máš na sobě? Jdete do divadla nebo co?“
„Vůbec ne, jsme přece HRDÁ škola a můžeme se jen tak vyfiknout.“

Dnes, 13. října, jsme se ve škole skutečně oblékli do šatů a obleků a nejen, že jsme
krásně vypadali, všem nám to moc slušelo, ale poukázali jsme také na slušné
mravy, významné hodnoty a férové jednání, které by mělo být nejen ve škole, ale v
celé společnosti samozřejmostí.
Zdá se nám, že v současnosti je škola pro mnohé z dětí tou poslední a jedinou
institucí, kde se mohou pravidelně setkávat se
správnými hodnotami a férovostí. Chodit do

školy řádně a čistě oblečen není jen pouhá formalita ze školního řádu, nezřídka je pro
některé žáky výzvou se s tímto odstavcem dobře popasovat či ztotožnit. Bylo proto
osvěžující dnes sledovat do posledního detailu sladěné dívky a dokonale vystajlované
chlapce se po škole promenádovat, obdivovat, chválit a především, k sobě navzájem
slušně chovat.
Ani pedagogové se nenechali zahanbit a pro své žáky se také hodili pořádně do gala.
Jelikož chápeme, že ne všichni ve svých skříní najdou nějaký ten pěkně padnoucí
oblek či krásné šaty, pro všechny tak byla možnost využít zapůjčení přímo ve škole.
Každý, kdo se chtěl dnes slušně obléci, dostal svou příležitost.
„Slušný člověk pomáhá vždy tomu, kdo toho nejvíc potřebuje. To se nám vrátí. Vždyť přece stojí za něco, že máme ve
světě pověst slušných lidí.“, jak pravil T.G. Masaryk. A my dnes signál vyslali. Chceme být slušní, chceme být k sobě fér a
ono se nám to jednou vrátí. Děkujeme všem zúčastněným, jsme rádi, že většině z nás ještě není jedno, jak se ve společnosti
chovat a prezentovat.
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Přírodovědný klokan

Reakční doba řidiče je 1 s. Jakou vzdálenost urazí před šlápnutím na brzdu, když
při rychlosti 96 km/h spatří červenou na semaforu?
Děti na vycházce v parku počítaly ptáky a zapsaly si: holub 2krát, kachna 8krát, kos
10krát, labuť 4krát, páv 3krát, perlička 2krát a vrabec 5krát. Kolik zástupců z řad
pěvců viděly děti celkem?
Tak to je jen ukázka dvou otázek, na které měli nalézt správnou odpověď účastníci
soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta a Pedagogická
fakultaUniverzity Palackého Olomouc.
Ve středu 13. 10. 2021 se do této soutěže v kategorii Kadet zapojilo i 19 našich

žáků 8. a 9. ročníku. V časovém limitu 40 minut měli nalézt správnou odpověď z nabízených 5 možností celkem na 24
otázek z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Mezi nejúspěšnější se zařadily Petra Hořejšová z VIII.B a
Viktorie Gajdošová z IX.C, které se shodným počtem bodů obsadily ve školním kole 1. místo. V těsném závěsu za nimi se
dělili o 2. místo opět se shodným počtem bodů Václav Zlámal z VIII.B a Marek Stuchlík z IX.B. Třetí příčka patří Josefu
Trundovi z IX. B.
A nyní se vraťme na začátek. Zde jsou správné odpovědi na otázky z úvodu, 1. odpověď zní: Řidič urazí 27 metrů. 2.
odpověď je: Děti viděly 15 zástupců z řad pěvců.
Všem zúčastněným přejeme, aby se jejich zájem o přírodovědné obory dále prohluboval a vítězům gratulujeme.

Den s Leonardem

V pondělí 18.10. se tělocvična na Nábřežce proměnila v dílnu vynálezce, malíře, vojenského
inženýra, architekta … prostě renesančního člověka Leonarda da Vinciho.
Herci Agentury Pernštejni nás v krátkém divadelním představení seznámili se životem tohoto
velkého umělce a následně nám ukázali jeho nejvýznamnější díla a vynálezy. Interaktivní
výstava vzbudila velký zájem – mohli jsme vidět a někdy i vyzkoušet repliky ozubeného kola,
řetězového převodu, samonosného mostu, tanku, vzdušného šroubu (helikoptéry) nebo
anometru – přístroje na měření síly větru. Zdaleka to není celý výčet věcí, kterými Leonardo
předběhl svou dobu a stal se po právu záhadným géniem.

Krajské kolo v krosu s naší dominancí

Suverénním výkonem již v OK AŠSK v přespolním běhu si všechna naše čtyři družstva
zajistila postup do kola krajského. To se uskutečnilo minulý týden na krásných přírodních
tratích jesenického Fenix Ski Teamu v areálu Za Podjezdem.
A že bylo oč bojovat! Ve hře byly nejen zlaté palmy nejlepšího krajského družstva, ale v
kategoriích st. žactva i postup do republikového finále. To se nakonec, a nutno říci že
suverénně, podařilo našim děvčatům v kat. IV pro 8.-9. ročníkZŠ. Na zlato dosáhla i naše
družstva v kat. III pro 6.-7. roč., a to jak chlapecký, tak i dívčí tým. Jen škoda, že pro tuto
kategorii letos nebylo vypsáno RF. Kolekci medailí pak zkompletovalo oslabené družstvo
st. žáků, které bralo bronz.Všem šikulům opravdový dík za skvělé výkony a holkám
přejeme rychlé nohy v republikovém finále 26.10. ve VysočinaAréně v NMnM.

Workshop knihtisk

20.10. workshop knihtisk v Centru společných aktivit… Žáci 9.B se dozvěděli, na
co, čím a jak se v minulosti psalo a sami si mohli vyzkoušet práci na tiskařském lisu.
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Listopad 2021

Brambory z Vysočiny pro náš tým aneb další úspěch na republikové úrovni

I když headline může v někom evokovat všelicos, tak o bramborovou brigádu opravdu
nešlo. V proslulé Vysočina aréně, nasáklé množstvím podniků světového poháru, se totiž
poslední říjnový týden konalo Republikové finále AŠSK v přespolním běhu družstev.
Sem si z krajského kola vybojovalo postup dívčí družstvo našich starších žákyň ve
složení Viki Gajdošová, Barča Macurová, Nelča Poskerová, Lucka Jurčáková a Anet
Streitová. A neztratily se naše holky šikovné ani v konkurenci nejlepších krajských týmů
z celé republiky.
Od startovního výstřelu se běželo v ostrém tempu, kterému napomáhal i spíše rovinatý
profil bez výrazných stoupání. Lídryně Vikča běžela od začátku na špici a nakonec

dosáhla z našeho týmu nejlepšího individuálního výsledku na 4. místě, tedy těsně pod bednou. Na kraji druhé desítky se
rvaly Barča (12.) a Nelča (16.). Body pro tým pak připisovaly i Lucka (32.) a Anet (36.).
Toto v součtu stačilo nakonec na tu pověstnou bramborovou medaili v týmech, pouhé 3 body od bronzové příčky. Škoda
jen oslabení týmu v posledním týdnu z důvodu nemoci, ale koho v této době nepotká nějaká covidová či běžná virózka.
Holkám patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci naší školy.

Dlabání dýní ve školních družinách x dýňové slavnosti spolku Sudetikus na ZŠ

Naše dlouhá tradice dlabání dýní byla v čase covidu přerušena. Bohužel ani v letošním
roce jsme nemohli pozvat rodiče, prarodiče a sourozence dětí, a tak jsme se věnovali
dlabání v jednotlivých družinkách s dětmi sami.
Menší děti nám přichystaly krásné obrázky a papírové řetězy, my ostatní jsme na obou
budovách tvořily strašidýlka, konvičku s hrníčky, spongeboba, zubaté příšery i
usměvavé postavičky. Čtvrté oddělení na BN připravilo malý fotokoutek s dýňovými
kníry, brýlemi a vtipnými bublinami.
Vše bylo předáno na akci spolku Sudetikus, která probíhala v areálu naší školy v
sobotu
9. 10. 2021 v odpoledních hodinách. Děti měli radost, že i naše dýně byla ve velké
konkurenci oceněna. Nápad holek vyrobit oblíbenou pohádkovou postavu Spangeboba, v našem provedení víc kulatějším,
skončil na druhém místě.
Děkujeme za skvělou spolupráci se Spolkem Sudetikus a budeme se těšit na další ročník a snad již i s účastí širší rodiny

Koloběžky Kostka pro 1. stupeň
9. listopadu jsme díky projektu Šablony II - Otevřené a inovativní vzdělávání na ZŠ Jeseník mohli na 1. stupni vyzkoušet,
co se všechno dá zvládnout na koloběžce. Jak se na ní dá cvičit, jak jezdit, jak udělat na koloběžce správnou "holubičku".
Těšíme se, až v hodinách tělocviku vyzkoušíme další a další techniky a vydáme se na koloběžkový výlet.
Totiž, 25 nových koloběžek je našich!

OK ve florbale st. žákyně - 1. místo

Ve středu 3. 11. 2021 proběhlo v tělocvičně na Gymnáziu Jeseník OK ve florbalu, kterého
se zúčastnily vybrané žákyně ZŠ Jeseník Nábřežní, Gymnázia Jeseník, ZŠ Česká Ves a ZŠ
Supíkovice. Náš tým reprezentovaly žákyně 8. a především 9. ročníku (P. Juřenová, N.
Kakarasidu, V. Gajdošová, D. Navrátilová, B. Osladilová, L. Jurčáková, B. Macurová).
Žákyně suverénně ovládly celý turnaj a získaly první místo. Jejich techniku a dovednosti
obdivovali mnozí vyučující i jiných škol. Žákyně ze Supíkovic svým výkonem vybojovaly
druhé místo. Na třetím místě se umístila ZŠ Česká Ves. Děvčata tvoří skvělý tým. Za
výsledek ZŠ Jeseník nese největší podíl Natalie Karakasidu, která řadou svých gólů
pomohla k snadnému vítězství ve všech zápasech.
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Jsou z nás delfíni!

Dne 8.11.2021 žáci čtvrtých tříd ukončili plavecký výcvik. Následovat je budou jejich mladší
spolužáci. Atmosféra na plaveckém bazénu byla vždy příjemná a děti se pod odborným vedením
instruktorek zdokonalily v plavání.

Deváťáci učí páťáky

V úterý 16. listopadu si žáci pátých tříd vyzkoušeli, jaké je to být "druhostupňákem"!
Ráno se všechny páté třídy vydaly na návštěvu na ZŠ Nábřežní. Hned u dveří nás již vítali žáci
devátých tříd, kteří celý den páťáky provázeli po rozlehlé škole. Ukazovali dětem učebny a
páťáci mohli vyzkoušet, jaké je to učit se třeba němčinu, podívali se do laboratoře chemie,
dílen, kuchyňky... Dokonce si mohli na 3D tiskárně vytisknout vlastní přívěsek s nápisem ZŠ
Jes.
Všem se návštěvní den moc líbil a už teď se někteří těší na příští školní rok.

Pythagoriáda

To, že školní jídelna není jen místem poledního setkávání žáků a učitelů u oběda, dokazuje
i školní kolo tradiční matematické soutěže Pythagoriáda.
U porce 15 netradičních příkladů, algebrogramů a doplňovaček se sešlo na začátku
listopadu za dodržení všech hygienických opatření celkem 60 žáků 6. – 9. ročníku –
zájemců o matematiku.
Rozhodně se nejednalo o jednoduché příklady. Účastníci poměřili svůj talent, úsudek a
intuici v hodinovém klání. Věříme, že i v okresním kole se neztratí a budou dobře
reprezentovat naši školu.

Duhová písnička

Po roční pauze si mohli letos žáci místních základních škol zazpívat na pěvecké soutěži Duhová
písnička. Vše se odehrávalo 30. listopadu v Kapli. Obvzláště v nejmladší kategorii byly výkony
dětských pěvců a pěvkyň velmi vyrovnané a na vysoké úrovni.
Naši školu proto může těšit, že v této kategorii obsadila 3. místo Alžběta Liberdová (1. M).
Gratulujeme také všem našim zpěvákům ve starších kategoriích - Anně Hapalové (3. A) za
získání 3. místa a Nele Hledíkové (5. A) za výhru ve své kategorii. Z budovy Nábřežní pak
zejména Ivaně Duškové (7. B) jež získala v kategorii 6.-7. tříd 2. místo. V kategorii nejstarší -
sice bez diplomu, ale přesto obstojně - reprezentovali naši školu Tibor Mišalko (8. A) a Anna
Švancarová (9. A). O hudební doprovod a morální posilu se z naší školy postarali Irena
Václavková, Martina Konečná a Jan Hanulík. Soutěž se konala v přátelském a v takřka
"nesoutěžním" duchu a věřím, že všem zpěvákům dodala ještě větší chuť do zpěvu.

Prosinec 2021

Pozitivní report č. 1:

Je čas reportovat nějaké dobré zprávy, ačkoliv to možná bude muset být malinko šroubované.
Situace je únavná. Některé třídy poloviční, žáci jsou z části ve škole a z části doma, učitelé učí
hybridně, některé třídy již distančně nebo dokonce "hybridně externě" jako např. paní učitelka A.
Červená, která do včerejška učila žáky ve škole z domu z karantény. Do toho všeho učitelé suplují
běžně i 3 až 4 hodiny denně za nemocné kolegy...
Přesto se děje spousta krásných věcí, o kterých jsme Vám v poslední době nestíhali reportovat a
budeme se snažit to napravit alespoň nyní v adventu.
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Pozitivní report č. 1: kapela Čechomor nám v listopadu na svém koncertu v Jeseníku darovala jako první škole v ČR svůj
nový zpěvník. Je zde spousta krásných písní a aranží do hudební výchovy. Zpívat letos můžeme, takže s dětmi zpíváme a
užíváme si to!

Čertovský rej

S malým předstihem se dnes na všechny žáčky 1. stupně přišla podívat Mikulášská výprava.
Nespočet čertíků a andělů doprovodilo Mikuláše a hlavní čertici Elfrídu.
V knize hříchů se sice pár adeptů pro návštěvu pekla našlo, avšak sladkou odměnu si nakonec
odnesly všechny děti. Projektový den byl doplněn o čertovské počítání, andělské čtení, nebo
například soutěží o nejlepší masku. II.C si zvládla udělat rejdění s hravými úkoly i v distanční
výuce.
Tak zase za rok!

Dobrý skutek č.1 - Každé kolečko má svou cenu

I tak by se dala charakterizovat akce třídy 6.C v celoškolním projektu Prosinec - měsíc
dobrých skutků. Šesťáci ze sportovní třídy se rozhodli přiložit nohy k dílu a podpořit akci
Lucie Ditmarová - Běžím pro Tomáška, pročež v úterý v rámci sportovní přípravy 17
odvážných sportovců kroužilo po dobu jedné hodiny dvousetmetrová kolečka na našem
školním atletickém areálu. S každým uběhnutým okruhem totiž narůstala částka na účtu
pro malého Tomáše.
A že jich bylo, rovných 678 okruhů, to je bratru více jak 135 km, v průměru na jednoho
žáka téměř 8 km. A vězte, že 5 nejšikovnějších uběhlo za hodinku celých 12 km, tedy 60

okruhů.  Klobouk dolů před takovým výkonem.
Poděkování letí oběma sponzorům - fa BARVY LAKY Marek Michálek a fa CLEANLIFE, vedení školy, pedagogům a
hlavně dětem. Tedy všem, díky kterým se celková částka vyšplhala na 13 000 Kč.

Dobrý skutek č.2 - Parlament Dětskému domovu

Dne 15.12.2021 proběhlo ve vestibulu na ZŠ B. Němcové velmi pěkné odpoledne v rámci
„Dne dobrého skutku“.
Děti ze školního parlamentu z vlastních prostředků a vlastními silami připravily VÁNOČNÍ
ČAJ, který si mohli děti i rodiče vychutnat při vánoční atmosféře u stromečku a
dobrovolnou částkou přispět do pokladničky. Vybranou částkou v hodnotě 3 130Kč byl
podpořen Dětský domov v Jeseníku.
Všem Vám, kteří jste se společně s námi této krásné akce zúčastnili ze srdce děkujeme.
Školní parlament Vám přeje krásné Vánoce.

Dobrý skutek č.3 - přání lékařům a sestřičkám

Žáci II. C namalovali a vyrobili krásná přání k Vánocům a rozhodli se, že je věnují lékařům a
sestřičkám Jesenické nemocnice. Vše předali mamince, paní MUDr. Kutáčkové, která přání v
nemocnici předá.
TAk veselé Vánoce!
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Dobrý skutek č.4 - třídy 9.B

Pomáhat a dávat radost není úplná samozřejmost, o to víc si ceníme, že to někdo dovede.
A že to umí i 9.B, to už víme. Žáci z této třídy se rozhodli výtěžek z Vánočního bufetu –
1200 Kč přidat k dobročinné sbírce na Tomáška, který se narodil s rozštěpem horního
patra a čeká už na 3. operaci. Deváťáci ale nezůstali jen u finančního daru, ale různými
drobnostmi – pastelkami, bloky, plyšáky, kosmetikou, sladkostmi, apod. potěšili i děti z
Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi. Dvě plné krabice si přišel převzít vedoucí
pan Straka. Za dobré skutky moc děkujeme.

Dobrý skutek č.5 - Školní bufet

Na deset dní se proměnil náš školní bufet na bufet Dobrých skutků. Třídy se během 10dní
prostřídaly v prodeji svých dortíků, chlebíčků, toastů, pizzy, cukroví, buchet, punče i ledové
“bezko” kávy, … Každá třída si pak mohla určit co s výdělkem udělá. Někteří přispěli na
útulek, Fauna park nebo třeba na jidlo pro zvířátka v Duze … Ale většina tříd se sjednotila a
vydělané peníze - celkem 6371 Kč věnovala na pomoc Beátce.
Děkujeme všem zapojeným třídám v prodeji, ale i všem nakupujícím žákům i zaměstnancům
školy. A věřte, s dobrýmy skutky stále nekončíme …

FLORBALOVÝ VÁNOČNÍ TURNAJ

Těsně předtím než na 2. stupni ZŠ Jeseník proběhly Vánoční besídky, uskutečnil se 1.
roční turnaje ve Florbale, kde proti sobě hráli výběry jednotlivých ročníků a učitelé.
Hned první utkání nabídlo divácky atraktivní souboje a všem v tu ránu bylo jasné, že nás
čeká celá řada zajímavých utkání.
Po skvělých výkonech, střelách a zákrocích gólmanů jsme se propracovala do samého
konce turnaje. Vítězem se stali učitelé, 2.místo patřilo výběru 6.-7. ročníku a 3.místo
obsadil výběr 8.-9.ročníku.
Všem hráčům děkujeme za účast a divákům za vytvoření mimořádné atmosféry.

Dobrý skutek č.6 - Zdobíme stromečky pro lesní zvířátka

Nejedna třída se vypravila ke krmelcům a studánkám, pramenům, aby odmetla listí, uklidila
cestičky ke zdrojům vody a ozdobila stromečky vším,na čem si lesní zvěř ráda smlsne. IV. C
utvořila i krmítka.
Přejeme i do lesa pohodové Vánoce.

Dobrý skutek č.7 – žáci 9. A

I třída 9. A se ráda nechala strhnout celoškolní předvánoční náladou
zacílenou na pomoc potřebným a chopila se tak příležitosti vydělat nějakou
tu korunu ve školním Vánočním bufetu. V přípravě občerstvení na svůj den,
který si pro svůj počin vybrala, si „vyhrnula rukávy“ a připravila opravdu
pestrou nabídku lahůdek! Každou přestávku pak deváťáci své skvělé
svačinky nabízeli spolužákům a na svých dobrotách tak vydělali celých 3061,-Kč! Z toho na Beátku z
gymnázia, jež bojuje s vážnou nemocí, se rozhodli věnovat 2500,- Kč a za zbylých 561 Kč nakoupili spoustu
krmiva pro zvířátka v jesenické Duze. Žáci 9. A touto cestou děkují za zakoupení jejich lahůdek, doufají, že jste
si pochutnali a těší je, že jsme tak společně mohli přispět na dobré účely.
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Dobrý skutek č.8 - 7.C

Také třída 7.C se velmi aktivně zapojila do krásné předvánoční akce Dobrý skutek.
Děti i učitelé přinesli „hromadu“ hraček, výtvarných potřeb, sladkostí, které snad
potěší nemocné děti, jež se léčí na dětské onkologii FN v Brně. Za třídu předala dárky
sestřičkám přímo v brněnské nemocnici Nelča Poskerová.
Další aktivitou dětí byla výroba a prodej dobrůtek ve Vánočním bufetu. Vydělaných
1620 Kč se rozhodli darovat Beátce z gymnázia, která bojuje s vážnou nemocí.

Leden 2021

Bruslařský kurz 6. ročníku

Po roční odmlce se v týdnu od 10. do 14. ledna žáci 6. ročníku zúčastnili bruslařského
výcviku. Bruslařský kurz se uskutečnil na Kluzišti za Městskou sportovní halou. Žáci měli
štěstí na počasí a tak si každý den užili bruslení v těch nejlepších zimních podmínkách. Díky
jejich přístupu a nasazení se všichni naučili bruslit či zlepšili své bruslařské dovednosti. Byla
radost je sledovat - kabinet učitelů Tv.

Pozorujeme a chráníme přírodu

Ve škole jsme se na chvíli stali vědci. V naší třídní laboratoři jsme zkoumali vlastnosti
látek. Měli jsme pomocí jednoduchých pokusů zjistit, které látky jsou nebo nejsou
rozpustné ve vodě. Každý z nás dostal vědecký průkaz, laboratorní tabulku na zápis
výsledků a z domu jsme si donesli skleničky, různé vzorky látek a spoustu otázek:
Je křída rozpustná? Plave olej na vodě? Z čeho se skládá půda?
Cvičit jsme sice ten den nemohli, ale zato jsme měli spoustu času na zkoumání a moc
nás to bavilo. Žáci IV. C.

Bronz z krajského kola ve florbalu

I když se družstvo mladších žáků naší školy neprobojovalo na krajské kolo přímo, přálo
mu štěstí a jako první náhradník se nakonec florbalového turnaje, hraného v jesenické
městské hale, zúčastnilo.
Pět mančaftů z jednotlivých okresů Olomouckého kraje, to už není nedělní buchta u
babičky, ale pořádná mela. A ani v ní se náš mladý tým neztratil.
Po bojovných výkonech zaznamenali kluci střídavě dvě výhry (s Přerovem a Lutínem
shodně 2:1) a dvě prohry (s Javorníkem 0:1 a Mohelnicí 0:9). Právě zástupci
šumperského okresu turnaj jasně ovládli, naše družstvo si pak vybojovalo krásnou
bronzovou pozici.
Poděkování letí všem klukům, pí asistentce Zdražilové a externímu kouči p. Trsťanovi.

Školní "Pébéčko" se přehouplo do další fáze

Cca 6⃣0⃣0⃣ našich žáků se dnes ze svých tříd propojilo při videokonferenci napříč
budovami.
Sešlo se 2⃣5⃣ školních projektů, z nichž 1⃣6⃣ postupujících do hlasování bylo
představeno samotnými autory.
Příští týden nás čeká hlasování. Nyní je čas na KAMPAŇ.
Na projekty vybrané do hlasování se můžete podívat na stránkách Pébéčka
https://application.decision21.org/zs-nabrezni.../navrhy
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Únor 2021

Lyžařský kurz 7. ročníku

Minulý týden se nám podařilo uskutečnit třetí kurz v tomto školním roce, což je v této
pandemické době malý zázrak. Po adaptačním, cykloturistickém a bruslařském kurzu to
byl po všech stránkách vydařený kurz lyžařský. Naši sedmáci se v Lipové-lázních na
zasněženém Lázeňském vrchu učili a zdokonalovali lyžařské a snowboardové
dovednosti, vyzkoušeli si slalomové závody, užili si jízdu v maskách a hlavně zažili
spoustu zábavy.
Skul nebo skol…..protože teď už jsou naši sedmáci páni lyžaři.

Úspěšní matematici

Ve středu 26. ledna se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků 5. ročníků. Naši základní školu
reprezentovalo celkem 5 dětí. Řešily 3 slovní úlohy v časovém limitu 90 minut a je nutno říci, že si všichni soutěžící se
zadáním zapeklitých slovních úloh výborně poradili.
Na 1. místě kraluje Stanislava Bukharova z 5. C, 2. místo vybojovala Helena Paszková ze stejné třídy. Na pomyslném 4.
stupínku se umístila Terezie Kaplová z 5. A. Na svůj výkon mohou být pyšní i Veronika Kutáčková z 5. C na 6. místě a
Artur Žmolík z 5. D na 8. místě.
Všem soutěžícím gratulujeme ke krásným výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Zážitkové workshopy – Post Bellum

Společnost Post Bellum se zabývá shromažďováním pamětnických výpovědí a jejich
následným
zpracováním. Příběhy ale nejsou zasunuté pouze v archívu, ale pomocí zážitkových
worskhopů znovu ožívají a pamětníci se stávají součástí výukové lekce. Na naší škole
již proběhly dva workshopy – jeden absolvovali žáci ze Semináře z dějepisu a nesl
název V boj. Tématikou byly národnostní spory mezi Čechy a Němci v letech
1938-1945. Příběh byl dokonce situován k nám na Jesenicko.

Žáci během workshopu pracovali s dobovými fotografiemi, vstupovali do rolí – hráli dané postavy a rozhodovali se a
přemýšleli za ně. Uvědomili si, že občas nebylo rozhodnutí úplně jednoduché a pravda byla na obou stranách. V druhém
zážitkovém worskhopu se žáci 9.B přenesli do listopadových událostí roku 1989 a v programu s názvem Zítra celá země
prožili napětí, strach i novou naději, kterou přinesla Sametová revoluce.
Všechny worshopy byly v rámci projektu Samet na školách zdarma a lektoři i žáci si je velmi užili.
Tímto společnosti Post Bellum děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Sněženky a machři 5. tříd

Jako již tradičně se ve dnech 9. - 11. 2. uskutečnily Zimní sportovní aktivity 5.
ročníků. Žáci, kteří se rozhodli tyto tři dny strávit na lyžích, předvedli svůj um
na svahu lyžařského areálu Lázeňský Vrch v nedaleké Dolní Lipové. Žáci
nelyžaři ovšem nezaháleli, lyže vyměnili za brusle a boby. Tato skupinka
bruslila na nově vybudovaném kluzišti, vyšlápla si do Priessnitzových léčebných
lázní a navštívila Ramzovou. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za snahu
a vytrvalost. I přes ne zrovna ideální počasí si žáci odnášejí mnoho
nezapomenutelných zážitků a krásných vzpomínek na společná léta strávená na 1. stupni.
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Kdo si hraje, nezlobí aneb splněné přání

Na základě přání žáků 7. ročníku byl založen kroužek se zaměřením na informační výchovu,
konkrétně robotiku. Díky novému vybavení školy, se žáci naučí programovat roboty –
micro:bity, ozoboty a mBoty. Programovat žáci mohou pomocí barevného kódovacího
jazyka a následně v blokovém programování. Mikro:bity a mBoty mohou žáci přestavět za
pomocí Lego stavebnic a pro ozoboty mohou sestavit za pomocí ozopuzzle dráhu přes celou
třídu.

Welcome back The English School Contest 2022 – konečně prezenčně!

Popularita anglického jazyka roste nejen ve společnosti, ale i na naší škole, to je jisté. Jak jinak si vysvětlit letošní velký
zájem z řad žáků naší školy, kteří si to spolu rozdali ve schopnosti anglicky konverzovat. Pravda, někde bylo nutné
účastníky lehce pošťouchnout, ale oni nám to jistě odpustí.
Výkony především ve starší kategorii (8. a 9.ročník) byly skvostné, radost poslechnout. A není větší pochvaly nežli z úst
rodilého mluvčího, který se také ujal místa v porotě. A jak sám zmínil s nadsázkou při gratulacích, někteří mu již v
anglickém umu šlapou řádně na paty.
Přestože naše mladá generace angličtinu ovládá mnohem lépe než svůj jazyk mateřský (máme silné tušení), postavit se
takovému úkolu je hodné vašeho aplausu. Zdání klame totiž, nikdy nejde o boj pro školu, ani pro svého učitele, ale vždy jen
sám za sebe, dokázat si, že zvládnu všechno, i když si sám nevěřím. Každý něco svého získá, někdo cenu, druhý
sebevědomí, další třeba motivaci k růstu, letos se tedy rozdávalo dosti.
Všem účastníkům poklona, každý u nás vyhrává. Formálně ale musí být vždy někdo lepší.
Gratulujeme vítězům, klobouk smekáme před poraženými.
Will be back in 2023!

Březen 2021

Lyžařsko - bruslařský kurz osmých ročníků

V prvním únorovém týdnu se nám podařilo splatit dluh našim osmákům a nahradit
jim dva kurzy, které opadly z důvodu covidových opatření. Žáci všech tří tříd strávili
pondělí na jesenickém kluzišti, kde se naučili základní bruslařské dovednosti, zahráli
si zábavné hry a také pomocí aktivit a her utužovali kolektivy i s paní psycholožkou a
třídními učiteli. Od úterý nás čekala výuka,
zdokonalování lyžařských a snowboardových
dovedností na Lázeňském vrchu a samozřejmě i
oblíbený slalom a jízda originality v maskách.

Jako kompenzační bonus bylo téměř celý týden ukázkové počasí, dokonalý kopec a
samozřejmě ukázkoví a dokonalí osmáci.

PĚKNÉ DRUHÉ MÍSTO V KK PŘEHAZOVANÉ

Krátce po vítězství v okresním kole jsme odehráli zápasy v kole krajském. Ani tady se
družstvo naší školy neztratilo. Opět po dramatických zápasech a srovnaném bodovém
skóre rozhodlo o vítězi počet vyhraných setů. Naši hráči vyhráli první utkání nad
pozdějším vítězi turnaje. Byl to zápas velmi těžký, vyrovnaný, bojovalo se o každý
míč, viděli jsme i dlouhé výměny míčů, perfektní chytání, podávání, smečování z obou
stran. Tento zápas nás stál hodně sil, které nám chyběly proti dalšímu odpočinutému
soupeři, se kterým jsme prohráli, ale přesto jsme skončili na krásném druhém místě.
Všem dětem patří velká pochvala a gratulace.
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Okresní kolo recitační soutěž

Okresní kolo recitační soutěže se uskutečnilo dne 9. 3. 2022 v prostorách Střediska
volného času DUHA Jeseník.
V soutěži naši školu reprezentovali:
1.kategorie- Adriana Vilímková, Anabel Šilcová a Anastázie Hanulíková
2.kategorie- Sára Cinková a Vojtěch Klotz
Obrovský úspěch patřil Anastázii Hanulíkové, která svým projevem okouzlila porotu a
dokázala postoupit mezi 4 nejlepší recitátory. Stázince držíme pěsti v krajském kole!
Za druhý stupeň nás reprezentoval Michal Hlobil, Justýna Forgáčová, Tadeáš Ilnický,
Karolína Korytářová, Rozálie Uhlířová a Nela Poskerová. Posledním dvěma

jmenovaným žákyním utekly o fous stupně vítězů. Potěšením jim bylo alespoň ocenění za inspirativní vystoupení.
Děkujeme za vzornou reprezentaci všem našim dětem.

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině

Trochu zaskočená a hlavně příjemně překvapená byla po vyhlášení výsledků
Veronika Ondrušková z 9. B v úterý 15. 3. To byl totiž den D soutěže, kterou jsme
opět měli tu čest uspořádat na ZŠ Jeseník - na budově Nábřežní. Jedná se o čím dál
oblíbenější soutěž v konverzaci v anglickém jazyce.
Již ve školním kole byla účast velmi vysoká. Okresní kolo mělo letos také vysokou,
dokonce rekordní účast – 11 škol. A jak Verča dopadla? Brala stříbro! A tak z
druhého místa postupuje do krajského kola, které se koná 27. 4. V Olomouci. Velmi
gratulujeme a do dalšího kola přejeme hodně štěstí. Gratulace a pochvala patří také
Klárce Frkáňové z 6. B. Výkony v první kategorii byly velmi vyrovnané, a tak i z
pátého místa se s ní velmi těšíme. Oběma holkám děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Vzácná návštěva na naší škole

Dnes dopoledne byl hostem na ZŠ Jeseník pan senátor Miroslav Adámek. Postupně
se na všech budovách setkal se zástupci žákovského parlamentu z nižšího i vyššího
stupně a také s vedením školy. Zajímalo ho především prostředí, v jakém naše škola
funguje a jak probíhá komunikace uvnitř organizace, případně i směrem ven.
Na oplátku měli žáci jedinečnou příležitost zeptat se pana senátora na otázky, které
je zajímaly.  Pan Adámek rovněž na všech budovách absolvoval krátkou prohlídku,
při níž mohl vidět nejzajímavější místa z pohledu žáků. Průvodci mu byli právě
naši žáci, kteří svou školu hrdě a sebevědomě prezentovali. Sklidili za to uznání
pana senátora i vedení školy a byli pozvání na návštěvu Senátu parlamentu České
republiky, kam se naši zástupci vydají s panem ředitelem 19. května.

Přírodovědná korespondenční soutěž

Přírodovědná korespondenční soutěž, kterou každoročně vyhlašuje Středisko volného
času DUHA, zná své vítěze.
Tématem III.kategorie (6. a 7. ročník) byly v letošním ročníku Odpady v mořích.
Úkolem bylo zjistit informace o původu a druzích odpadů v oceánech a o jejich vlivu
na život v mořích a vyrobit z použitého plastu model zvířete, jehož život je vázaný na
vodu. V kategorii 8. a 9. ročníku měli žáci napsat a výtvarně zpracovat různé
zajímavosti z CHKO Jeseníky.
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Duben 2021

Hola hola, Školštejn volá! Aneb zápis do prvních ročníků

I my jsme se dočkali! Konečně, po covidové pauze, jsme přivítali naše budoucí prvňáčky
na zápisu do prvních ročníků. Brány Školštejna se otevřely 7. 4. 2022 na budovách
Průchodní a Boženy Němcové. Děkujeme za enormní zájem o vzdělávání v naší školní
instituci. Připomínáme termín dodatečného zápisu, který se uskuteční dne 21. 4. 2022.
Férově, s respektem a hlavně nasazením se budeme na nejmladší generaci těšit na
začátku září.

Děti čtou dětem

Učit se číst má spoustu důvodů a čtení má mnoho využití. Děti z prvního trojročí
Montessori již druhé pondělí zúročují své čtenářské dovednosti tím, že chodí číst pohádky
před spaním dětem do klubu Monty. Radost je na obou stranách a tak věříme, že jsme tam
nebyli naposledy.

Kterak si děti z MŠ Jiráskova vyzkoušely den ve škole

Hned den po zápisu do prvních tříd nás navštívily děti z MŠ Jiráskova, aby si vyzkoušely, jaké
to ve škole je. A vida, moc se jim u nás líbilo. V tělocvičně se zabavily opičí dráhou, v jedné
třídě si zazpívaly a zatančily, v další se učily počítat a malovaly.
Do školy jsou rozhodně připraveny a my se na ně těšíme 1. září.

Co už máme z projektu “PéBéčko”?

Na obou budovách prvního stupně se už můžeme pochlubit alespoň jedním výherním
návrhem.
Na Průchodní máme nové polepy na schodech, hry na chodbách. Obě varianty
zkrášlení pracoviště jsou nyní velice vytížená. Obzvláště pyšní jsme na Desatero
školního řádu, které jsme sami vytvořili.
Na pracovišti B. Němcové se těšíme z relaxačních koutků. Už nyní jsou hojně
využívány k odpočinku o přestávkách, ale také v hodinách se skupinovou prací.
Těšíme se na fotbálek a “horostěnu”.
Na 2. stupni se již posílila wifi síť pro lepší výuku. Další návrhy venkovní lavičky a
“rekonstrukce” dívčích šaten jsou v procesu plánování.
Žáci ZŠ Jeseník

Projekt finanční gramotnosti - Dětská oslava

Učíme se finanční gramotnosti ve škole. Udělali jsme si rozpočet na oslavu, sehnali jsme
si recepty, v Albertu nakoupili suroviny a dnes jsme připravovali pokrmy. To byla bašta!
Učili jsme se spolupracovat, organizovat, byli jsme kreativní a vytvářeli krásné pokrmy.
Moc nás to bavilo. Nakonec jsme vše v kuchyňce uklidili a hostina mohla začít.
Nejvíce nám chutnaly poháry a jednohubky se sýrovou pomazánkou a hroznovým vínem.
Mňam! IV.C
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Po dvou letech proběhla akce VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Znovu jsme mohli
pozvat maminky, tatínky, babičky… a sourozence na společné tvoření velikonočních
dekorací ve školní družině na budově Boženy Němcové.
Program začal již ve tři hodiny a poslední rodiče jsme s dětmi vyprovázeli až po půl
šesté.
Těšila nás velký zájem a také přítomnost známých tváří. Tvorba zajíčků, dekorací z
přírodnin a skořápek, 3D kraslic z prostříhávaných papírů či slepiček a jarních
věnečků a jiných, byla zpestřena drobnou svačinkou. Děkujeme za palačinky od paní
Škrabanové, buchtu od paní vychovatelky a také za čaj, který nám předem
nachystaly paní kuchařky.
Doufáme, že se všem akce líbila a budeme se těšit příště.

Projektový den - Hodinář

Druháčci na Božence měli projektový den Hodinář, který byl tematicky zaměřený na
orientaci v prostoru a čase. Žáci si vytvářeli své vlastní veselé hodiny, procvičovali
násobilku pomocí hravých hodin, učili se orientovat na ciferníku, opakovali hravě měkké a
tvrdé souhlásky pomocí hodinových ručiček, společně si zazpívali písničku Tik, tak, ryba,
rak.
Všichni donesli různé typy hodin, hodinek, budíků… a udělali si společně zajímavou
výstavu i pro kamarády 1. a 3. třídy. Závěrem byla vyhlášena čtrnáctidenní výstava
fotografické soutěže o nejzajímavější hodiny a rodinná hra "Hledej sluneční hodiny na
Jesenicku"

Lesní pedagogika Montessori

Lesní pedagogika
Ve čtvrtek 21. 4. odpoledne se některé děti z 1. a 2. M vydaly do lesa na
program lesní pedagogiky Sovičky. Zkušená lektorka Blanka Drahotušská
(Lesy ČR) měla pro děti připraveno několik aktivit v duchu myšlenky
"Učit se o lese v lese".
Děti tak mohly při zkoumání lesa zapojit všechny smysly, rozpoznávat
stromy podle větviček, rohy a parohy lesních zvířat, hlasy ptáků a
mnoho dalšího. Na konci je čekalo luštění křížovky o zvířátkách. Děti
také musely ujít pořádný kus cesty terénem. Nikdo si ale nestěžoval na
bolavé nohy. Naopak vládla pohodová nálada a všichni se těšíme na
další dobrodružnou výpravu.

Den Země

Již od roku 1990 si Česká republika připomíná Mezinárodní den Země v podobě
oslav, informačních a vzdělávacích akcí zaměřených na propagaci a podporu
ochrany životního prostředí. Také my jsme nezůstali pozadu. Věnovali jsme se
ekologizaci provozu školy – vytvořili DESATE(R)KO pravidel jak se chovat ve
škole ekologicky, vyvěsili cedulky vyzývající k šetření vodou, elektřinou, jak
správně třídit odpad. Ten jsme také společně uklidili z části naší přírody.
Plnili jsme úkoly vědomostní, tělovýchovné, výtvarné, zeměpisné, přírodovědné i
hudební. Navštívili jsme Technické služby Jeseník a správu CHKO Jeseníky. Vydali
se společně na terénní exkurzi v severovýchodní části Staré Červené Vody a
sousední Vidnavy, kde námpan Juraj Grňo ze společnosti Silezika
(www.silezika.org) přiblížil problematiku zpomalování odtoku vody z krajiny i

důležitost ochrany mokřadů za účelem podpory biologické rozmanitosti.
Zdravější životní prostředí je výsledkem kolektivní snahy lidí po celém světě. Nezapomeňte, že i ta nejmenší snaha se
počítá.
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S pátými ročníky pracoviště Průchodní na Den Země navštívili Technické služby Jeseník. Čekala nás prohlídka celého
areálu i s výkladem od pana Jatiho, který v Technických službách dlouho pracuje a o recyklaci odpadů ví opravdu mnoho.
Provedl nás všemi třídícími linkami, seznámil nás s lisováním plastů i papíru, také nám ukázal výrobky, které vznikají z
recyklovaného plastu i dalších surovin. Žáci pátých ročníků se zapojili do debaty o třídění a recyklaci odpadů. Navíc znali
všechny odpovědi na otázky, což nás dospělé velmi potěšilo. Všichni si uvědomujeme důležitost třídění odpadů, abychom
ochránili naši planetu. Sběrný dvůr také navštívili čtvrťáci společně se svými třídními učitelkami. Děkujeme za poučné
chvíle a přinášíme pár fotografií.

OK OVOV 28. 4. 2022

Ve čtvrtek 28.4. v našem sportovním areálu na Nábřežní proběhlo okresní kolo OVOV
(odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Soutěžilo se podle ročníku narození a to v 5
disciplínách. Trojskok snožmo, hod medicinbalem, přeskok švihadla za 2 min, kliky za 2
min a 1000 m nebo driblink po dobu 2 min. Jako i předešlé roky bylo vše pod osobní
patronací mistryně světa v trojskoku a bronzové medailistky z olympiády Šárky
Kašpárkové.

Květen 2021

27. ročník Hubertova poháru

Běžím, hodím, sestřelím, přelezu a hurá do cíle. Tak to je
Hubertův pohár, který se po dvouleté přestávce opět uskutečnil v
supíkovické aréně. Sv. Hubert jako patron všech lovců dohlížel na
více než stovku závodníků z devíti jesenických škol, kteří museli
na tříkilometrovém okruhu obstát ve střelbě ze vzduchovky, v
hodu granátem na cíl a v přelézání vodorovně ukotveného lana
nad roklí plnou pavouků.
Naše bilance v jednotlivcích, tedy 2 zlata (Honza Balcárek st. žáci
+ Mates Bernatík ml. žáci) a 2 stříbra (Adam Kanálik ml. žáci a Viki Sekaninová ml.

žačky), dávala velkou šanci i na vítězství v týmech. Nakonec jsme museli zatleskat družstvu z Lipové, které mělo při
stejném počtu 10 bodů lepší umístění na dalším nebodovaném místě.
Jak moudře poznamenal jeden z našich žáků, dopadlo to ideálně. Ostudu jsme neudělali, ale pohár jsme nevyhráli, takže
nás snad nechají startovat i v příštím ročníku s číslem 28.

OK matematické soutěže pro žáky 4. tříd v Javorníku

V úterý 10.5.2022 proběhla v Javorníku matematická soutěž pro čtvrté ročníky. Celkem
přijelo na soutěž 29 žáků. Naše škola vyslala 7 počtářů.

ZŠ v Javorníku si na soutěžící připravila různé úkoly i chytáky, ale to naše děti neodradilo a
hned po odstartování se vrhly na výpočty. Maximálně mohli získat 25 bodů, to se však
nikomu nepodařilo. Nejvyšší skóre dosáhl náš žák Honza Palčo, celkem 21 bodů a o jeden
bod méně získal Matyáš Klotz.

Velká gratulace vítězům, i zúčastněným.

Zdobení pramene Skalka

V rámci Dne pramenů 12. 5. naše škola měla tu čest a mohla nazdobit pramen Skalka.
Vložili jsme do zdobení naši skvělou fantazii, využili především přírodniny a na
výsledek se můžete podívat při odpolední procházce.

Vaše IV. A a IV. B
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Prodáváme, pomáháme

Jako každoročně, i letos jsme se zapojili do Českého dne proti rakovině. Prodávali jsme na
všech třech pracovištích od středy do pátku a snažili se vysvětlovat, proč je koupě takové
kytičky důležitá. Na pracovišti B. Němcové se toho důležitého úkolu zhostili naši nejmladší,
žáci přípravné třídy. Na ostatních pracovištích se ujali tohoto úkolu žáci školního parlamentu.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět.

Zpěvácký slavíček

Ve středu 4.5 proběhla na BN pěvecká soutěž s názvem "Zpěvácký slavíček". Organizátory byli
sami žáci (od propagace, přes diplomy až po porotu) z 1. a 2. M. Zúčastnilo se celkem 13
zpěváků z Montessori tříd a z 2. D, porota ocenila čtyři nejlepší. Gustave, Stázko, Klárko - díky
za krásnou akci.

Projekt Pilné včelky

Tento měsíc se stali žáci II. A a II. B pilnými včelkami a snažili se vžít do jejich života.

Pilně jsme se učili, psali úkoly, uklízeli a pracovali ze všech včelích sil. V prvouce
jsme si vyprávěli o všem, co včelky dělají a čím jsou užitečné. Ve výchovách jsme
tvořili, vyráběli, zpívali a cvičili - prostě to tady vypadalo jako v úle. Celé naše snažení
jsme zakončili besedou o životě včel, kdy nám pravý pan včelař o všem v úle i kolem
něho povídal, ukazoval pomůcky a vysvětloval vše, co nás zajímalo.

Žákovský parlament v Senátu ČR
Žákovské parlamenty tří největších Jesenických škol navštívily kolegy Senátory v Praze se svými řediteli.

Základní školy Jeseník, Česká Ves a Javorník využily pozvání pana senátora
Miroslava Adámka a připravily výjezd do Senátu ČR pro aktivní zástupce svých
žákovských parlamentů. Byly to inspirativní 2 dny s motivovanými žáky, při
kterých jsme mohli vychutnávat krásy i lákadla našeho hlavního města, sdílet
zkušenosti mezi školami a vše završit návštěvou Senátu.
Kromě pana senátora Adámka, který nám obětavě vybojoval tuto vzácnou návštěvu,
si na nás ve svém nabitém programu udělal čas i předseda senátu Miloš Vystrčil,
který, jak nám prozradil, je také zapáleným učitelem Matematiky a Fyziky. Zase
můžeme intenzivněji a konkrétněji vnímat hodnotu demokracie, která si žádá
mnoho úsilí a odhodlání volených zástupců
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Červen 2021

Červen – období školních výletů

Talentmánie

Minulý týden na Božence proběhla celodružinová soutěž,,Talentmánie“, která pro
velký zájem účinkujících byla rozdělena do dvou dnů v týdnu. Celkem jsme shlédli 30
vystoupení dětí, které ukázaly svůj talent taneční, pěvecký, fotbalový, hudební, hrou na
klarinet, housličky, keyboard, flétnu.

Vystoupení hodnotila dětská porota vybraná z
obecenstva pomocí bodovacích karet zodpovědně,
svědomitě. Nakonec bylo na nejvyšších příčkách 1,2,3

místo  vyhodnoceno několik účinkujících, protože měli vysoké hodnocení a vystoupení se
porotě líbila. Každý, kdo vystoupil, dostal za svou odvahu,drobnou sladkou odměnu.
Vystoupení byla krásná, milá, potěšila nás všechny, odnesli jsme si spoustu pěkných zážitků
a už se těšíme na další talenty v příštím roce.
Přejeme všem,ať každý najde ten svůj talent a dělá, co ho baví. Tak za rok ahoj!

Beseda druháčků s hasiči

Kolik z vás se chtělo stát v dětském věku hasičem? Naši druháčci byli pečlivě seznámeni s
náplní tohoto nepostradatelného povolání. Děti se seznámily, co je náplní práce hasičů,
zopakovaly si důležitá telefonní čísla, dostaly spoustu pěkných dárečků, mohly si také
vyzkoušet hasičskou uniformu. Mockrát děkujeme za zajímavou a poučnou besedu s
prezentací, jak se zachovat v různých nebezpečných situacích.

Přípravná třída- keramická sluníčka

Přípravka navštívila keramickou dílnu v SVČ Duha, kde si děti vyrobily krásná sluníčka a
seznámily se s novými technikami.

Pohádkové dopoledne

Již tradičně se na Božence uskutečnilo Pohádkové dopoledne pro budoucí prvňáčky z
okolních mateřských škol. Naši nejstarší žáci plnili roli průvodců, čtvrté ročníky pak
zajistily pohádková stanoviště. K vidění bylo mnohé. Nádherné kostýmy, zajímavé úkoly,
interakce mezi malými a velkými školáky, nová přátelství a především spoustu zábavy!

Jako much, ale bez komárů

Dvěma ukrutnými bouřemi byl orámován letošní vodácký kurz tří tříd 9. ročníku.
Při první, prakticky po příjezdu, jsme holýma rukama zachraňovali rozestavěné
stany, aby nám neulétly v dál. A ta druhá, kdy jsme se sotva doploužili do tábora
po celodenním vodním putování, už nás, ani naše profivypnuté stany, nemohla
absolutně rozhodit a brali jsme ji jako příjemné zchlazení s následnou bahenní
koupelí.
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Ale mezi bouřemi nám meteorologický bůh poskytl nádherné čtyři slunné dny plné vodního dovádění. Od základního
výcviku na kánoích na klidném Baťově kanále, přes dovádění na kajacích a raftech v divých peřejích jezu, až po sjezd
čarokrásných meandrů řeky Moravy. Došlo i na bojové vodní hry v týmech, náhled do tajů bridge jumpingu a večerní pění
u věčného táborového ohně.
Bylo nás jako much, ale i v rekordním počtu 49 žáků se podařilo pracovat v atmosféře vzájemné důvěry a spolupráce, a to i
mezi žáky jednotlivých tříd 9. ročníku, což bylo v podstatě jedno z dalších poslání našeho kurzu. Všem zúčastněným patří
dík za pohodový průběh kurzu a našim už skoro bývalým zlatíčkům popřát hodně zdaru v dalším životě.

Úspěšný Literární festival

Naši žáci 2. stupně se aktivně zapojili do 2. ročníku Literárního festivalu a odnesli si
celou řadu ocenění. Mnozí v sobě objevili skrytý literární, divadelní i pohybový talent a
svými představeními, básněmi, úvahami i povídkami oslovili porotu i publikum.
Nosným tématem byla „Kniha“ nebo „Cesta za štěstím“. Některé práce jsme si mohli
poslechnout přímo v den konání festivalu, v pátek 17.6., jiné - např. komiksy na
regionální pověsti nebo blackout poetry neboli naleznou báseň, si bylo možné
prohlédnout ve vestibulu knihovny. Všem oceněným žákům děkujeme za tvůrčí
kreativitu.

Akce Doškolná aneb cestujeme Evropou

Letošní ročník byl navíc ještě doplněn o projektovou výuku na téma
Výchova k myšlení v globálních souvislostech a výchova
demokratického občana, což ještě umocnila současná situace na
Ukrajině.
Připravený byl velmi pestrý program, do kterého se zapojila úplně
celá škola. Třídy druhého stupně měly za úkol připravit stánky s
občerstvením a soutěžní aktivity pro stupeň první. Každá třída si
proto zvolila jeden z evropských demokratických států, kterému se
rozhodla vzdát hold přípravou tradičních pochutin a jejich
symboliku promítnout nejen do soutěží, ale také do svých kostýmů.
A přehlídka to byla vskutku pestrá. Ochutnat a zasoutěžit jste si
mohli v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Finsku, Švédsku,
Skotsku, Chorvatsku, Řecku, Francii, Itálii, Anglii a Španělsku a
také na Ukrajině.
,,Mami, proč má ten pán na sobě sukni?“
,,Protože je to Skot Maruško, je to jejich národní kroj.“
„A tati, proč má ten chlapec na sobě jen prostěradlo?“
„Právě vyšel z finské sauny, víš? To je taková jejich tradice. Tak co,
už máš hlad? Podívej, od toho stánku se line vůně pravých francouzských croissantů.“
„Tatíí, když já bych radši ten párek v rohlíku.“
No a s párkem v ruce a pusou od kečupu nezbývalo nic jiného než omrknout bohatý pódiový program, kde se představili
žáci ze všech ročníků. Tleskat jste mohli tanci, zpěvu, či hře na hudební nástroje, ať už to byl kolektiv, nebo jednotlivci,
viděli jsme obdivuhodné výkony. Nechybělo ani ocenění mimořádných výkonů některých z našich žáků ze strany pana
ředitele Dominika Liberdy.
A že se akce povedla, se pozná podle diváka. Překvapila hojná účast rodičů, a to i přes nepřízeň počasí. Právě těm patří
díky nejen za podporu svých ratolestí, ale zakoupením některých z nabízených dobrot jste podpořili naše žáky v jejich
týmové snaze a cvičení prodejních dovedností. Všechny výdělky navíc poputují do Sdružení rodičů, které žáky nadále
finančně podporuje na školních akcích. Konečně i poděkování nepedagogickým pracovníkům, protože bez nich by akce ani
nemohla proběhnout.
Kdo neviděl, neuvěří, co všechno jsou samotní žáci schopni vytvořit. A my jsme rádi, že právě akce Doškolná dává všem
prostor ukázat, co v nich vězí. No a teď už opravdu Doškolná, mějte se, užijte si prázdniny, nečumte pořád do těch
obrazovek a v září opět ve školních lavicích čau!

Rozloučení s deváťáky
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Do ruky kapesník a utírat hlavně zlehka, aby se neponičil make-up. Pro naše deváťáky, jejich rodiče a učitele, pro celou
naši školu, přišla ta dlouho očekávaná chvíle, kdy se na nás z pódia usmějí a zamávají všem úplně naposledy. Pro všechny
zúčastněné jsou to vždy chvíle dojetí, nostalgie a bohatých vzpomínek. Moment uvědomění si, že už do světa posíláme
téměř dospělé lidi, kterým jsme se snažili vtisknout to nejlepší z nás všech a budeme doufat, že se v našem pestrém světě
neztratí. I deváťáci si uvědomují, že končí jedna velká a důležitá etapa jejich života a zároveň přichází další, neméně
podstatná pro jejich budoucnost.
Sešli jsme se proto v Divadle Petra Bezruče, abychom tomu všemu dodali noblesu a velkolepý závěr. Letos jsme se loučili
se třemi třídami 9. ročníku, dvěma nesportovními a jednou třídou se sportovní přípravou. Ze 73 žáků devátých tříd zůstává
44 na středních školách v Jeseníku, což je pro město Jeseník bezesporu skvělá zpráva, ale i prostor pro zlepšení statistiky
do budoucna.
Deváťákům bylo oficiálně předáno vysvědčení z rukou třídních učitelů a pamětní listy z ruky pana ředitele, Dominika
Liberdy. Nechybělo ani dekorování pamětními šerpami, děkování všem učitelům, kteří žáky provázeli napříč celou základní
školou. Proslovy byly krásné, místy vtipné a dojemné, žáci bezprostřední. Všichni vypadali noblesně a na tvářích šlo vyčíst
nespočet silných emocí. Nejen rodiče utírali slzy. Zvláště při závěrečných videích každé ze tříd si člověk uvědomil, jak
obrovský pokrok každý z nich za tu dobu učinil, kolik legrace všichni společně prožili, ale že dokázali překonat i těžké

covidové období, kdy museli být delší dobu odloučeni.
Poděkování patří také všem účinkujícím, kteří zpestřili program
svými krásnými vystoupeními a nechali všechny na chvíli
oddechnout od hlubokých emocí, než přijde další loučení.
Pevně věříme, že jsme se rozloučili důstojně a hezky. Paní
starostce Zdence Blišťanové děkujeme za účast a vlídná slova k
našim deváťákům. Deváťáci, moc vám to slušelo, přejeme vám
hodně štěstí, ať volíte vždy tu správnou cestu a nemusíte se často
vracet zpátky. Ať se vám splní všechna vaše přání a snad na nás
nezapomenete!
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Příloha č. 3 k Výroční zprávě o činnosti školy 2021/2022

VÝSLEDKY sportovních – uměleckých – vědomostních soutěží

ZLATÝ LIST

2. místo v přírodovědné soutěži Zlatý list 8.B

1. místo v přírodovědné soutěži Zlatý list 5. B

3. místo ve vědomostní soutěži Přírodovědný klokan

Kubíčková A., Kanálik A.,
Vyhnánková A., Šibravová
Š., Snášelová A., Jurčagová
P.

6.C 6.

B

OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU

3. místo v přespolním běhu I. kat. dívky (1. - 3. tř.) Hapalová Anna 3. A

3. místo v přespolním  běhu I. kat. chlapci (1. - 3. tř.) Sekot Daniel
3. A

1. místo v přespolním  běhu II. kat. dívky (4. - 5. tř.) Kupková Zina 4. D

2. místo v přespolním  běhu II. kat. dívky (4. - 5. tř.) Christmannová V. 5. C

1. místo v přespolním  běhu III. kat. dívky (6. - 7. tř.) Kubíčková Alena 6. C

2. místo v přespolním  běhu III. kat. dívky (6. - 7. tř.) Poskerová Nela 7. C

3. místo v přespolním  běhu III. kat. dívky (6. - 7. tř.) Juříková Nikol 7. C

1. místo v přespolním  běhu družstvo postup do KK Kubíčková A., Poskerová N.,
Juříková N., Strapek I.

7. C 6.
C

1. místo v přespolním  běhu III. kat. chlapci (6. - 7. tř.) Kupka Mikuláš 7. C

2. místo v přespolním  běhu III. kat. chlapci (6. - 7. tř.) Gajdoš Matěj 6. C

3. místo v přespolním  běhu III. kat. chlapci (6. - 7. tř.) Mrkvica Václav 7. C

1. místo v přespolním  běhu družstvo postup do KK Kupka M., Gajdoš M., Mrvica
V. Hlobil L., Keltoš J.

7. C 6.
C

1. místo v přespolním  běhu IV. kat. dívky (8. - 9. tř.) Gajdošová Viktorie 9. C

2. místo v přespolním  běhu IV. kat. dívky (8. - 9. tř.) Macurová Bára 9. C

1. místo v přespolním  běhu družstvo, postup do KK Gajdošová V., Macurová B. 9. C

1. místo v přespolním  běhu IV. kat. chlapci (8. - 9. tř.) družstvo postup do KK Kubíček J., Rotter V. 9. C 8.
C

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN ŠK

1. místo v přírodovědné soutěži Hořejšová Petra 8. B

1. místo v přírodovědné soutěži Gajdošová Viktorie 9. C

2. místo v přírodovědné soutěži Zlámal Václav 8. B

2. místo v přírodovědné soutěži Stuchlík Marek 9. B

3. místo v přírodovědné soutěži Trunda Josef 9. B

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK V PŘESPOLNÍM BĚHU

4. místo v přespolním běhu Gajdošová V., Macurová B.
Steitová A., Jurčáková L.,
Poskerová N.

9. C 7.
C
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OK VE FLORBALE ST. ŽÁKYNĚ

1. místo ve florbale st. žákyně ZŠ Jeseník 2. st

PYTHAGORIÁDA

1. místo v matematické soutěži kategorie 6. ročník Pírek David 6. A

2. místo v matematické soutěži kategorie 6. ročník Sládek Kamil 6. B

3. místo v matematické soutěži kategorie 6. ročník Hlobil Michal 6. C

1. místo v matematické soutěži kategorie 7. ročník Poskerová Nela 7. C

1. místo v matematické soutěži kategorie 8. ročník Hořejšová Petra 8. B

2. místo v matematické soutěži kategorie 8. ročník Sedláčková Sára 8. C

3. místo v matematické soutěži kategorie 8. ročník Zlámal Václav 8. B

1. místo v matematické soutěži kategorie 9. ročník Jelínek Jan 9. A

2. místo v matematické soutěži kategorie 9. ročník Doleželová Klára 9. A

3. místo v matematické soutěži kategorie 9. ročník Stiaková Simona 9. A

OK VE FLORBALE ML. ŽÁCI

1. místo ve florbale ml. žáci ZŠ Jeseník 2. st

DUHOVÁ PÍSNIČKA

3. místo v pěvecké soutěži v kategorii 1. - 2. ročník Liberdová Alžběta 1. M

1. místo v pěvecké soutěži v kategorii 3. - 5. ročník Hledíková Nela 5. B

3. místo v pěvecké soutěži v kategorii 3. - 5. ročník Hapalová Anna 3. A

2. místo v pěvecké soutěži v kategorii 6. - 7. ročník Dušková Ivana 7. B

KK VE FLORBALE ML. ŽÁCI

3. místo ve florbale ml. žáci ZŠ Jeseník 2. st

ŠK OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

1. místo ve školním kole Olympiády z českého jazyka Hořejšová Petra 8. B

2. místo ve školním kole Olympiády z českého jazyka Zlámal Václav 8. B

2. místo ve školním kole Olympiády z českého jazyka Streitová Aneta 9. C

3. místo ve školním kole Olympiády z českého jazyka Macurová Bára 9. C

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 5. ROČNÍK

1. místo ve školním kole Matematické olympiády 5. ročníku Bukharova Stanislava 5. C

2. místo ve školním kole Matematické olympiády 5. ročníku Paszková Helena 5. C

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

1. místo ve školním kole Dějepisné olympiády Trunda Josef 9. B

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
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1. místo ve školním kole zeměpisné olympiády I. kategorie Hauke Erik 8. A

2. místo ve školním kole zeměpisné olympiády I. kategorie Hořejšová Petra 8. B

3. místo ve školním kole zeměpisné olympiády I. kategorie Rotter Vítek, Zlámal Václav
8. C 8.
B

1. místo ve školním kole zeměpisné olympiády II. kategorie Moravec Jan 7. C

2. místo ve školním kole zeměpisné olympiády II. kategorie Sekaninová Viktorie 7. C

3. místo ve školním kole zeměpisné olympiády II. kategorie Mrkvica Václav 7. C

1. místo ve školním kole zeměpisné olympiády III. kategorie Hejda Matěj 6. C

2. místo ve školním kole zeměpisné olympiády III. kategorie Kaňková Simona 6. B

3. místo ve školním kole zeměpisné olympiády III. kategorie
Floriánová Hana Anežka,
Zapletal Jiří

6. B 7.
A

OK KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

2. místo v konverzační soutěži v angličtině Ondrušková Veronika 9. B

MATEMATICKÝ KLOKAN

1. místo v matematické soutěži kategorie cvrček Hapalová Anna 3. A

1. místo v matematické soutěži kategorie cvrček Pavlíček Benedikt Kryštof 1. M

2. místo v matematické soutěži kategorie cvrček Sekot Daniel 3. A

2. místo v matematické soutěži kategorie cvrček Kafková Klára 2. M

3. místo v matematické soutěži kategorie cvrček Slezák Augustin 3. A

3. místo v matematické soutěži kategorie cvrček
Dorničák Josef, Agóčová
Alžběta

1. M 2.
M

1. místo v matematické soutěži kategorie klokánek Gatnerová Lucie 5. A

1. místo v matematické soutěži kategorie klokánek Matějíček David 5. D

2. místo v matematické soutěži kategorie klokánek Klotz Vojtěch 5. A

2. místo v matematické soutěži kategorie klokánek Žmolík Artur 5. D

3. místo v matematické soutěži kategorie klokánek Ambrozy Leontýna 5. B

3. místo v matematické soutěži kategorie klokánek Paszková Helena 5. C

1. místo v matematické soutěži kategorie benjamin Poskerová Nela 7. C

2. místo v matematické soutěži kategorie benjamin Tschulik Daniel 7. A

3. místo v matematické soutěži kategorie benjamin Zatloukal Marek 7. C

1. místo v matematické soutěži kategorie kadet Brnková Veronika 9. A

2. místo v matematické soutěži kategorie kadet Chmelař Lukáš 8. A

3. místo v matematické soutěži kategorie kadet Zelinka Karel 9. C

PŘÍRODOVĚDNÁ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ

1. místo v přírodovědné soutěži
Sládek Kamil, Švubová
Matylda 3. A

2. místo v přírodovědné soutěži
Kmoníček Tomáš, Lasota
Lukáš 1. M

3. místo v přírodovědné soutěži Fagošová Lucie 3. A

2. místo v přírodovědné soutěži
Karakasidu Natali,
Juhaňáková Eliška 9. C
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ŠK ZVONEČEK

1. místo ve školním kole pěvecké soutěže I. kategorie Dunová Natálie 2. D

1. místo ve školním kole pěvecké soutěže I. kategorie Hapalová Anna 3. A

2. místo ve školním kole pěvecké soutěže I. kategorie Kavková Klára 3. A

2. místo ve školním kole pěvecké soutěže I. kategorie Hoang Eliška 3. A

3. místo ve školním kole pěvecké soutěže I. kategorie

Karakasidu Emily, Nýdrlová
Antonie, Hanulíková
Anastázie

2. D 2.
D 1. M

3. místo ve školním kole pěvecké soutěže I. kategorie Zajcz Maxmilián 1. A

1. místo ve školním kole pěvecké soutěže II. kategorie Kocourková Nela 4. C

1. místo ve školním kole pěvecké soutěže II. kategorie Plášková Viktorie 5. C

2. místo ve školním kole pěvecké soutěže II. kategorie Liberda Gustav 2. M

2. místo ve školním kole pěvecké soutěže II. kategorie Ferenčíková Eliška 4. B

3. místo ve školním kole pěvecké soutěže II. kategorie Šimaňoková Petra 4. C

3. místo ve školním kole pěvecké soutěže II. kategorie Petřkovský Matěj 5. A

ZVONEČEK 2022

3. místo v pěvecké soutěži v nejmladší kategorii Kavková Klára 2. M

2. místo v pěvecké soutěži v kategorii druhé Jeřábková Lucy 4. A

3. místo v pěvecké soutěži v kategorii třetí Snášelová Anna 6. B

NEBOJME SE JAZYKA

1. místo v české sekci kategorie 4. ročník ZŠ Jeseník BN

3. místo v české sekci kategorie 4. ročník ZŠ Jeseník PR

3. místo v anglické sekci kategorie 5. ročník ZŠ Jeseník BN

HUBERTŮV POHÁR

1. místo v běžeckém závodě st. žáci Balcárek Jan 9. C

1. místo v běžeckém závodě ml. žáci Bernatík Matyáš 7. C

2. místo v běžeckém závodě ml. žáci Kanálik Adam 6. C

2. místo v běžeckém závodě ml. žákyně Sekaninová Viktorie 7. C

ŠK RECITAČNÍ SOUTĚŽE

1. místo v recitační soutěži I. kategorie Vilímková Adriana 2. A

1. místo v recitační soutěži I. kategorie Hanulíková Anastázie 1. M

2. místo v recitační soutěži I. kategorie Zapletal Jakub 2. B

2. místo v recitační soutěži I. kategorie Šilcová Anabel 3. B

3. místo v recitační soutěži I. kategorie Hapalová Anna 3. A

3. místo v recitační soutěži I. kategorie Liberdová Alžběta 1. M

1. místo v recitační soutěži II. kategorie Cinková Sára 4. A

1. místo v recitační soutěži II. kategorie Pastucha Tobias 5. C

2. místo v recitační soutěži II. kategorie Klotz Vojtěch 4. A
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2. místo v recitační soutěži II. kategorie Šimaňoková Petra 4. C

3. místo v recitační soutěži II. kategorie
Ferenčíková Eliška,
Kubíčková Eliška

4. B 5.
B

3. místo v recitační soutěži II. kategorie Kupková Zina 4. D

1. místo v recitační soutěži III. kategorie Poskerová Nela 7. C

2. místo v recitační soutěži III. kategorie Forgáčová Justýna 6. A

3. místo v recitační soutěži III. kategorie Hlobil Michal 6. C

1. místo v recitační soutěži IV. kategorie Uhlířová Rozálie 8. C

2. místo v recitační soutěži IV. kategorie Tadeáš Ilnický 8. C

3. místo v recitační soutěži IV. kategorie Korytářová Karolína 8. C

OK RECITAČNÍ SOUTĚŽE

1. místo v recitační soutěži I. kategorie Hanulíková Anastázie 1. M

OK PŘEHAZOVANÁ

1. místo v okresním kole přehazované ZŠ Jeseník 1. st

KK PŘEHAZOVANÁ

2. místo v krajském kole přehazované ZŠ Jeseník 1. st

SOUTĚŽNÍ SETKÁNÍ KOLOBĚŽKOVÝCH ŠKOL

1. místo ve smíšené štafetě I. kategorie, 1. stupeň CHristmanová V., Lovas M.,
JJuřátková E., Nýdle V.

1. st

1. místo ve sprintu jednotlivců I. kategorie Lovas Marek 5. D

2. místo ve sprintu jednotlivců I. kategorie Juřátková Eleni 5. D

2. místo ve smíšené štafetě II. kategorie, 2. stupeň Macurová B., Jurčáková L.,
Vyhlídal, Ilnický T.

2. st

1. místo ve vytrvalostním závodě II. kategorie Macurová Bára 9. C

1. místo celkové vítězství škol ZŠ Jeseník ZŠ

OK VE VYBÍJENÉ

1. místo ve vybíjené otevřená kategorie, chlapci ZŠ Jeseník 1. st

KK VE VYBÍJENÉ

3. místo ve vybíjené otevřená kategorie ZŠ Jeseník 1. st

OK ATLETICKÝ TROJBOJ 1. STUPNĚ

Postup do
KK, tam
12.místo

v OK atletického trojboje Juřátková Eleny 5. D

v OK atletického trojboje Kačor Tina 5. D

v OK atletického trojboje Sedláček Andrej 5. C

v OK atletického trojboje Mikoláš Matěj 5. C
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Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
Jeseník, Nábřežní 413, 790 01

584 401 200, 731 406 111
skola@zsjesenik.cz

www.zsjesenik.cz
IČO: 705 999 21
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