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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

A)

Název školy:

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

Sídlo:

Jeseník, Nábřežní 413, 790 01

Telefon:

584 401 200, 731 406 111

E-mail. Adresa:

skola@zsjesenik.cz

www:

www.zsjesenik.cz

Právní forma:

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

IČO:

705 999 21

Zřizovatel školy:

obec – město Jeseník

Vedení školy:

ředitel školy:
Mgr. Svatopluk Sekanina do 31. 10. 2017
pověřena vedením školy: Mgr. Magdalena Bendová do 31. 1. 2018
Mgr. Dominik Liberda
zástupce ředitele zástupce statutárního orgánu: Mgr. Magdalena Bendová

Součásti školy:

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

Zařaz. do sítě škol:

1. 1. 2001

Identifikátor zaříz.:

600 150 518

IZO ZŠ:

102 028 893

Školská rada:

zřízena ke dni 15. 10. 2006

Členové ŠR
za rodiče:

Alena Řehová, Monika Blandová, Radek Brnka

za zřizovatele:

Zdeňka Blišťanová, Iva Peitlová, Zdeňka Exelová

za pedagogy:

Marek Fellner, Radka Burešová, Hana Kubová

Celková kapacita:

základní škola … 1 420 žáků

Vyučovací jazyk:

český

Profilace školy:

2. stupeň sport

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

Charakteristika školy:
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace je školou úplnou, která vznikla 1. července 2006 sloučením tří v tu
dobu existujících samostatných základních škol (ZŠ Jeseník, Boženy Němcové, ZŠ Jeseník, Nábřežní, ZŠ Jeseník,
Průchodní). Má sídlo na Nábřežní ulici a odloučená pracoviště na ulici Boženy Němcové a Průchodní. Škola nemá
vlastní vyvařovnu, ale na každém pracovišti má výdejnu stravy.
Má oddělení školní družiny (6 na ul. Průchodní, 5 na ul. B. Němcové) s celkovou kapacitou 330 žáků a oddělení
školního klubu (na ul. Nábřežní). Na pracovišti Boženy Němcové a Průchodní se nachází třídy 1. stupně a na pracovišti
Nábřežní třídy 2. stupně. Zde jsou vedle běžných tříd také třídy resp. části tříd s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na
všeobecnou sportovní přípravu. Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvovalo celkem 662 žáků (1. stupeň 446 žáků a
2. stupeň 216 žáků). Škola má celkem 56 učeben (z toho 24 odborných).
Pracoviště Nábřežní má víceúčelový sportovní areál, ve kterém se nachází hřiště na malou kopanou, házenou,
basketball a volejbal. Kolem hřiště je lehkoatletický ovál se čtyřmi běžeckými dráhami o délce 200 m, dvěma doskočišti
na skok daleký a jedním na skok vysoký.
Na pracovišti Boženy Němcové se nachází dětské hřiště a víceúčelové sportovní hřiště.
Venkovní areál na pracovišti Průchodní je po celkové revitalizace a i zde se nachází sportovní hřiště a běžecká dráha na
50 m s doskočištěm na skok daleký.
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2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Počet tříd ZŠ celkem

29

29

29

28

28

Počet tříd 1. stupně ZŠ

20

20

20

19

19

Počet tříd 2. stupně ZŠ

9

9

9

9

9

Počet žáků k 30. 9.

698

696

677

662

650

Počet žáků 1. st. ZŠ

477

469

468

446

428

Počet žáků 2. st. ZŠ

221

227

209

216

222

Počet žáků/1 třídu

24,07

24,00

23,34

23,64

23,21

Počet žáků/1 učitele

17,71

17,50

17,77

17,65

16,97

B)

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ROČNÍK ZŠ

Škola pro život (vlastní ŠVP)

C)

1. – 9.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

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

41
13
7
2
3
7
4

PRAC.
ÚVAZEK
38
10,06
3,55
2
2,376
6,56
1,75

Celkem zaměstnanců

77

64,30

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

PEDAGOGOGIČTÍ
PRACOVNÍCI
vedení školy
Sekanina Svatopluk (do 31. 10.
2018)
Bendová Magdalena (do 31. 1.
2018)
Liberda Dominik
Koukolová Jarmila
Pavlíková Hana
učitelé 1. stupně
Bartuňková Iveta
Burešová Radka
Diasová Markéta
Dobešová Milena

POČET

FUNKCE

ŘŠ

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

M + Tv

ZŘŠ

M + Pv + Čz

ŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ

Tv +Sp
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ

UČ
UČ
UČ
UČ

1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
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Bernatíková Šárka
Grygárková Helena
Hlobilová Kamila
Kořenková Ivana
Kováčová Marie
Kubová Hana
Kozlová Jana
Minářová Anna
Otruba Vilém
Pažoutová Jaroslava
Pecinová Hana
Sedláková Hana
Skřivánková Jana
Stúpalová Romana
Uhříková Markéta
Václavková Irena
učitelé 2. stupně
Červená Alžběta
Čopjanová Kristýna
Fellner Marek
Grosičová Romana
Holubová Miloslava
Janečková Libuše
Jedlička Kevin Andrew
Konečná Martina
Krčmářová Jana
Kročilová Milena
Mlynářová Eva
Poskerová Markéta
Schreierová Hana
Skřivánek Jaroslav

UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ + VP
UČ + VP
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ
UČ

Smékalová Světluše

UČ

Ševčík Jan
Zlámalová Jana
vychovatelky ŠD a ŠK,
asistentky pedagoga
Klosowská Jaroslava
Baudisová Alexandra
Guzejová Helena
Hájková Vlastislava
Hlavačka Marek
Krejčí Blažena
Machalová Kamila
Palzerová Dominika
Petříková Naděžda
Spáčilová Dana
Šmoldasová Renata
Žáková Gabriela
Morávková Vladimíra

UČ
UC

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
MD
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ + Aj
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
Nj + Čz + Vv + Pv + Etv
Př
Tv + Z + Sp
Tv + Z + Ov + Vv + Szp
Aj + Ov
Čj + Rj
Aj
Aj + Hv + Vv
M + Ch + D + Pv
Př
Rj + Tv + Z + Ov
M + Tv + Hv + Pv + Ov
Aj + Čj + Vv + KAj
F + Pv
M + Př + Inf + Ov + Pv + Ek +
Přp
Inf
Čj + D + +Sd

VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
VŠK
VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
VŠD
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Navrátilová Lucie
Pecinová Alice
Trlicová Simona
Vyhnánková Michaela
Ferenčíková Vladislava
Schöppelová Marta
Moravíková Marta
DALŠÍ ÚDAJE

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

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

D)

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

3
2

3
2

2
0

2
0

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

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Termín:

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

Počet dětí:

121 resp. 0

Počet žádostí o odklad povinné školní docházky:

28 + 3 dodateční

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:
93
(dle §165, odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb.)
z toho
plnění povinné školní docházky v zahraničí
(dle §38, zákona č.561/2004 Sb., 1,a))

1

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 28
(dle §165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s §37, zákona č.561/2004 Sb.)
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

E)

STATISTIKA PROSPĚCHU ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK: 2017/2018
prospěli s vyznamenáním
prospěli
počet žáků počet žáků
počet žáků počet žáků
2016/2017 1. 2017/2018 2. počet žáků počet žáků
2017/2018 1. 2017/2018 2. %
% 2017/2018 1. 2017/2018 2.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
87
87
86
85
98,9 97,7
1
1

ročník

1.
2.
3.
4.
5.

neprospěli
%

%

počet žáků počet žáků
2017/2018 1. 2017/2018 2.
pol.
pol.
0
0

nehodnoceni
%

%

počet žáků počet žáků
2017/2018 1. 2017/2018 2.
pol.
pol.
0
0

%

%

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

74

74

69

69

93,2

93,2

4

4

5,4

5,4

1

1

1,4

1,4

0

0

0,0

0,0

95

95

80

80

84,2

84,2

14

14

14,7

14,7

0

0

0,0

0,0

1

0

1,1

0,0

83

83

65

65

78,3

78,3

16

16

19,3

19,3

0

0

0,0

0,0

2

2

2,4

2,4

89

89

54

54

60,7

60,7

35

35

39,3

39,3

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

1. stupeň

428

428

354

353

82,7

82,5

70

70

16,4

16,4

1

1

0,2

0,2

3

2

0,7

0,5

6.
7.
8.
9.

56

56

32

32

57,1

57,1

24

24

42,9

42,9

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

66

66

16

15

24,2

22,7

45

47

68,2

71,2

4

4

6,1

6,1

0

0,0

0,0

42

42

13

0,0

31,0

27

0,0

64,3

2

0,0

4,8

0

0

0,0

0,0

53

53

13

12

24,5

22,6

39

40

73,6

75,5

1

1

1,9

1,9

0

0

0,0

0,0

2. stupeň

217

217

61

72

28,1

33,2

108

138

49,8

63,6

5

7

2,3

3,2

0

0

0,0

0,0

ZŠ celkem

645

645

415

425

64,3

65,9

178

208

27,6

32,2

6

8

0,9

1,2

3

2

0,5

0,3

1. Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech

Občanská výchova

Člověk a zdraví

2,41

Ekologie

2,52

Přírodopis

2,19

Dějepis

2,28

Zeměpis

2,55

Chemie

2. pol.

Fyzika

2,40

Informatika

2,18

Etická výchova

2,42

Etv

Inf

F

Ch

Z

D

Př

Ek

Ov

Čz

1,14

1,00

2,27

2,21

2,15

2,31

2,11

1,39

1,49

1,14

1,20

1,16

2,42

2,16

2,29

2,15

2,17

1,96

1,47

1,27

Tělesná výchova

2,36

Pracovní výchova

1,43

2,50

Hudební výchova

1,61

1. pol.

Výtvarná výchova

2. pol.

Přírodověda

R

Vlastivěda

N

1,32

Prvouka

Ruský jazyk

Aj

1,51

Předmět

Matematika

Německý jazyk

Čj
1. pol.

Český jazyk

Anglický jazyk

a) Povinné předměty 1. a 2. stupně

M

Prv

Vl

Pd

Vv

Hv

Pv

Tv

1,41

1,14

1,54

1,63

1,02

1,03

1,03

1,02

1,00

1,51

1,23

1,74

1,66

1,03

1,04

1,01

1,01

1,23

1,03

1,01

1,33

1,08

1,00

1,27

1. stupeň

2. stupeň

Pozn.: Šk. rok 2016/2017 je prospěchově srovnatelný s rokem 2015/2016. K mírnému zhoršení oproti roku 2015/2016
došlo na 1. stupni ve vlastivědě, (z 1,42 na 1,74 – hodnota téměř totožná ze šk. roku 2014/2015) a v přírodovědě
(z 1,40 na 1,65). Na 2. stupni došlo k mírnému zhoršení v českém jazyce (z 2,53 na 2,70), ekologie (z 1,58 na
1,77), Naopak k mírnému zlepšení pak došlo v chemii (z 2,17 na 1,98), zeměpise (z 2,27 na 2,07), německém
jazyce (z 2,29 na 2,18).

Přírodovědná
praktika

Seminář ze zeměpisu

Technické kreslení

Konverzace v
anglickém jazyce

Sportovní a
pohybové aktivity

Sportovní příprava

Seminář z dějepisu

b) Povinně volitelné předměty 2. stupně

Přp

Szp

Tk

Ka

Sa

Sp

Sd

1. pol.

1,35

1,00

2,20

1,00

1,00

1,06

1,33

2. pol.

1,19

1,13

2,00

1,00

1,00

1,01

1,3

Předmět

Průměr známek
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2. Průměrný prospěch ZŠ
1. stupeň
Průměr
známek

2. stupeň

ZŠ

1.pol 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.

1,21

1,26

1,78

1,80

1,49

1,52

STATISTIKA CHOVÁNÍ A ABSENCE
výchovná opatření
ročník

hodnocení chování

absence

počet žáků
NTU

DTU

DŘŠ

PTU

PŘŠ

2. st

3. st

omluvená

počet hodin
počet hodin
neomluvená
na žáka
na žáka

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.
2.
3.
4.
5.

87

87

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2089

3259

24,01

37,46

0

0

0,00

0,00

74

74

2

4

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1479

2326

19,99

31,43

114

0

1,54

0,00

95

95

7

13

2

2

0

0

14

43

0

4

0

0

0

0

2523

3745

26,56

39,42

0

0

0,00

0,00

83

83

16

23

4

8

0

1

46

55

1

3

0

0

0

0

2906

3868

35,01

46,60

5

0

0,06

0,00

89

89

8

2

3

9

0

0

24

106

2

19

0

0

0

0

3174

4237

35,66

47,61

1

1

0,01

0,01

1. stupeň

428

428

33

43

10

20

0

1

85

207

3

27

0

0

0

0

12171 17435 28,44

40,74

120

1

0,28

0,00

6.
7.
8.
9.

56

56

3

3

1

0

1

0

8

23

5

2

0

0

0

0

1947

3196

34,77

57,07

0

6

0,00

0,11

66

66

26

24

9

15

9

4

20

47

4

8

1

1

1

2

3266

5020

49,48

76,06

37

54

0,56

0,82

42

42

16

9

9

8

6

0

3

32

5

6

5

1

2

0

1583

2657

37,69

63,26

93

2

2,21

0,05

53

53

12

11

2

1

2

4

25

29

9

3

1

0

0

1

2841

4141

53,60

78,13

32

61

0,60

1,15

2. stupeň

217

217

57

47

21

24

18

8

56

131

23

19

7

2

3

3

9637 15014 44,41

69,19

162

123

0,75

0,57

ZŠ celkem

645

645

90

90

31

44

18

9

141

338

26

46

7

2

3

3

21808 32449 33,81

50,31

282

124

0,44

0,19

Vysvětlivky:
NTU
DTU
DŘŠ
2. st.
3. st.
PTU
PŘŠ

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

ŽÁCI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNI (INTEGROVANÍ ŽÁCI):
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (s přiznanými podpůrnými opatřeními) byla stejně jako v minulých
letech po celý školní rok 2017/2018 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. Individuální péče byla zabezpečena i pro žáky se sociálním
znevýhodněním, a to především formou doučování. Počet sociálně znevýhodněných žáků na škole: 251 (BN 69, P 107,
N 75) Počet (podíl) sociálně znevýhodněných žáků podpořených doučováním: 64. Počet žáků podpořených obědy
zdarma: 4. Počet (podíl) žáků, kteří potřebují podporu z důvodu odl. kult. prostředí, omezené znalosti vyuč. jazyka
(diagnostikované v PPP):11.
Žáci se SVP
2017/2018
Počet žáků

1.
3

2.
6

3.
13

Ročník
4. 5. 6.
10 10 9

7.
6

8.
3

9.
4

Celkem
64

Asistentky pedagoga působící na škole: 1. stupeň: Markéta Procházková (I. C), Marta Schoppelová (IV. D), Simona
Trlicová (V. E), Hana Karakasidu (III. B), Michaela Vyhnánková (I. B), Marta Moravíková (III. A), Vladislava
Ferenčíková (II. C). 2. Stupeň: Alice Pecinová (VII. A), Lucie Navrátilová (VI. A)
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VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI
Ročník
5.
8.
9.

Počet/dívek
18/8
1/1
53/26

Konzervatoř
0
0
0

Gymnázium
18/8
0
11/8

SŠ
0
0
25/15

SOU
0
1/1
17/3

OU
0
0
0

Jiné školy
0
0
0

Pozn.: Všichni naši vycházející žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. 29 žáků si podalo přihlášku na střední školy
v našem regionu.
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ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Údaje o prevenci rizikového chování žáků
Tento školní rok jsme se při primární prevenci zaměřili na propagaci zdravého životního stylu, k výchově větší
odpovědnosti za své zdraví, prevenci úrazů. K tomuto působení na žáky přispívaly preventivní programy, které byly
součástí MPP: Dospívání děvčat a chlapců, Den Zdraví, Pohoda, klídek a tabáček, Opilý pozemšťan, Sex a AIDS, Vážíš
si svého těla, Prevence rakoviny děložního čípku, Orientační běh a sportovní kurzy. Dále se nad rámec MPP uskutečnily
akce: pro první stupeň: Vitamínový den a Cukr-blik. Zvláštní pozornost byla také věnována přípravě na soutěže
Táhneme za jeden provaz a Helpíkův pohár, v němž se žáci probojovali až do celostátního kola. Pozornost byla také
věnována tématům jako posilování pozitivního klimatu třídy, sebepoškozování, prevence zneužití návykových látek,
ústní hygiena, přednášky zaměřené na sexualitu a vztahy mezi mužem a ženou.
Tematické bloky začleněné do tematických celků vyučovacích předmětů
Pro 1. stupeň – Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Tělesná výchova, Informatika, Český jazyk
Pro 2. stupeň – Člověk a zdraví, Občanská výchova, Tělesná výchova, Přírodopis, Zeměpis, Informatika, Český jazyk
 Posilování pozitivního klimatu třídy a mezilidských vztahů
- hry na posílení třídního kolektivu, vztahů ve třídě
- spolupráce s SVČD
 Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu (průběžně ve vybraných vyučovacích hodinách během školního
roku)
 Výchova ke zdraví
 Zdravý životní styl, primární prevence zneužívání návykových látek
 Primární prevence šikany a kyberšikany
 Prevence vzniku poruch příjmu potravy
 Ekologie
Celkové zhodnocení:
 Hlavní část prevence, po konzultaci s jednotlivými učiteli, probíhala ve vybraných předmětech v rámci výuky.
 Ve spolupráci se střediskem volného času Duha, se podařilo zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit
v několika zájmových útvarech.
 Školní družina a školní klub zajišťovaly bohatý program, především v odpoledních hodinách.
 Škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol (prevence zdravého životního stylu).
 V rámci primární prevence jsme spolupracovaly s neziskovými organizacemi: Poradna Zdraví Šumperk, ABATOP
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Údaje o prevenci rizikového chování žáků ve šk. roce 2017 – 2018
Pro školní rok 2017/2018 jsme vybrali jako hlavní cíl posilování pozitivního klimatu kolektivů v jednotlivých
třídách, ale i napříč všech odloučených pracovišť. Dále jsme navázali na téma z předcházejícího školního roku a tím
je zdravý životní styl. K tomuto působení na žáky přispívaly preventivní programy, které byly součástí MPP: Kdo se
směje, nebrečí, Předsudky, sportovní kurzy, Den Zdraví, Prevence kouření, Sex a AIDS, Vážíš si svého těla,
Prevence rakoviny děložního čípku, Dospívání děvčat a chlapců, adaptační kurz, sportovní den pro 5. a 6. ročníky.
Dále se nad rámec MPP uskutečnily akce: pro první stupeň: Vitamínový den, Tonda obal na cestách, Den Země,
projektové dny. Pro druhý stupeň: Trestní odpovědnost, Rodinné právo – domácí násilí. Zvláštní pozornost byla také
věnována přípravě na soutěže Táhneme za jeden provaz a Helpíkův pohár, v němž se žáci probojovali až do
celostátního kola. Závěr roku končil celoškolní akcí Doškolná, jejímž cílem je propojit všechna tři pracoviště.
Pozornost byla také věnována tématům jako sebepoškozování, prevence zneužití návykových látek, kyberšikana,
prevence poruch příjmu potravy, ústní hygiena, přednášky zaměřené na sexualitu a vztahy mezi mužem a ženou.
Tematické bloky začleněné do tematických celků vyučovacích předmětů
Pro 1. stupeň – Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Tělesná výchova, Informatika, Český jazyk
Pro 2. stupeň – Člověk a zdraví, Občanská výchova, Tělesný výchova, Přírodopis, Zeměpis, Informatika, Český
jazyk








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

Celkové zhodnocení:







Hlavní část prevence, po konzultaci s jednotlivými učiteli, probíhala ve vybraných předmětech v rámci výuky.
Ve spolupráci se střediskem volného času Duha, se podařilo zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit
v několika zájmových útvarech.
Školní družina a školní klub zajišťovaly bohatý program, především v odpoledních hodinách.
Úspěšná byla i spolupráce se Školním parlamentem
Škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol (prevence zdravého životního stylu).
V rámci primární prevence jsme spolupracovaly s neziskovými organizacemi: Poradna Zdraví Šumperk,
ABATOP, KAM, Mgr. Šárka Gondeková,
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Evaluace preventivních akcí pro školní rok 2017/2018
OBDOBÍ

PROJEKTY V RÁMCI ŠVP

Září
Listopad
Únor
Březen
Květen
Červen

Bezpečně po chodníku
Halloween

Září
Listopad
Prosinec
Únor
Březen
Duben
Červen

Bezpečně po chodníku
Halloween
Vánoční radovánky
Cirkusová škola
Den zdraví
Slet pohádkových postav
Sport nás spojuje

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Únor
Březen
Červen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Únor
Duben
Květen
Červen

Den zdraví
Kloboukový den
Sport nás spojuje

Bezpečně po chodníku
Já a moje město
Halloween
Vánoční radovánky
Slet pohádkových postav
Den zdraví
Sport nás spojuje

PROJEKTY PRO PREVENCI
NA 1. STUPNI
1. ročník
Bezpečnost bez hranic
Policista – povolání
Zdravá pětka

2. ročník
Bezpečnost bez hranic

Policista – povolání
Zdravá pětka

3. ročník
Bezpečnost bez hranic
Kyberšikana

Zdravá pětka
4. ročník
Bezpečnost bez hranic

Den zdraví
Halloween
Vánoční radovánky
Den Země
Bezpečně na kole
Sport nás spojuje

Září
Listopad

Halloween

Prosinec

Vánoční radovánky

Únor
Březen

Den zdraví

Duben

Den Země

Květen
Červen

Já a moje město
Sport nás spojuje

Kyberšikana
První pomoc (ZZS)
Bezpečně na kole

5. ročník
Bezpečnost bez hranic
Kyberšikana
Spolupráce s penzionem seniorů
(předvánoční vystoupení)
První pomoc (ZZS)
Zdravá pětka
Dospívání – dívky
Dospívání – chlapci – Pro zdraví

Hodnocení
proběhlo
proběhlo
neproběhlo
proběhlo/neproběhlo
proběhlo
neproběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
neproběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo/neproběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
neproběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo/neproběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
neproběhlo
proběhlo
proběhlo/neproběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
neproběhlo

Pozn. Program Zdravá pětka byl přesunut byl přesunut na září 2018/2019
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OBDOBÍ

Září
Listopad
Prosinec
Březen
Červen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Březen
Červen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Březen
Červen

PROJEKTY V RÁMCI ŠVP
Adaptační kurz (12. 9. 14. 9. 2017)
Halloween
Vánoční zpívání
Bruslařský kurz
Den Země
Sport nás spojuje

PROJEKTY PRO PREVENCI
NA 2. STUPNI
6. ročník

Hodnocení

Bezpečnost bez hranic

proběhlo
proběhlo
proběhlo

Prevence kouření (27. 3. 2018)
7. ročník
Bezpečnost bez hranic
Předsudky (26. 10. 2018)

Halloween
Vánoční zpívání
Lyžařský kurz
Den Země
Sport nás spojuje
Cykloturistický kurz

8. ročník
Bezpečnost bez hranic
Sex a AIDS (24. 10. 2017)

Halloween
Vánoční zpívání
Den Země
Sport nás spojuje
9. ročník
Bezpečnost bez hranic
Vážíš si svého těla (25. 10. 2017)

Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Halloween
Vánoční zpívání

Březen

Den Země

Duben
Květen
Červen

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

Prevence rakoviny děložního čípku (28. 3.
2018)
Trestní odpovědnost
Rodinné právo

Sport nás spojuje

Místo akce Sport nás spojuje, se uskutečnila celoškolní akce Doškolná.
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proběhlo
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proběhlo
proběhlo
neproběhlo
proběhlo
proběhlo
proběhlo
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Rizikové projevy chování řešené metodikem revence ve školním roce 2017/2018

Projevy chování
1. stupeň
Urážlivé a agresivní chování ke spolužákům ve třídě a
0
ve škole.
Pomoc třídnímu učiteli s vedením kolektivu, posílení
3
klimatu třídy.
Problémy se zařazením žáka do kolektivu třídy.
1

2. stupeň
6
6
1

Záškoláctví

0

5

Nebezpečný předmět (petardy) ve škole.
Špatná příprava na vyučování a špatný přístup ke
školním povinnostem (špatné domácí zázemí, častá
absence).
Ničení majetku školy.

0

2

0

2

0

3

Kouření el. cigarety a cigaret v prostorách školy.

0

2

Natáčení učitelů a zveřejňování na sociálních sítích.

0

3

Pomluvy v kolektivu třídy

0

3

Krádež

0

3

V letošním roce proběhlo 18 výchovných komisí a 1 případová komise na OSPOD, na kterých se nejčastěji řešilo
záškoláctví a urážlivé a agresivní chování některých žáků ke svým spolužákům. Od druhého pololetí působí na
škole školní psycholog (Šablony I.), který pomáhá při některých intervencích a operativně reaguje na podněty
pedagogů a rodičů. Dle potřeby šetří ve třídách a poskytuje skupinové a individuální konzultace.
Závěr:
V rámci primární prevence bylo také provedeno a vyhodnoceno sociometrické šetření ve všech třídách na ZŠ Jeseník.
Výsledky byly konzultovány po ročnících s třídními učiteli a metodikem prevence.
V tomto školním roce byla pozornost zaměřena na spolupráci prvního a druhého stupně a to v akcích s názvem
Halloween, Doškolná, Deváťáci učí páťáky, Sportovní den pro žáky 5. a 6. ročníku. Tyto akce proběhly s velkým
úspěchem jak mezi žáky, učiteli i rodiči.
Spolupráce s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky vedla k úspěšnému naplnění Minimálního preventivního
programu.
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

Prosinec 2017
Školení pro administrátory systému Škola OnLine
Mgr. Hana Pavlíková, Mgr. Markéta Poskerová, Jarmila Koukolová
Leden 2018
Neklidné dítě – problém zvaný ADHD (ADD)
Mgr. Hana Pecinová., Mgr. Hana Sedláková, Mgr. Romana Grosičová, Mgr. Libuše Janečková, PaedDr. Zdeňka
Mrosková, Mgr. Milena Dobešová, RNDr. Miloslava Holubová, Mgr. Hana Schreierová, Alice Pecinová, Mgr. Jana
Zlámalová
S hudbou? S hudbou! Dílny kreativního přístupu k výuce hudby
Mgr. Markéta Uhříková, Mgr. Kamila Hlobilová, Renata Šmoldasová, Mgr. Irena Václavková, Mgr. Hana Kubová,
Mgr. Iveta Bartuňková, Kamila Machalová
Duben 2018
Netradiční hodiny českého jazyka a literatury
Mgr. Jana Zlámalová
Květen
Práce s chybou v českém jazyce
Mgr. Jana Zlámalová
Gramotnosti s využitím moderních technologií
Mgr. Radka Burešová, Mgr. Hana Pecinová, Mgr. Milena Dobešová, Mgr. Ivana Kořenková
Červen
Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školní družiny a školního klubu
Mgr. Gabriela Žáková
Červenec 2018
Letní škola paměti národa
Mgr. Jana Zlámalová

H)

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

O aktivitách školy byla během roku veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a skrze příspěvky
v měsíčníku Naše město. Přehled prezentovaných akcí a výsledků školy je v souhrnu uveden v příloze č. 2 tohoto
dokumentu.
Hojně využívaným kanálem komunikace se nově stal facebook školy, který měl v závěru školního roku přes 400
příznivců a sledovatelů.
Škola v druhém pololetí školního roku využila také výlepové plochy Jeseníku a blízkého okolí pro prezentaci
významných aktivit:
• Zápis žáků do první třídy,
• Nábor do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – program SPORT+,
• závěrečná školní akce Doškolná,
• příměstský tábor pro nastupující prvňáčky - Přes Hradby školy,
a jiné. Ukázka několika letáků je součástí přílohy.
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2017/2018 byla na naší škole provedena inspekční činnost českou školní inspekcí.
Inspekční činnost byla provedena v termínu 3. - 6. 10. 2017 viz Zpráva č. j. ČŠIM-985/17-M. Předmětem
bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních vzdělávacích
programů pro základní vzdělávání a zájmové vzdělávání, dále zjišťování a hodnocení naplnění školních
vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.
Ze zprávy vzešla tato doporučení pro zlepšení činnosti školy :
• Sjednotit systém analýzy písemných prací většího rozsahu na úrovni celé školy.
• Ve spolupráci se zřizovatelem a pedagogickým sborem vytvořit střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje
školy.
• Zpětně vyhodnocovat účinnost opatření související s analýzou výsledků vzdělávání žáků v rámci
pedagogických rad.
• Vytvořit účinný systém vzájemné spolupráce výchovných poradců a školních metodiků prevence.
• Důsledně diferencovat vzdělávací nabídku podle aktuálních schopností, učebních dovedností a potřeb všech
žáků. Ve výuce věnovat větší pozornost i žákům nadaným.
• Vytvářet jednotný Plán kontrolní a hospitační činnosti vedení školy na příslušný školní rok.
• Využívat nabídky externího testování umožňujících srovnání výsledků ve vzdělávání žáků s jinými
školami.
• Provádět zhodnocení průběhu vyučovacích hodin, dále také začleňovat prvky sebehodnocení a vzájemného
hodnocení žáků do výuky.
• Ve školním klubu zvážit možnost přijetí dalšího pedagogického pracovníka, propojení obou učeben z
důvodu zajištění dohledu a bezpečnosti žáků, dovybavit pracovny potřebným nábytkem.
• Zkvalitnit propagaci školy na veřejnosti.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017

J)

VÝNOSY CELKEM

41 739 750,75

Výnosy z hlavní činnosti celkem
z toho:
Vlastní příjmy

41 204 495,75
552 679,75
Úroky
ostatní výnosy + použití fondů, náhrady
poj.

z toho:

ÚZ 33 063

Dotace celkem
dotace zřizovatel
v tom:
provozní dotace
opravy a vybavení
Odpisy
odpisy:
výnosy z transferu
dotace:
„Šablony“
dotace od ÚP:

ÚZ 33 353, 33 457, 33 052, 33
dotace stát:
073
Výnosy z doplňkové činnosti
tržby z pronájmů

1 246,28
551 433,47
40 651 816,00
9 428 000,00
6 303 000,00
1 713 000,00
1 412 000,00
1 006 224,00
154 615,00
99 137,00

přímé náklady na vzdělávání

29 963 840,00
535 255,00

NÁKLADY CELKEM

41 700 105,74

Náklady z hlavní činnosti celkem
z toho:
Provozní náklady (z dotace od zřizovatele a vlastních příjmů, dotace Šablony“)
z toho:
spotřeba materiálu + DHM
spotřeba energií
opravy a udržování
Cestovné
ostatní služby + reprefond
mzdové náklady (včetně z ÚP)
odvody (včetně z ÚP)
ostatní náklady (vč. strav. zam.)
Odpisy
„Šablony“
Dotace ze státního rozpočtu
z toho:
učební pomůcky, učebnice, OPP, DHM
Cestovné
vzdělávání zaměstnanců
mzdové náklady (včetně náhrad)
Odvody
Náklady z doplňkové
činnosti
z toho:
náklady na energie
spotřební materiál, opravy a ostatní služby
náklady na platy
Odvody

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
z toho:

41 180 883,74
11 217 043,74
1 005 948,79
2 563 652,00
1 322 434,16
33 388,00
2 088 344,58
166 154,00
32 010,50
989 082,71
2 861 414,00
154 615,00
29 963 840,00
480 619,50
12 730,00
65 894,00
21 607 477,00
7 797 119,50
519 222,00
434 589,00
62 881,00
20 150,00
1 602,00

39 645,01

hlavní činnost
doplňková činnost

23 612,01
16 033,00
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K)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

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

Ovoce a zelenina do škol

Financování projektu:

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.

Mléko do škol
Název projektu:

Mléko do škol

Financování projektu:

Státní zemědělský investiční fond

Období realizace:

školní rok 2017/2018

Stručný obsah projektu:

Podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu mléčných výrobků

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. 2017 – 30. 6. 2018

Stručný obsah projektu:

Příspěvek potřebným dětem k zajištění pravidelných školních obědů.

Program podpory vzdělávání cizinců na škole
Název projektu:

Podpora vzdělávání cizinců ve školách, ÚZ 33024

Financování projektu:

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR

Období realizace:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Stručný obsah projektu:

Zajištění pomůcek a nenárokových složek platu pro pedagogy pracujícími s žáky.

Podpora dostupné výuky plavání na škole
Název projektu:

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018

Financování projektu:

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR

Období realizace:

1. 1. 2018 – 31. 7. 2018

Stručný obsah projektu:

Příspěvek na hrazení dopravy žákům.

Účast v regionálním inkluzivním projektu Škola pro všechny
Název projektu:

Škola pro všechny

Financování projektu:

příjemcem podpory z OP VVV je Město Jeseník

Období realizace:

1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Stručný obsah projektu:

Vytvoření kvalitních podmínek pro společné vzdělávání všech žáků, včetně žáků ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
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L)

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

M)

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH

1.

2.

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu:

Šablony 2017 - ZŠ Jeseník

Registr. číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004276

Financování projektu:

Celkové náklady 1 688 697 Kč. Evropské strukturální a investiční fondy – operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání 100 %

Období realizace:

září 2017 – srpen 2019

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a
žáků.

Podání žádosti:

2. 5. 2017

Stav projektu:

Projekt s právním aktem o poskytnutí = realizace

Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník
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 2019

Stručný obsah projektu:

Modernizace odborných učeben a revitalizace venkovního prostranství, dovybavení
učeben digitálními technologiemi.

Podání žádosti:

29. 12. 2017

Stav žádosti:

Realizace
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A
DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Základní organizace pracovníků školství ČMOS
Sdružení rodičů při ZŠ Jeseník, z.s.
Školská rada
Město Jeseník
MŠ v Jeseníku
Středisko volného času DUHA
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník
Gymnázium Jeseník
Fenix Ski team Jeseník
IZS Olomouckého kraje
MKZ Jeseník
OSPOD
Neziskové organizace
NIDV Olomouc
Scholaservis
UP Olomouc - PdF
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Tato

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY,
již zpracoval Dominik Liberda, ředitel školy,

byla schválena bez připomínek
ŠKOLSKOU RADOU

Dne:

……………………………….

……………………………….

Radek Brnka
předseda školské rady

Mgr. Dominik Liberda
ředitel školy
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Příloha č. 1 k VZoČŠ 2017/2018

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2017

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

V Jeseníku dne 8. 10. 2018

0

Mgr. Dominik Liberda
ředitel školy
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Příloha č. 2 k VZoČŠ 2017/2018: Příspěvky v měsíčníku Naše Město

ZŠ Jeseník - ŠKOLNÍ KALEIDOSKOP ZŠ Jeseník
ZÁŘÍ

Školáci usedli do lavic
Nový školní rok 2017/2018 se již naplno rozběhl, opálené a odpočaté děti zasedly do lavic, aby nabyly nové
vědomosti a deset měsíců prožily se svými učiteli a spolužáky. O dění ve škole budeme čtenáře opět
pravidelně informovat na stránkách tohoto Informačního měsíčníku města Jeseník. Z celoročního plánu školy
vyplývá, že žáky, učitele i rodiče čekají nejrůznější aktivity jak ve škole, tak mimo ni. Věřím, že to bude rok
přínosný a úspěšný.
Všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům, učitelům a rodičům přeji mnoho zdaru a energie v novém školním
roce.
Mgr. Svatopluk Sekanina
Pasování prvňáčků
Vzpomínka na první školní den přetrvává v paměti dlouhá
léta i po ukončení školní docházky. Malí prvňáčci vždy
vstupují do školy plni očekávání, vždyť o ní už tolik
slyšeli od rodičů i od kamarádů. O slavnostní atmosféru
při uvítaní prvňáčků 4. září na naší škole se postarali paní
učitelky a ředitel školy za přítomnosti paní místostarostky.
Prvňáčci byli pasováni na školáky, obdrželi šerpu s logem
školy a ve třídách si pak vyzkoušeli, jaké to je sedět
v lavicích a poslouchat paní učitelku. Všichni zúčastnění
popřáli dětem, aby škola byla místem, kde najdou nová
přátelství, naučí se mnoho nového a úspěšně zde odstartují
dlouhou životní cestu.
ŘÍJEN
Pestrý říjen v barvách podzimu
Jesenický podzim hýří barvami, příroda láká k procházkám, a tak i žáci vyráželi do Smetanových sadů,
putovali za Duhovou vílou nebo absolvovali výuku přímo mezi pestrobarevnými stromy. Ti, co zůstali
v prostorách školy, nelenili a třídili velké množství exponátů, aby mohli pozvat žáky i rodiče na zajímavou
výstavu a nechali je nahlédnout do nedávné historie.
Mgr. Magdalena Bendová
Třeťáci na exkurzi ve Fenixu
V úterý 3. 10. se třeťáci vydali na exkurzi do firmy
Fenix Trading s.r.o. Vedení firmy a zaměstnanci
pro ně připravili úžasný náhled do výroby. Děti se
dověděli spoustu zajímavostí o výrobcích, nejvíc je
však zaujali roboti. Celé firmě patří velký dík za
jejich obětavý přístup a dárky pro děti. Na oplátku
třeťáci ve výtvarné výchově namalovali své zážitky
a postřehy z exkurze a výkresy darovali firmě jako
poděkování.
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„Král Habiny“ aneb „Šest statečných“
V úterý 3. října 2017 se šest dětí z naší školy vydalo na závody v orientačním běhu do Velké Kraše. Závody
pod názvem Král Habiny byly vypsané pro kategorii 6. – 9. ročník, ale naše škola vyslala děti z prvního
stupně, a to jednoho třeťáka a pět páťáků. Závodilo se ve dvojicích, každá z nich měla mapu a čip. Délka
tratě a počet kontrol byl upraven podle věku, jen naše děti se musely smířit s tím, že budou závodit v
kategorii 6. – 7. třída. Podle jejich výsledku si s tím ale nedělali hlavu, protože chlapci se umístili na 1. a 3.
místě, děvčata na 6. místě. A kdo vlastně hájil barvy naší školy a jak se umístili? 1. místo: Václav Mrkvica
(3. A) a Benjamin Ševčík (5. B), 3. místo: Jakub Pňáček (5. A) a Petr Joklík (5. A), 6. místo: Barbora
Osladilová (5. A) a Eliška Brabencová (5. A).
Putování za Duhovou královnou
Začátkem října jsme vyrazili na pobyt v přírodě. I když obloha ráno vypadala zamračeně, nakonec nám
počasí přálo a dokonce i místy vykouklo usměvavé sluníčko. Děti z1. A a z 1. B třídy vyrazily vybaveny
kouzelnými hůlkami hledat Duhovou královnu. A jak to dopadlo? Během cesty do Smetanových sadů děti
plnily zajímavé úkoly, učily se spolupracovat ve skupinách a vzájemně si pomáhat. Poznávaly, jak je
důležité chránit přírodu, hledaly pohádkové postavičky, zazpívaly si známé písničky z filmových pohádek,
házely šiškou na cíl a dokonce luštily záhadnou šifru. A nakonec je čekala hádanka s obrázkem a s
říkankou. Všechny děti splnily nelehké úkoly Duhové královny a jejich hůlka zářila všemi duhovými
barvami. Tu sladkou odměnu musely ještě samy najít schovanou v lese, ale to už byla hračka.
Kdo se směje, nebrečí
V rámci prevence sociálně patologických jevů a se souladem s Minimálním preventivním programem školy,
proběhla u našich čtvrťáků beseda pod názvem: Kdo se směje, nebrečí.
Co říkají přednášející? Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se dovedli k sobě vhodně chovat. Žáci
spolu tráví významnou část dne, kdy spolu komunikují a řeší různé situace, které mohou přerůst v konflikt.
Lekce se zaměřuje na různé strategie zvládání konfliktů, kdy si žáci mohou uvědomovat a v rámci
interaktivních metod práce i vyzkoušet, jaké výhody a nevýhody jednotlivé přístupy k řešení konfliktů mají.
Na modelových situacích žáci poznávají sami sebe, učí se pojmenovat své emoce, navrhují možná řešení,
uvědomují si zdravé hranice ve vztazích i důsledky jejich překračování. Žáci jsou motivování ke společensky
vhodnějším strategiím řešení konfliktu, než je fyzický útok, pomsta či jiná forma agrese.
I přes tak závažné téma jsme si celou přednášku užili s kamarádem Salym a v pohodě a s úsměvem jsme si o
všem povídali.
Děkujeme přednášejícím, paní Kouřilové a Stehlíkové.
Hokus pokus
V říjnu se celý týden na prvním stupni nesl v duchu fyzikálních pokusů na téma voda, vzduch a půda v
Hravé vědě pana Radka Chajdy. Po roce měli žáci opět možnost projít fyzikou hravě a hlavně s pokusy.
Zkoušeli, jak hoří pěna, jak voda v lahvi poslouží coby čočka, viděli, že voda může být nalitá do kopečka.
Dozvěděli se, proč se ponorka umí potopit i vynořit, jak funguje vodní špunt. Pozorovali barevné spektrum
fixek, vyráběli stříkačku z pet lahví a také pouštěli rakety na vodě pomocí jaru. Z půdy si udělali plísňovou
zahrádku a pozorovali, jak i plíseň může být krásná. Hodiny s panem Chajdou byly opět plné zábavy a
aktivit. Moc děkujeme.
Společné tvoření třeťáků a prvňáků
V pátek 13. října třeťáci připravili společnou výuku pro první třídy na téma: „Podzim a jeho
kouzlo“. Pomáhali prvňáčkům plnit různé úkoly ve skupinkách (hádání podzimních hádanek, obrázky
z kaštanů, květina z podzimních listů, přiřazování obrázků k větám, poznávání listnatých stromů podle listů a
plodů, čerpání energie ze stromů, tanečky venku a dramatizace zvířátek). Zábavné učení venku se všem
líbilo, děti poznaly nové kamarády a naučily se spoustu nových zajímavostí o přírodě. Za pěknou práci
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dostali prvňáčci od starších spolužáků malý dáreček a žáci první třídy nakreslili jako poděkování obrázek,
který jim předali i s přednesenou podzimní básničkou.

Bazárek a dlabání dýní se školní družinou
Nastal kouzelný barevný podzim a u nás v
družince to podzimem opravdu i vonělo. 11. 10.
2017 jsme pro rodiče uspořádali malý podzimní
bazárek. Zde si mohli prodat věci, které jejich
děti již nepotřebují nebo z nich již vyrostly, ale
také si za pár korun nakoupit na další sezónu.
Doprovodnou akcí bylo společné dlabání dýní.
Nápad přišel zároveň s dárkem paní Sedláčkové,
která nám přinesla tři obří dýně. My jsme zase
na oplátku přislíbili, že se zúčastníme dýňových
slavností našeho města o víkendu. Moc nás
těšilo, že rodiče s dětmi opravdu přišli, donesli si
dýně, šípky, jablíčka, větvičky, listy a další podzimní plody. Nálada byla skvělá, napečené buchty od paní
Křivonožkové rychle mizely. Výsledek naší práce stál za to. První výstava proběhla ve vestibulu naší školy a
poté byla převezena na náměstí. Druhé místo pro našeho dýňového pavoučka nás moc potěšilo.

Děvčata přivezla 9. místo z Republikového finále
Tak krosová sezóna AŠSK je už minulostí. Poslední líté boje se rozhořely ve čtvrtek 19.10 v areálu
Stříbrného jezera v Hradci Králové, kde se konalo republikové finále AŠSK v přespolním běhu družstev. Jak
jste již zaznamenali, účast si na tomto podniku vítězstvím postupně v okresním i krajském kole vybojoval
tým mladších děvčat z naší ZŠ Jeseník. Na rychlou rovinatou, jednu míli dlouhou trať, se vydalo 15
šestičlenných týmů a ten náš ve složení Viki Gajdošová (5. C), Ema Kouřilová, Aneta Pešová (obě 6. B),
Ema Korytářová, Kristýna Harbichová (obě 7. C) a Michaela Mičkerová (8. B). V ohromně nabité
konkurenci se individuálně prosadila Ema Kouřilová, která skvělým 6. místem připsala cenné body do
soutěže týmů. Ostatní členky družstva se umístily ve čtvrté a páté desítce a to pak stačilo na krásné 9. místo
v soutěži týmů. Všem děvčatům dík za nádherné výkony a reprezentaci školy a města.
Deváťáci a secese
Hodina dějepisu strávená ve čtvrtek 19. 10. v prostorách Vodní tvrze umožnila žákům IX. A nasát atmosféru
posledního uměleckého slohu projevujícího se ve všech druzích umění – secese. Žáci mohli obdivovat krásné
šaty a šperky z přelomu století, nahlédli „pod pokličku“ secesní kuchyně a dozvěděli se, že se secesní styl
projevil i v architektuře města Jeseník. Získané informace a celkové zhodnocení výstavy měli žáci
zaznamenat do pracovního listu. O tom, že secese dokáže oslovit i mládež 21. století, nepochybně svědčí
kladná vyjádření od všech zúčastněných.
Velký úspěch „malé výstavy“
Od úterý 24. 10. se jedna z tříd na ulici Nábřežní proměnila díky usilovné práci dvou paní učitelek v muzejní
expozici nabízející pohled do minulého století. Výstavu rozdělily do 4 sektorů – domácnost, sport, školství a
vojenství. Hned po vstupu se návštěvníků ujali mladí průvodci v dobovém oblečení, aby podali zasvěcený
výklad o tom, jak to u nás kdysi vypadalo. Malé hospodyňky jako vystřižené z časopisu Květy z 60. let 20.
století ukázaly vybrané předměty, které nesměly chybět v žádné typické české kuchyni nebo obývacím
pokoji – např. sifonovou láhev, kterou někteří považovali za příruční hasicí přístroj, hmoždíř na koření,
žehličky na uhlíky nebo magnetofonový přehrávač. Lyžař Franta zase velmi bravurně osvětlil vývoj
lyžařského vybavení a módy v průběhu 20. století. Děvčata v pionýrském a svazáckém oblečení
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návštěvníkům mimo jiné přiblížily pomůcky (např.
diaprojektor) a staré učebnice a atlasy používané ve
škole v éře socialismu. Perlou na závěr komentované
prohlídky byly ukázky vojenské techniky, k níž měli
chlapci ve vojenském oblečení velmi odborný a
interaktivní komentář.
Ten den byl jiný nejen vzhled třídy, ale většina žáků
2. stupně se minulé úterý stali hippisáky, vlasatými
„máničkami“, tesilovými slušňáky nebo kráskami
v minisukních. Jedna z autorek výstavy se dokonce
proměnila v prvorepublikovou barovou tanečnici.
Velké díky patří všem, kteří ze svých rodinných nebo osobních sbírek zapůjčili exponáty pro naši výstavu a
děkujeme touto cestou i Školnímu parlamentu pod vedením Alice Pecinové, která pomáhala s realizací a
instalací výstavy. (Jana Zlámalová, Romana Grosičová – autorky výstavy)
LISTOPAD
Listopadové variace
Listopad v podhůří našich hor míváme spojený s velkým množstvím barev, padajícím listím i prvními
vločkami sněhu. Podzim inspiroval učitele i žáky k nejrůznějším aktivitám napříč ročníky. Zdařilé podzimní
slavnosti, sázení stromů v třešňové aleji, podzimní úklid spojený s tvořením z přírodních materiálů.
Nechyběl ani úspěch ve sportu a koncem měsíce předvánoční pečení. Jesenickou krajinu pokryla první
sněhová nadílka a my jsme tak symbolicky vstoupili do posledního měsíce tohoto roku.
Přeji rodičům i žákům krásné prožití vánočních svátků.
Mgr. Magdalena Bendová
Deváťáci si vybírali střední školu
Ve středu 1. listopadu stihli vycházející žáci navštívit Přehlídku středních škol Scholaris 2017 a seznámit se s
různými obory na středních školách, projít si SŠ gastronomie a farmářství, Hotelovou školu Vincenze
Priessnitze a Obchodní akademii. Pod vedením studentů měli možnost nahlédnout do učeben a aspoň
maličko nasát atmosféru těchto škol.
Deváťáci učili páťáky
2. listopadu v dopoledních hodinách si žáci devátého ročníku vyzkoušeli, co obnáší učitelská profese. Do
lavic zasedli žáci pátých tříd, aby se seznámili s předměty, které pro ně budou na druhém stupni nové. Mladí
„učitelé“ zaujali své žáky v hodinách dějepisu, anglického, německého a ruského jazyka, v hodině chemie i
tělocviku. Během dopoledne však mohl nahlédnout do výuky každý, kdo se chtěl blíže s naší budovou
Nábřežní seznámit. Proběhl totiž tradiční Den otevřených dveří. Zajímavé dopoledne tak předcházelo
odpoledním Podzimním slavnostem.
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Podzimní slavnosti
Podzimní slavnosti, projekt II. stupně, se odehrály 2.
listopadu na naší škole na pracovišti Nábřežní ve velmi
přátelské a uvolněné atmosféře. Přispěly k tomu stovky
podzimních výtvarných prací, které zdobily rozlehlé
prostory moderní pavilónové školy a také pestrý
program.
Halloweenské radovánky byly úspěchem celého
učitelského, rodičovského a žákovského týmu od
nejmladších až po nejstarší účastníky. Přišli všichni,
kdo si rádi hrají, soutěží, tancují a užívají si zábavného
pocitu v maskovaném převleku.
Poděkování patří všem, kteří se na vydařeném projektu
podíleli a hlavně paní učitelce Martině Konečné, která byla hlavním organizátorem.
Máme své dva stromy v třešňové aleji
V posledních desítkách let jsme svědky kácení stromů rostoucích podél silnic i břehů řek. Aleje rychle mizí a
jen pomalu a váhavě se vysazují mladé stromky na původních či nových místech. Proto se skupinka mladých
„zahradníků“ z naší školy rozhodla pomoci při výsadbě třešňové aleje, která bude
lemovat Muzikantskou stezku až k Editinu prameni. Abychom se této akce mohli zúčastnit, museli jsme
splnit určité podmínky. Naším úkolem bylo řádně zaregistrovat školu, vybrat malé zahradníky, vyzvednout
potřebné pomůcky a nářadí pro výsadbu třešní a také zhlédnout zajímavou ukázku, jak správně zasadit
stromek. Poté jsme se odebrali k našim jámám, kde jsme se pustili do práce. Vysazený stromek byl opatřen
drátěnou ochranou proti hlodavcům a proti okusu zvěří, opěrným systémem a označen cedulkou. Práce nám
šla dobře od ruky. Až půjdete třešňovou alejí, nezapomeňte, že stromky, které jsme podpořili výsadbou,
najdete pod číslem 4 a 5. Alej tvoří celkem 50 mladých třešní, kde mimo jiné strom č. 1 zasadila paní
místostarostka, o další stromky se postaraly děti z dětského domova, SVČ DUHA a také spousta dětí
s rodiči. Po celou dobu nám bylo poskytnuto příjemné občerstvení, počasí nám vyšlo. Martin i se svým
bílým koněm naštěstí zaspal. Byla to velmi vydařená akce po všech stránkách. A nyní se budeme těšit na
jaro, až se zazelenají první lístky a mezi nimi rozkvetou bílé květy. A také na chvíle, kdy budeme zpívat
známou píseň Waldemara Matušky: „JÓ, TŘEŠNĚ ZRÁLY, SLADKÝ TŘEŠNĚ ZRÁLY a jak to bylo
dál…“
Svatý Martin
Na svatého Martina zima už nám začíná, notovaly si děti ze třetí a první třídy, když se společně rozhodly
oslavit příchod zimy. Všichni se naučili společně básničku s tanečkem a pak třeťáčci učili prvňáčky vyrobit z
geometrických tvarů bílého koníka. Tím si zopakovali i geometrii. Bylo to moc fajn a všichni se těšíme na
další společné učení.
Podzimní úklid
Jak na podzimní úklid zahrady? No přece se správnými pomocníky! A protože postupující podzim přinášel
nové a nové dávky listí, zapojila se do úklidu zahradního areálu většina žáků z naší Průchodní. Krásně
zbarvené listí nám předtím posloužilo při tvoření z přírodních materiálů.
Děti se na úklid těšily, nezahálely a práce jim šla, pod velením pana školníka, pěkně od ruky. Nepotřebovaly
ani moderní zahradní vysavače. Stačilo jim dobře se ohánět obyčejnými hráběmi a bojovat s větrem o každý
lísteček. A tak se na zahradě nejdříve tvořily hromady listí, které po chvíli mizely do plastových pytlů.
Odměnili jsme se skvělým pocitem z dobře vykonané práce. Na zdravém vzduchu krásně vyhládlo a
svačinky z domova chutnaly víc než kdy jindy. Zahradu tak děti připravily na příchod zimy.
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Podzimní tělocvična
Podzim je krásné a barevné roční období. Má také spoustu různých činností. My jsme si vyzkoušeli
poznávání podzimu, jak jej pro nás připravila V. E pod vedením paní učitelky Sedlákové. Zkoušeli jsme
poznávání plodů poslepu, poznávání zeleniny, poznávání stromů a jejich listů, skládání podzimních obrázků,
tisk bramborovými tiskátky, chůzi zručnosti za pomocí zrcátka nebo přenášení šišek pomocí klacíků.
Všem, co jsme vyzkoušeli, se podzimní tělocvična líbila, děkujeme páťákům a těšíme se na další poznávání.
Pečení se školní družinou
22. 11. 2017 měli rodiče a prarodiče, sourozenci i kamarádi možnost vrátit se do dětských let a usednout do
školních lavic. Přesněji tedy za stoly ve školní družině, kde probíhal již druhý ročník akce “Tvoření a pečení
se školní družinou a pro školní družinu”. Moc nás potěšil velký zájem o tuto akci a všem, kteří přišli vyrábět
nebo péct, děkujeme.
Včelí den ve II. C
I když včeličky mají po práci a odpočívají přes zimu v úlu, včelaři mají spoustu práce s péčí o ně i přes zimu.
Jednoho takového včelaře máme v naší třídě, tatínka Míši Šťastného a ten byl ochotný dětem přijít udělat
přednášku o významu včel a také přijel s velkým překvapením. Dětem dovezl várnici s teplým čajem a
spoustu medu na ochutnávání nejen do připraveného čaje. Dobrý křupavý rohlíček byl k medovému čaji tou
největší pochoutkou. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o včelách, viděly včelí úl, ve kterém
žijí včeličky, dozvěděly se o hierarchii včel v úlu, o tom, jak jsou včely užitečné a že bez nich by to nešlo.
Předem plánovaná hodinová beseda se protáhla na tři vyučovací hodiny a byla tak super, že bychom ji přáli
všem dětem. Děkujeme tímto ještě jednou panu Šťastnému za krásný zážitek, dobroty a ochotu věnovat
dětem spoustu času.
Preventivní akce
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhla na 2. stupni naší školy preventivní akce Policie ČR zaměřená na prevenci
návykových látek. Součástí akce byla i ukázka práce služebního psa vycvičeného na vyhledávání
návykových látek, který se svým psovodem ukázal svůj výborný čich ve třídách a šatnách. V jedné ze tříd
předvedli také ukázkové testování na návykové látky ze slin. Negativní výsledek svědčí o tom, že na naší
škole se neprokázala přítomnost návykových látek. Jsme velmi rádi, že v případě tohoto ověření osvěta
dobře zafungovala.
Florbalové vítězství
Největším úspěchem našich družstev v letošních
okresních kolech ve florbalu je vítězství starších žákyň.
Celý turnaj, který se konal 8. 11. 2017 v Mikulovicích,
holky nepoznaly hořkost porážky, ze všech zápasů si
odnesly výhru. Děvčata hrála ve složení Hana Řehová,
Michaela Mičkerová, Nikola Zadražilová, Anita
Hamšíková, Pavlína Janků, Natálie Malá, Anna
Ambrožová, Adéla Bretová – VIII. B a Martina
Jonášová, Markéta Buchtová, Klára Smatanová – IX.
B.
Listopad ve školní družině
Listopad. Dostál svému jménu, zpočátku zbarvil listí do všech možných barev, o prvním chladu je pouštěl na
zem. A to nám všem opět udělalo hodně radosti. Ty krásné schovky v hromadách listí, kde vás nikdo
nenajde, i kdyby se snažil sebevíc. Déšť nás zahnal asi jenom třikrát, jinak jsme opět využili slušné počasí k
pobytu venku a k vycházkám do Smetanových sadů, jízdě na koloběžkách, vybíjené. Blížící se prosinec nás
upozornil, jak čas rychle utíká. Čerti a Mikuláši, Vánoční jarmark, Vánoce. Na to vše je potřeba se připravit.
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Tak jsme od půlky měsíce začali pracovat. Stříhali, lepili, skládali nejen z papíru, ruliček a modelíny. A stihli
jsme také navštívit knihovnu a za nepříznivého počasí jsme si zaskákali a zaběhali v tělocvičně.

PROSINEC
Bohatá prosincová nadílka
Ač je prosinec měsícem poměrně náročným na nejrůznější přípravy, má stále svou jedinečnou atmosféru a
kouzlo. Děti si zkrášlily své třídy nejrůznějšími ozdobami, téměř v každé se rozsvítil vánoční stromeček a
školou zavoněly pečené perníčky a vanilkové rohlíčky. Děti tvořily drobné dárky pro své nejbližší a ve
školní družině vyráběly nejrůznější drobnosti na Vánoční jarmark. K radosti dětí přispěla i návštěva
Mikuláše, čerta a anděla. Adventní dobu si děti zpříjemnily na vánočních besídkách, kde si nejen zazpívaly
koledy, ale vzájemně se obdarovaly.
Přejme si, aby byl rok 2018 naplněn pohodou, štěstím, každodenními radostmi a úspěchy.
Mgr. Magdalena Bendová
Výkony našich zpěvaček byly oceněny
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 byly stěny jesenické Kaple svědky libozvučných tónů zpěváčků základních
škol našeho okresu. Tomuto velkému dni, kdy mohli vybraní žáci předvést svůj hudební talent a krásný hlas,
však předcházela pečlivá příprava. Ne, opravdu se nekonalo pověstné přišel, viděl, zvítězil. Tak snadné to
nebylo! Před soutěží jako je Duhová písnička je nutné svědomitě vybrat vhodnou píseň, která bude typově i
hlasově vyhovovat danému zpěvákovi, a pak ve škole za pomoci učitelek hudební výchovy a také doma
pravidelně trénovat, pilovat a odstraňovat případné nedostatky. V den D „už jen“ zmobilizovat síly, překonat
trému a snažit se, aby daný výkon porotu přesvědčil o tom, že si zaslouží ocenění. Opravdu nelehký úkol!
Ale naše zpěvačky a zpěváci se s ním statečně poprali. Mám-li hovořit za druhý stupeň, tak musím
podotknout, že všem vyslaným žákyním se vystoupení opravdu povedlo. Obecenstvu a porotě poskytly
úžasný emotivní zážitek a čtyři z nich skončily na stupních vítězů! Za skvělou reprezentaci děvčatům
děkujeme a blahopřejeme.
III. kategorie (6. a 7. ročník)
2. místo – Sofia Joanidu (VII. A), Nela Becisová (VII. C), 3. místo – Barbora Doleželová (VI. B)
IV. kategorie (8. a 9. ročník)
3. místo – Anna Koriťáková
Děti dětem aneb čertování ve škole
5. 12. 2017 jsme zažili všichni ve škole poněkud jiný
den. Po chodbách se toulala hejna čertíků a andělíčků,
nechyběli ani Mikulášové. Všichni na sebe jukali za
rohem, vyčkávali překvapení, a když byli ve třídách,
plnili čertovské i andělské zábavné úkoly. Dokonce
někteří ze starších spolužáků – čtvrťáci, připravili pro
své mladší čertovské kolegy čertovský rej v tělocvičně.
Mohli jsme tak shlédnout a vyzkoušet si čertovské
kvízy, čertovskou deku, čertí hledání, chůzi podle
navigace, mohli jsme si také vyrobit čertíka Bertíka,
vybrat si svého anděla, poskládat andílka či čertíka
z puzzlí, rozeznat, co k čertovi patří, a co je
Mikulášovo a andělovo a také vyzkoušet hádanky
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z čertovského guláše! Prostě čertíci a zábava, kam se podíváte. Odměnou pro nás všechny byla návštěva
hlavní trojice čertů, andělů a Mikuláše ve třídách, kde se hříšníci zpovídali ze svých školních hříchů,
slibovali nápravu a také recitovali básničky a zpívali písničky. Mikuláš jim pak dal dárečky, za které moc a
moc děkujeme.
Duhová písnička
Den před adventem 30. listopadu 2017 se opět po roce konala v jesenické kapli soutěž nejlepších zpěváčků
z celého okresu pod názvem Duhová písnička. Každý rok je soutěž velmi vyrovnaná, konkurence velká a
zpěváčci jsou dobře připraveni. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Žáci naši školy se neztratili a
z devítičlenného zastoupení jsme získali tři ocenění. Dvě třetí místa a jedno druhé místo. Ze svého úspěchu
se radovala děvčata Sára Tschuliková z 5. A – 3. místo, Anežka Stránská z 2. A – 3. místo a Adéla
Kropáčová z 3. A – 2. místo. Nejen úspěšným děvčatům, ale všem, kteří se na soutěž poctivě připravovali,
děkujeme a gratulujeme.
Mikulášské veselí
Rozzářené oči a usměvavé tváře dětí ve škole prozrazují, že předvánoční čas konečně nastal. První adventní
týden jsme očekávali návštěvu tajemné trojice a chtěli jsme jí udělat radost.
Zapojili jsme tedy dětskou fantazii i manuální zručnost a vytvořili jsme nepřeberné množství loutek
laskavých Mikulášů, něžných andělů a strašidelných čertů. Vyrobené loutky nám pomohly při nácviku
veselých programů pro skutečného Mikuláše, anděla a čerta. A konečně jsme se po roce vzácné návštěvy
dočkali. Hodný Mikuláš a roztomilí andílci nás podělili sladkostmi, rozverný čert nás trochu postrašil
chrastícím řetězem. Všichni jsme si to náležitě užívali. Bylo to dopoledne a odpoledne plné andělského
zpívání, čertovských soutěží, Mikulášských rébusů, doplňovaček, skládaček a zimních
pohádek. Mikulášskou nadílku většina z nás zakončila ještě na náměstí s programem Pavla Nováka ml. a
jeho skupiny FAMILY.
Mikuláši, andílku, děkujeme za nadílku a ty čerte rohatý, příště zůstaň za vraty, celý rok jsme byli hodní, ve
škole jsme nezlobili. Děkujeme a těšíme se, že za rok přijdou zase.
Slavnostní předávání Slabikářů
Začátek prosince je nejen předzvěstí Vánoc, ale
je tu i spousta času na slavnosti. U nás se jedna
taková konala 7. 12. A to předávání Slabikářů
staršími žáky třeťáky našim nováčkům
prvňáčkům. Při předání nechyběla ani slavnostní
fanfára a slavnostní pocity. Prvňáčci se pochlubili
svými čtenářskými výkony, četli už nejen
slabiky, ale i slova a třeťáci je za to odměnili
zlatou hvězdičkou a Slabikářem. Poté četli
všichni společně. Ale u toho nezůstalo, naši
nováčci odměnili naopak své kamarády třeťáky
krásným obrázkem a sladkostí.
My máme bezva rodiče
Naše spolupráce s rodiči v prosinci vyvrcholila návštěvou ve dvou zdejších firmách. Díky ochotě a
vstřícnosti mohli naši třeťáci navštívit Schrothovy léčebné lázně v Lipové, kde se dozvěděli spoustu
zajímavostí o léčebných procedurách, navštívili wellness a pochutnali si na lázeňských oplatcích. Za
organizaci tohoto báječného dopoledne děkujeme paní Mitášové a zaměstnancům lázní. Druhá firma, kterou
jsme mohli navštívit, byla firma Kolimax v Javorníku. Žáci se dozvěděli vše o technologii a postupu při
výrobě hrnců, prošli firmou křížem krážem. Za tuto exkurzi děkujeme panu Lidmilovi a jeho zaměstnancům
děkujeme za poutavý výklad a ukázky z výroby.
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Příprava na Vánoce
Do Vánoc zbývalo jedenáct dní, a proto předvánoční přípravy nabíraly na obrátkách. Tudíž i my, třeťáci a
čtvrťáci jsme šli do kuchyňky a začali péct cukroví. Někteří tak činili poprvé a jiní byli „staří mazáci“. Pekli
jsme perníčky a linecké, práce nám šla od ruky. Hnětli jsme, vykrajovali, pekli, a zdobili. Myslím, že práce
se nám povedla a maminky by byly na nás náležitě pyšné. Pochopili jsme také, jak je maminka unavená,
když jde do práce, pak nakoupit a potom ještě peče. My jsme padali po dvou hodinách v kuchyňce únavou.
A proto na závěr patří naši maminkám velký dík!
Dějepisná olympiáda
Blíží se rok 2018 a s ním mimo jiné i připomenutí 100 let od vzniku samostatného Československa. Otázky
z dějin našeho státu z let 1918 – 1938 si vyzkoušeli naši mladí nadějní dějepisní olympionici z 8. a 9. ročníků
na konci listopadu a většina z nich byla minimálně v polovině úspěšná. Na vítězství ovšem dosáhli pouze
zástupci třídy VIII. A, a to jmenovitě Martin Vogl, Lenka Kozlová a Matias Kavický. První dva z nich
budou naši školu reprezentovat v lednu v okresním kole. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších
vědomostních soutěžích.
Vánoční jarmark
V krásném adventním čase se 14. prosince uskutečnil další z našich školních projektů – Vánoční jarmark.
Spolu se Střediskem volnočasových aktivit DUHA jsme se rozhodli využít areál na Průchodní.
Do příprav se zapojily všechny děti z prvního i druhého stupně a také ze školní družiny. Pod vedením svých
pedagogů nachystaly děti na jarmark spoustu výrobků a upomínek.
Kromě možnosti nakoupit tyto výrobky za dobrovolný příspěvek do Sdružení rodičů při naší škole mohli
návštěvníci jarmarku zhlédnout krátká vystoupení žáků celé naší školy. Zajištěno bylo také občerstvení a ve
školní družině dílničky. Školou se nesla vánoční hudba, která dokreslovala poklidnou vánoční atmosféru.
Program jarmarku doprovodily také dvě soutěže: O nejhezčí perník a Linecké cukroví stokrát jinak. I přes
nepřízeň počasí jsme si užili společné setkání.
Vánoční dílničky
Vánoce se nezadržitelně přiblížily a to bylo vidět i v pátek 15. prosince na budově Boženy Němcové, kde
probíhal už několikátý ročník Vánočních dílniček. Jako každý rok nám i letos byli nápomocni rodiče i
prarodiče, kteří se přišli za námi podívat, pomoci nám, také si něco vyrobit a nadechnout se vánoční
atmosféry. Ve všech třídách se od rána jen vyrábělo a vyrábělo, paní učitelky měly připraveny pro své žáky a
hosty několik výrobků, které jsme si mohli během dopoledne udělat. V budově panovala krásná vánoční
nálada, ze tříd se linuly zvuky koled a všude se rozhostil mír a klid.
Vánoční pečení
Pro naši třídu 5. A se stalo tradicí vtáhnout se do
atmosféry Vánoc pečením perníčků. Protože jsme
už páťáci, rozhodla se paní učitelka, že si pečení
užijeme se vším všudy. Rozdělili jsme se do pěti
skupin. Každá skupina si musela donést nejen
formičky, ale i nakoupit a přinést všechny suroviny
potřebné k výrobě těsta a na zdobení. V den D jsme
všichni s nadšením přišli do školy a přemístili jsme
se do kuchyňky v Duze. Nejdříve jsme si vyrobili
těsto (nebyla to žádná sranda), ti co těsto nehnětli,
tak zatím nachystali plechy, které vyložili papírem
na pečení, nachystali válečky na válení těsta,
formičky na vykrajování a vymíchali vajíčko na
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potření upečených perníčků. Když bylo těsto hotové, začali jsme ho válet a vykrajovat. Vykrájené tvary jsme
dávali na plech a plné plechy paní učitelka dávala do trouby péct. Až byly všechny perníky upečené, umyli,
utřeli a uklidili jsme nádobí a nachystali se na zdobení. Nejpovedenější perníčky jsme vybrali na soutěž,
která proběhla na Vánočním jarmarku.
Olympiáda v českém jazyce
Ve středu 6. prosince 2017 si ve školním kole Olympiády v českém jazyce změřili síly zástupci 9. a 8.
ročníku. V první části řešili úkoly z české mluvnice a své stylistické dovednosti museli prokázat ve slohové
práci na téma: Stalo se to minulý týden. První tři příčky obsadily žákyně z 9. ročníku: Eliška Suková z IX. A,
Nela Muzikantová z IX. B a Anna Koriťáková z IX. B. Těsně za nimi se umístila Hana Řehová z VIII. B,
takže v příštím školním roce jako žákyně deváté třídy může zabojovat o vítězství. Gratulujeme a dvěma
postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí.
Vánoční laťka
21. 12. 2017 jsme se zúčastnili 27. ročníku Vánoční laťky Gymnázia Jeseník. Z celkového počtu 92
závodníků, bylo 18 z naší školy. Některým chybělo trochu toho štěstíčka, ale i přes to si všichni vyskákali
pěkné výsledky a čtyři z nich dosáhli dokonce na stupně vítězů.
Všem děkujeme za reprezentaci školy a už teď se těšíme na další ročník.
Daniela Królova 131cm – 2. místo, Nela Muzikantová 139cm – 3. místo, Lukáš Tovaryš 139cm – 3. místo,
Filip Kořínek 154cm – 3. místo
Inspirace na Vánoční výstavě Střední školy gastronomie a farmářství
Vánoční výstava Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník se již po několik let velmi dobře prezentuje
v Kapli výstavou a prodejem svých žákovských prací.
Žáci naší ZŠ se každoročně na výstavu těší. Poznávají zde učňovské obory, které mají na Jesenicku velmi
dobré jméno a tradici – cukrář, pekař, číšník, řezník, kovář, brašnář a další. Naši žáci se zde naučí chápat
lidskou zručnost, poctivou a kvalitně odvedenou práci. Někteří žáci se možná na podobné budoucí povolání
připravují již ve volnočasových aktivitách jako Zdravé vaření, Tvořínek, Cukrář, Keramika, Výtvarka a
další. Výstava této střední školy pomáhá žákům základních škol také k rozvoji vlastní kreativity,
podnikavosti, soutěživosti, ale především k rozvoji spolupráce. Vánoční výstavu vnímáme pro naše žáky
jako možnost volby budoucího povolání a také jako možnost procvičení etikety stolování. Rádi se
zúčastňujeme soutěže o nejlepší vánoční stůl – tabuli.
Ideální by bylo, kdyby naše děti studovaly, zůstávaly a pracovaly v Jeseníku a rodiny by se každý den mohly
scházet u krásně prostřeného stolu a sdělovat si u něj každodenní zážitky.

LEDEN

První pololetí je za námi
Po návratu z vánočních prázdnin čekal žáky náročnější měsíc z hlediska uzavírání klasifikace za první
pololetí. Během ledna žáci také dosáhli velmi pěkných výsledků v různých soutěžích, potěšili nás především
úspěchy v matematické olympiádě, příkladná je pomoc žáků babičkám a dědečkům. I když byl leden skoupý
na mráz a sníh, žáci sedmého ročníku úspěšně absolvovali lyžařský kurz. Poslední lednový den byl sváteční
především pro prvňáčky, protože si přišli pro své první vysvědčení. Důležité je i pro žáky devátého ročníku,
protože jej předkládají při přijímacím řízení na střední školy.
Mgr. Magdalena Bendová
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Tři králové ve škole
I naší školou se prošli tři králové z
Tříkrálové sbírky, ale také my, kteří jsme se
o tradici teprve učili. Prvňáčci si zahráli
cestu a zpívání v Betlémě, druháci si to
vyzkoušeli naživo v Penzionu pro seniory,
třeťáci už tradici znali dobře, proto mohli
pokročit dál a přečíst si příběhy o třech
králích, pomoci prvňáčkům vybarvit
výkresy a vyrobit tři krále. Všude ve škole
jste mohli vidět samé korunky a bílé pláště.
Všem jsme přáli štěstí, zdraví a potěšení do
nového roku.
Zapojili jsme se do Tříkrálové sbírky Charity ČR
S našimi žáky IV. C jsme si letos řekli, že pomůžeme babičkám a dědečkům v Javorníku v Domově
pokojného stáří sv. Františka. Přihlásili jsme se na výzvu Charity Jeseník do Tříkrálové sbírky, načetli
všechny náležitosti a pustili se do práce. Chodili jsme koledovat čtyři dny po večerech i dopoledních, byla to
pěkná šichta, ale stokrát se nám to vyplatilo nádhernými zážitky. Bylo krásné roznášet radost, zpívat, dívat
se, jak staré babičky pookřejí, poslouchat, jak dědečkové vzpomínají, kterak také koledovali, jak malé děti
valí oči, jak mnozí zpívají s námi, celé rodiny se schází u dveří a poslouchají nás a sousedé už netrpělivě
vyčkávají, až půjdeme také k nim. Doufáme, že vybrané penízky přispějí na velkou rekonstrukci Domova.
Děkujeme Charitě Jeseník, že nám umožnila tento krásný zážitek a děkujeme také rodičům, bez jejichž
pomoci bychom nemohli jít koledovat.
Sedmáci strávili týden na lyžařském kurzu
V pondělí 22. ledna vyrazili naši sedmáci na
Lázeňský vrch, aby si užili první den týdenního
lyžařského kurzu. Během pěti dní se na prknech
a lyžích naučili či zdokonalili snowboardové a
lyžařské dovednosti a také poznali lépe své
spolužáky při různých hrách, které napomohli
stmelení třídního kolektivu. Kurz byl završen v
pátek obřím slalomem a jízdou v maskách.

Naši šachisté postupují do celostátního kola
Krajský přebor škol v šachu, který se konal 23. 1. 2018 na hejčínském Gymnáziu v Olomouci, nám přinesl
výrazný úspěch v podobě 2. místa, o který se zasloužilo družstvo ve složení: Cimburek Jan 5. A.
Pirek David 2. C, Pirek Adam 4. D a Basler Jan 3. B.
V kategorii A (1. -5. tř.) hrálo 14 družstev ze základních škol z našeho kraje, v němž naši chlapci o sobě dali
dobře vědět. Jejich umístění jim přineslo postup do celostátního kola. Obrovská gratulace a držíme pěsti do
dalšího klání.
Úspěch v matematické olympiádě
Dne 24. 1.2018 se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády pátých ročníků, které vyhlašuje MŠMT
a za organizaci v našem okrese zodpovídá SVČ Duha. Z celého okresu Jeseník postoupilo do okresního kola
34 páťáků. Z naší školy postoupilo 16 dětí a z nich se vyprofilovali ti nejlepší z okresu! Ben Ševčík – 1.
místo, Jan Cimburek – 2. místo a Klára Doleželová – 3. místo. Obrovská gratulace a poděkování
pedagogům, kteří je připravili.
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Zasloužené vítězství ve florbalu
Dne 24. 1. 2018 se žáci z pracoviště Průchodní a Boženy Němcové zúčastnili florbalového turnaje mladších
žáků, konaného v tělocvičně Gymnázia Jeseník. Zapojila se také ZŠ Česká Ves a ZŠ Bělá pod Pradědem.
Naši florbalisté během celého turnaje nepoznali porážku, pouze ve vzájemném duelu si uštědřili remízu.
Nakonec skončili v bodování na stejné pozici, a tak se organizátoři rozhodli, že vítěze určí samostatné
nájezdy. Napětí stoupalo, hlasivky ochabovaly, když i po pěti odehraných nájezdech bylo skóre vyrovnané.
Rozhodl až sedmý nájezd, kdy žáci z Průchodní potrestali před tím neproměněný nájezd, a tak se stali
vítězem.
Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům za pěkný turnaj a těšíme se na další.
První turnaj ve stolním tenise
Dne 29. 1. 2018 se naše ZŠ, 1. stupeň, zúčastnila prvního turnaje ve stolním tenise z celkových tří. Hrálo se
na dvě skupiny, a to na mladší žáky, 1. až 3. třída, a starší, 4. a 5. třída. Žáci byli rozděleni do dvou tabulek a
8 nejlepších postoupilo do pavouka. Každý ze žáků nasbíral určitý počet bodů, které se jim po odehrání
všech tří turnajů sečtou, a tak se vytvoří celkové pořadí a vítěz. Z prvního kola se z budovy B. Němcové
umístil za mladší kategorii na 3. místě Jakub Raif (III. D) a na 2. místě Matyáš Bernatík (III. C). Ze starších
žáků se ve finále prvního kola utkali Lukáš Plšek a Ondřej Vyhlídal (oba V. C), vítězem se stal Ondřej
Vyhlídal. Následující turnaj čeká žáky na začátku března ve Zlatých Horách a třetí turnaj v Mikulovicích.
Děti z družiny se radovaly ze sněhové nadílky
Padá, hurá, padá sníh, bereme lopaty a užíváme si při pobytu venku se školní družinou. Stačí nám i náš malý
kopeček na zahradě.
Veselé vysvědčení
Legrační kostýmy a videa, vtipy, scénky, zábavné pracovní listy s vytvářením veselých vět, hravá
matematika a úsměvné malování portrétů. I tak si může vypadat slavnostní předávání vysvědčení ve třetích
třídách. Den plný smíchu a pohody a legrace.
Pozadu nezůstali ani naši prvňáčci, kteří šli vesele oslavit a předat své vysvědčení do nové dětské herny,
druháci si k vysvědčení pěkně zazpívali a zaskotačili u klavíru. Čtvrťáci a páťáci si k oslavě svých
pololetních úspěchů otevřeli dětské šampaňské.
Všem žákům gratulujeme ke krásnému vysvědčení!
ÚNOR
Škola na nové startovní čáře
Když píši tento úvodník, vracíme se ze vzdělávacího výjezdu, učitelé prvního i druhého stupně, vedení
školy. Máme za sebou dva dny intenzivního nahlížení na školu, pojmenovávali jsme věci, které se
dosud dařily, nebo nedařily. Byly to náročné i příjemné dny plné emotivních témat a debat. Nezůstali
jsme však pouze u minulosti a snažili se nasměrovat náš pohled dopředu.
Pro mě, nového ředitele školy, jsou to zásadní chvíle. Ujistily mě o vnitřním nastavení mnohých lidí,
kteří jsou připraveni opustit nefunkční věci a podílet se na rozvoji školy. Potvrdily mi, že máme velký
kapitál pedagogických osobností a činností, které dělají školu výlučnou v tom nejlepším slova smyslu.
A v neposlední řadě si uvědomuji, kolik práce je před námi.
Sdílíme potřebu udělat novou startovní čáru a společně vykročit. Na tuto dráhu zveme všechny rodiče
a děti, zvláště Vás, kteří k nám budete letos zapisovat své děti do prvních tříd. Zápis na obě pracoviště
proběhne 10. 4. 2018, v čase od 14 do 17 hodin.
Držte své škole palce a důvěřujte nám. Díky.
Mgr. Dominik Liberda – ředitel
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Učení o stromech aneb lesní pedagogika v praxi
V úterý 6. 2. zažili naši čtvrťáci neobvyklé vyučování. Přijela za námi p. ing. Pavla Přikrylová a Klára
Cetkovská - „lesní ženy“- a učily nás tzv. lesní pedagogikou. To znamená, že jsme odlévali ze sádry a
poznávali listy stromů, stopy zvířat, učili se poznávat stromy podle pupenů, navrtávali si nebozezem lesní
zahrádku, poznávali a určovali lesní živočichy, učili se o zajímavostech lesa a poznávali lesní potravní
řetězec. Také jsme se dověděli, že prase divoké není všežravec, ale býložravec a zasoutěžili si v krmení
divokých čuníků. Poté jsme se vypravili ven na praktické poznávání pupenů a hlavně si zahrát strategickou
hru: Kdo nasbírá více semínek stromů. Hra byla rychlá, báječná. Celé čtyři hodiny se odehrávaly
v soutěživém, ale přesto přátelském duchu a přitom jsme načerpali spoustu zajímavostí.
Valentýnské překvapení
14. 2. se skoro po celém světě slaví svatý Valentýn - svátek zamilovaných. Náš tým ze školního parlamentu
vytvořil Valentýnskou schránku, do které si mohli ti, kteří chtěli, hodit svůj kamarádský, přátelský, ale i
milostný dopis. Následující den byl předán do těch správných rukou. Mnozí byli příjemně překvapeni
nečekanou valentýnkou.
Valentýnský den
My učitelé a děti na pracovišti B Němcové jsme si řekli, že tento svátek oslavíme jako láskyplný, klidný,
pohodový i trochu valentýnský den. Den plný úcty, lásky a pochopení druhého a snahy svého kamaráda
potěšit. Myslím, že se nám to zcela povedlo!
Prvňáčci se potěšili přátelskými hrami v tělocvičně a kamarádským povídáním, malováním srdcí na dlani,
druháci si připomněli svátek zamilovanými písničkami, třeťáci už vyzkoušeli potěšit kamaráda vlídným
slovem a obrázkem a čtvrťáci si připravili krásné příběhy, které dojemně vyprávěly o osudech lidí, přečetli si
také legendy o sv. Valentýnovi, chlapci připravili svým spolužačkám překvapení v podobě růže, krásně
nastrojená děvčata zase pomáhala svým spolužákům ve výrobě valentýnských tašek pro rodiče. Všichni jsme
si tento den užili ve vzájemné úctě a pohodě, byl pro nás krásným zážitkem.
Masopustní úterý
Jak si připomenout krásné lidové tradice? Třeba právě na masopustní úterý. Už od rána se naše děti mohly
těšit na zajímavé vyprávění o masopustním období, které začíná na Tři krále a končí Popeleční středou.
Připomněly si pokrmy, které naši předkové jedli a zjistili, že stejně jako my rádi mlsali sladké koblížky nebo
boží milosti. I naši předkové se rádi bavili – masopustním průvodem, krásnými maskami, ale i hudbou a
tancem. A hlavně bylo důležité, že se sešli všichni sousedé a mohli si popovídat. Na to my v dnešní
uspěchané době často zapomínáme. Po masopustu přichází období čtyřicetidenního půstu až do Velikonoc,
aby se naše tělo očistilo a připravilo na jaro. My půst držet už ani neumíme, ale alespoň jsme vyrobili hezké
papírové masopustní masky v podobě domácích zvířátek. Odpoledne se většina z nás se svými maskami
zapojila do masopustního průvodu, obešli jsme náměstí, potěšili lidi na radnici a zapili to horkým čajem.
Veselý masopust
V úterý 13. 2. se všechna oddělení školní
družiny ZŠ Jeseník zapojila do Masopustního
průvodu pořádaného SVČ DUHA. Vynaložili
jsme nemalé úsilí při výrobě masek a škrabošek,
veselých
barevných
klobouků,
různých
chrastítek a vozembouchů, a stálo to za to.
Z pracoviště Boženy Němcové se početná
skupina vydala za zvuku bubnu a zpěvu
masopustní písně do areálu ZŠ Průchodní, kde se
vřele přivítala s ostatními. Všichni společně za
řinčení hudebních nástrojů a chrastítek jsme
vyšli směrem k náměstí. Zde nás čekalo milé
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překvapení v podobě vlídného přivítání místostarostkou Z. Blišťanovou a malým pohoštěním v podobě
sladkých koblížků. A aby toho nebylo málo, všichni účastníci průvodu byli odměněni v SVČ Duha teplým
čajem, lízátkem a někteří si dokonce odnesli i drobné upomínkové předměty za vytvořenou masku. Moc nás
potěšilo, že k těmto odměněným maskám patřil i náš kůň s vozembouchem, které vytvořily děti ze 4.
oddělení školní družiny na B. Němcové.
Nutno říct, že akce byla velice povedená, a za to patří velké díky nejen SVČ Duha, ale taky všem, kteří se
akce zúčastnili a společně tak vytvořili krásnou a bujarou masopustní atmosféru.
Úspěchy našich žáků v OK Dějepisné a Zeměpisné olympiády
Slovo olympiáda bylo nyní velmi často skloňovaným pojmem a my, učitelé a žáci Základní školy Jeseník,
jsme pyšní nejen na výkony našich sportovců v Jižní Koreji, ale i na medaile, které získali úspěšní řešitelé
okresních kol ve vědomostních soutěžích v oblasti dějin a zeměpisu. V konkurenci základních škol okresu a
jesenického gymnázia zvítězil v OK Zeměpisné olympiády Tomáš Budina z VI. A (kategorie A) a
pomyslnou bronzovou medaili získal Tomáš Jurčaga z VII. A (kategorie B). V OK Dějepisné olympiády
svými znalostmi vybojoval 3. místo Martin Vogl z VIII. A. Tomáš Budina a Martin Vogl budou
reprezentovat naši školu v krajských kolech na konci března, budeme jim držet pěsti a doufat v ocenění.
Dveře na pracovišti Boženy Němcové zůstaly otevřené celý den
Dne 20. 2. 2018 jsme na naší škole přivítali vzácné hosty. Přišli nás navštívit rodiče, budoucí prvňáčci,
prarodiče i děti ze ZŠ Fučíkova v Jeseníku.
Hosty přivítali ve vestibulu školy žáci V. C a stali se jejich průvodci. Seznámili přítomné s tím, kolik
máme ve škole tříd, oddělení školní družiny, jaké kurzy nebo kroužky naše škola nabízí. Návštěvníci se
mohli podívat do výuky, prohlédnout si vybavení školy a učeben. Dozvěděli se, jak probíhá činnost ve školní
družině nebo v odpoledních aktivitách školy. Mohli si prohlédnout prezentaci našich školních akcí a
projektových dnů, školní kroniky, portfolia žáků a byli překvapeni, jakým způsobem se na této škole učí. Už
tento pátek bude probíhat Olympijský den a národní barvy zaplní naši školu, oslavíme společně úspěchy
našich sportovců na ZOH v Koreji.
Potěšila nás také návštěva dětí ze ZŠ Jeseníku, Fučíkova ul. ve třídě V. C. Spolu s našimi žáky si zasoutěžili
a zjistili, že dokážou spolupracovat ve skupinkách. Určitě se rádi podíváme na Den otevřených dveří k nim.
Rodiče chválili vstřícnost učitelů a vychovatelů, výzdobu školy a ve školní kronice se objevila slova o
báječné škole, milé atmosféře, spokojenosti a pěkném prostředí. Děkujeme. Emička s maminkou nám
napsaly, že už se těší na zápis, který proběhne 10. dubna 2018. Tak přijďte také! Budeme se těšit.
Nebojácní recitátoři z Průchodky
Tak jako každý rok se i letos na pracovišti
Průchodní konalo školní kolo recitační
soutěže. V kategorii 4. a 5. ročníků se sešlo
14 recitátorů, kteří si připravili pod vedením
svých p. učitelek moc hezké básničky. Proto
bylo také těžké vybrat toho, kdo bude naši
školu reprezentovat v okresním kole. Po
dlouhé poradě porota rozhodla takto:
1. místo Sofie Malinková IV. B
2. místo Sára Tschuliková V. A a Dominika
Ambrozy IV. B
3. místo Veronika Brnková V. B a Petr Joklík
V. A
I žáci 2. a 3. ročníku recitovali připravené básně. Soutěž probíhala v příjemné atmosféře. Všichni zúčastnění
si zaslouží velkou pochvalu a na stupních vítězů se umístili tito recitátoři:
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1. místo Tereza Jandeková II. A
2. místo Viktor Pavelka II. B a Nikol Juříková III. A
3. místo Helena Machálková III. A a Natálie Zemanová III. B
Zimní sportovní pohybové aktivity
Od středy 14. do pátku 16. 2. 2018 se celkem 67 žáků z pátých tříd prohánělo na lyžích na svahu Ramzové
R-3 pod vedením instruktorů z řad pedagogů naší školy (Vilém Otruba, Svatopluk Sekanina, Hana
Sedláková, Alice Pecinová a pan ředitel školy Dominik Liberda). A jako každý rok nám vypomáhala i
instruktorka paní Zdena Pěkná z SVČ DUHA, za což jí děkujeme.
Počasí nám docela přálo, sněhové podmínky vzhledem k letošní zimě byly vcelku kvalitní, a tak jsme se
mohli krásně vydovádět. Sportovní aktivity určitě splnily svůj účel, neboť v pátek sjeli krásnými obloučky
sjezdovku i žáci, kteří stáli na lyžích poprvé. Poslední den jsme uspořádali pro většinu zdatných lyžařů
náročný slalom s motem: „Umíme to jako Ester“. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků se v pátek 23. 2. ujali
zástupci Školního parlamentu naší školy (na obou budovách Průchodní a B. Němcové)), kteří předali všem
účastníkům zimních radovánek Pamětní list a malý dáreček na památku.
Ani skupinka nelyžařů pod vedením paní učitelky Bartuňkové a pana vychovatele Hlavačky nezahálela.
Příhodné zimní podmínky využili k procházkám, koulování a dovádění na sněhu, ale nezůstalo jen u
dovádění. Jeden den páťáci využili kluziště v Lázních Jeseník, kde se zdokonalovali v bruslení, a to někteří
se na brusle postavili poprvé. Páteční den byl ve znamení bobování spojený s výletem na Ramzovou.
Třídenní pobyt na zdravém vzduchu byl skvělým zpestřením začátku 2. pololetí a naši žáci byli velmi
spokojeni.

Výtvarníci a fotografové v Kapli
V pátek 23. února byli v jesenické Kapli oceněni nejlepší výtvarníci a fotografové soutěže, kterou pořádala
Charita Jeseník na téma „Co bych Ježíškovi daroval já?“. Letošní jedenáctý ročník hodnotili výtvarníci z
Jesenicka a do hodnotící komise byly přizvány i děti, aby soutěž obohatily o dětský pohled. Za naši školu
byli oceněni a získali 3. místo v kategorii 8 – 11 let za své společné dílo tito výtvarníci: Dominik Gruszka,
Kristýna Navrátilová a Eliška Podešvová.
Na všechny umělce čekalo, kromě blahopřání a dárků, další překvapení v podobě pohádky. Příběh o
přátelství dvou papuchálků Petra a Pavla, s názvem „Kde je Pavel?“, krásně zahrála nadšená skupinka
rodičů s dětmi. Divadlo nás inspirovalo ke čtení a malování obrázků z knih spisovatele a ilustrátora Petra
Horáčka. U výtvarníků, fotografů a herců všichni ocenili hlavně fantazii, tvořivost i pečlivost. Malí umělci se
o radost z úspěchu mohli podělit se svými rodiči, kteří byli na slavnost pozváni spolu s širokou
veřejností. Získat ocenění v soutěži je kladná motivace pro všechny tvořivé děti.
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Recitátorská jedenáctka
Opět po roce jsme se sešli ve čtvrtek 22. 2. s mladými recitátory z 2. stupně, aby předvedli, jak se zvládli
naučit své prozaické či veršované texty – a nejen to. K dovednostem recitátora patří také schopnost zaujmout
posluchače a správně pracovat se svým hlasem. Všech 11 zúčastněných zpříjemnilo čas i porotě složené
z vyučujících českého jazyka, která se zaposlouchala do příběhů o ufonech, bezhlavém rytíři, Malém princi
nebo o nácviku pohádky o Popelce. V kategorii 6. – 7. ročník zaujali tito přednášející: 1. místo obsadil
Lukáš Hlobil, 2. místo Barbora Doleželová a 3. místo Daniela Řehulková. V kategorii starších žáků (8. – 9.
ročník) se umístili: 1. Martin Vogl, 2. Anna Koriťáková a 3. Adrian Hamšík. Vždy první dva z každé
kategorie postupují do okresního kola Dětské scény, které se bude konat v Kapli 15. 3. 2018. Žáci se budou
muset doučit ještě druhý text, ale doufáme, že to zvládnout a postoupí i do krajského kola v Olomouci.
Budeme držet pěsti.

Biologická olympiáda
Žáci 2. stupně ZŠ Jeseník měli možnost se zúčastnit i v tomto školním roce Biologické olympiády. Letošní
téma bylo zaměřeno na pohyb. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie D byla určena pro žáky 6. a 7.
ročníků. V početné konkurenci se ve školním kole nejlépe umístila Sára Halfarová (VII. A), druhé místo
obsadil Radim Nedoma (VII. C) a na krásném třetím místě skončila Kristýna Joklíková (VII. A). Kategorie C
patřila 8. a 9. ročníkům. V této kategorii se na prvním místě umístila Anna Kaderková (IX. A) a druhé místo
obsadil Martin Vogl (VIII. A). Třetí místo zůstalo neobsazené.
Žáci, kteří se umístili ve výše uvedených kategoriích na prvních a druhých místech, postupují do okresního
kola. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
Recitace na B. Němcové
Také na budově B. Němcové se uskutečnilo 22. 2. 2018 školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2018.
Soutěžili jsme ve dvou kategoriích, od druhé po pátou třídu. Recitátoři byli skvělí, básničky nás porotu i
letos pobavily. Zajímavá byla básnička O popeláři, nebo také Opačný Ota.
I. kategorie: 1. místo: Julie Večerková III. D, 2. místo: Ivana Dušková III. D, 3. místo Sofie Snopková III. D
II. kategorie: 1. místo: Sára Štelclová V. E, 2. místo: Vendula Zatloukalová IV. D, 3. místo: Tomáš Vogl
IV.D
V okresním kole nás bude 15. března reprezentovat Julie Večerková, Sára Štelclová a Vendula Zatloukalová.
Gratulujeme všem zúčastněným a držíme palečky postupujícím.
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Fandíme našim olympionikům aneb Olympijský den na B. Němcové
V pátek 23. února jsme se na budově proměnili ve velké sportovní fanoušky v národních barvách a věnovali
celý pátek Olympiádě v Pchjongčchangu. Četli jsme si o historii olympiád, učili se znát základní myšlenku
olympiády, už víme, co znamená vlajka a další olympijské symboly. A nejen to. Sčítali jsme našim
sportovcům roky, řešili zábavné úkoly s délkami tratí lyžařů, hledali, kolik km ujela Ester Ledecká při
závodech a četli si zajímavosti o českém olympijském domě v Koreji. A to stále není vše. V tělocvičně jsme
poté skákali na lyžích, jeli jako skeletonisté, hráli jako hokejisté, stříleli do terčů jako biatlonisté a také jsme
vyzkoušeli akrobacii na lyžích a dlouhý sjezd na bobech. U toho jsme také stihli fandit našim hokejistům!!
Jsme pyšní na naše sportovce, jsme Češi!! Také se těšíme na úspěchy naší reprezentace paralympioniků od 8.
března. Všem držíme palce!

Konverzační soutěž v angličtině
I letos byla naše škola poctěna návštěvou nejlepších angličtinářů z jesenického okresu.
Ve středu 21. 2. proběhlo na pracovišti Nábřežní okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. A
vítězové školního kola kategorie IA (6. a 7. tříd) a kategorie IIA (8. a 9. tříd) opět prokázali skvělou
jazykovou úroveň. Blanka Kyrkitsou ze VI. B ve vyrovnaném „souboji“ získala 3. místo a Klára Smatanová
z IX. B si díky 2. místu vysloužila účast v krajském kole v Olomouci. Oběma děvčatům patří velká gratulace
a poděkování za příkladnou reprezentaci školy.
Vyhrály jsme 1. kolo Jesenické ligy mladších žákyň ve florbalu
Ve čtvrtek 22. 2. se naše děvčata vydala do Bělé pod Pradědem na 1. kolo Jesenické ligy ve florbalu. V
tělocvičně se sešla se Základní školou Česká Ves, Bělá pod Pradědem a Gymnáziem Jeseník. Hrálo se deset
minut v počtu hráčů 3+1, každý s každým dvoukolově - tzn. že je čekalo 6 utkání, v kterých děvčata 4x
vyhrála
a
2x
remízovala.
S
celkovým
skóre
16:7
jednoznačně
vyhrála.
Děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně štěstí do dalších kol.
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BŘEZEN
Zápis do prvních tříd je za námi. Mohl jsem si projít obě naše pracoviště a živě sledovat průběh aktu, ke
kterému lze přistupovat čistě formálně. Viděl jsem však přístup zcela jiný. Základní škola se otevřela
rodičům a stala se místem partnerského setkání. Partnerského nejen ve vztahu škola-rodič, ale i ve vztahu
škola-dítě. Žáci starších ročníků spolu s učitelkami školy se stali průvodci předškolákům a provedli je
školou. Na Boženě Němcové se dokonce škola proměnila v hrad Školštejn, od něhož děti získávaly klíč
skrze nápadité úkoly. “To byla fakt zábava, tati!”, říkal vysmátý klučík při odchodu ze školy. Na konci
června 2019 snad bude mluvit podobně. A já věřím, že bude.
Zajímavým zjištěním ve funkci je rozšířený mýtus kolem ZŠ Nábřežní. Je jich asi více, ale zmíním tento:
“Nábřežka je sportovka pro lyžaře”. Milí jeseničtí, NENÍ. Na to konto jsme se nad tím zamysleli a popsali,
co tedy vlastně 2. stupeň ZŠ nabízí v oblasti Rozšířené výuky tělesné výchovy. Zjistili jsme, že nemálo a
výsledkem je program SPORT+ jako varianta studia na 2. stupni ZŠ Jeseník pro všechny děti, které mají
rády pohyb a věnují se mu rekreačně nebo závodně. Nábor do tohoto programu bude probíhat v květnu.
Na všechny nové prvňáky a šesťáky i jejich rodiče se těšíme a připravujeme. A vedle toho se těšíme z
úspěchů a aktivit žáků naší školy. Potěšte se s námi.
Dominik Liberda
Kdo umí, ten umí…
Ve čtvrtek 15. 3. se v Kapli sešlo 28 recitátorů z různých škol jesenického okresu. Anna Koriťáková z IX. B
letos znovu zúročila svůj talent v okresním kole recitační soutěže a ve 47. ročníku Dětské scény získala 2.
místo s postupem do krajského kola v Olomouci. Publiku i porotě vykouzlila svým přednesem nejen úsměv
na tváři, ale možná v nich vzbudila i údiv nad tím, jaký talent se v této skromné dívce skrývá.
Abeceda peněz
Třídy V. A a V. B jsou zapojeny do projektu,
který se týká finanční gramotnosti a nese název
Abeceda peněz. V rámci tohoto projektu jsme
byli pozváni na exkurzi do České spořitelny.
Byli jsme plni očekávání, co tady uvidíme, jak
to ve spořitelně vypadá. Než jsme se vydali do
prostoru spořitelny, usadili jsme se v kanceláři,
kde nás pan Karel seznámil s tímto projektem,
stručně nám vysvětlil, co bude našim úkolem a
zahráli jsme si s ním na tabletech kvíz, týkající
se podnikání. Vítězné družstvo bylo
odměněno. Po tomto úvodu jsme odešli do
místnosti, kde jsme se přes skype spojili s
Českou spořitelnou v Ostravě, bylo to moc
zajímavé. V další části jsme byli rozděleni do
tří skupin a navštívili jsme místa, do kterých se běžní klienti spořitelny nedostanou. Kanceláře, trezor, ve
kterém na nás čekala sladká odměna, měli jsme v rukou bankovky – valuty, které jsou vyrobeny z jiného
materiálu než naše bankovky, pracovali jsme na bankomatu – zkoušeli se přihlásit k danému účtu, zadat
příkaz k výběru peněz. Na závěr jsme všichni byli odměněni slušivými modrými kloboučky a malou
svačinkou. Moc se nám exkurze líbila. Do školy jsme přišli spokojení, nabuzení a připraveni na další práci,
která nás bude v následujících dnech čekat.
Dny otevřených dveří pro mateřské školky
Během měsíce února všechny naše děti z prvních tříd netrpělivě postávaly u oken. Vyhlížely malé kamarády
z mateřských škol a jejich paní učitelky, kteří přišli na „kukandu“ do prvních tříd. Ukázali jsme všem, jak
umíme pěkně číst, psát, počítat a společně jsme si s předškoláky užili matematickou soutěž. Skřítek děti
zavedl do světa písmen, slabik a slov a kouzelná tabule odkryla nejedno tajemství. Na závěr jsme si společně
zazpívali a každý předškoláček si odnášel na památku upomínkový list s překvapením. Dny otevřených dveří
na naší škole jsou každoročně pro děti jednou z možností, jak si osahat školní prostředí, které je brzy čeká.
Zároveň, jako každý rokem, se uskutečnily v jesenických mateřských školách besedy o školní zralosti, kde
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naši pedagogové spolu s kolegy z PPP a SPC z Jeseníku diskutovali na téma školní zralost dítěte. Tyto
besedy již mnoho let pomáhají rodičům, aby své děti dobře připravili na školní docházku.
Vítali jsme jaro
V úterý 20. 3. jsme konečně mohli vítat jaro. Vyhodili
jsme z okna krásně upravenou a naparáděnou Moranu.
Zazpívali si všechny jarní a sluníčkové písničky.
Společně pak za znění říkadel celá budova nazdobila
Májíček, jako symbol jara, a předala panu řediteli
s přáním, aby se naší škole stále dařilo a potkaly jí jen
ty nejlepší příležitosti.
Nato si děti ještě ve třídách plnily různé jarní úkoly,
posílaly paprsek slunce svému vyvolenému, skládaly
jaru básničky a také posílaly jaru vzácná psaní.
Všechno dokreslovalo žluté, zelené a různobarevné
jarní oblečení všech dětí i dospělých.

Jesenické infocentrum
V pátek 16. 3. jsme se školní družinou navštívili Jesenické infocentrum v Katovně. Mapa města a kalendář
s radnicí byly vítanou odměnou za cestu v chumelenici. Především jsme se chtěli podívat do nových
výstavních prostor na půdě Katovny. Bohužel jsme nestihli výstavu Knihovna očima dětí, ale potěšila
nás nová expozice fotografií z našich hor. Na závěr jsme nejlepší fotografii přidělili pomyslnou zlatou
medaili.
Kniha je náš kamarád
Těší nás, že děti z naší školy stále čtou a mají knihy rády. Potvrdila nám to akce ve školní družině, kdy si
děti donesly oblíbené knihy na malou výstavu, a především ochota z nich číst ostatním dětem. Slyšeli jsme,
jak pokročilo čtení u našich nejmladších čtenářů z první třídy. Moc nás potěšilo, že po oslovení vyšších
ročníků si ve svém volném čase našli chvilku a přišli číst Tom Cenek a Ondra Vrána z páté třídy a Bára
Smatanová ze třídy čtvrté. Samozřejmě děkuji také dětem ze 3. C a odvážným prvňáčkům z našeho 1.
oddělení školní družiny na Boženě Němcové.
Velikonoční tvoření s družinou
Přesně na první jarní den, 20. března, se v naší
školní družině sešli v odpoledních hodinách
rodiče s dětmi, aby si vyrobili něco pěkného na
nastávající svátky.
Rodiče, ale i prarodiče se pustili s chutí do
vyrábění nejrůznějších velikonočních dekorací a
drobností. Z materiálů si vybírali seno, březové
větvičky, drátky, korálky, filc i jiné komponenty.
Již po chvíli začali pod jejich rukami vznikat
kouzelní zajíčci ze sena, papíru, závěsy z
březových větviček, ptáčci, kuřátka a nejrůznější
přáníčka. Aby nám šla práce pěkně od ruky, uvařili jsme si dobrý čaj, kávu a k tomu zakousli koblížky a
trubičky
od
paní
Antošové,
za
což
ještě
jednou
děkujeme.
Po celé odpoledne panovala příjemná atmosféra a každý ze zúčastněných si odnášel několik krásných
výrobků.
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A z čeho máme my, vychovatelé, největší radost? Z toho, že se rodiče dokázali v tom uspěchaném dni na
chvíli zastavit, přijít mezi nás, svůj čas věnovat dětem a spolu s nimi prožít pěkné odpoledne.

Besedovali jsme o knihách
V pondělí 26. 3. jsme se vrátili (V. C) z Knihovny V. Priessnitze z besedy s dobrou náladou, protože jsme si
přebírali cenu z výtvarné soutěže, pořádanou v únoru Knihovnou k 70. letům od jejího založení. O naší
kolektivní práci je i pochvalný zápis v návštěvní knize.
Nejdříve nám paní knihovnice Petra Sikorová povídala o způsobu hledání informací a pátrání v knihách, o
způsobu MDT – Mezinárodního desatera třídění, vyslechli jsme si, co je to obsah a rejstřík a jak s nimi v
knihovně při hledání a zpracovávání informací pracovat.
Každý si pak vybral nějakou knihu, v ní byl na první straně ukrytý lísteček s úkolem, který se plnil podle
toho, co si kdo zapamatoval z povídání – někdo rychle, někdo pomaleji.
Už víme, že nejčtenější knihy jsou všechny díly Z deníku malého Poseroutky a Harry Potter, nejvíce stránek
mají knihy o přírodě.
Na besedě v knihovně se nám moc líbilo. Děkujeme.
Tajemný svět netopýrů
Vzdělávací aktivita Rozvoj kompetencí žáků a dětí v polytechnickém vzdělávání s názvem Náš soused je
netopýr, dorazila 22. března také na Jesenicko.
Dopolední seminář seznámil pedagogy s biologií letounů (zejména vrápenců a netopýrů), s metodami
výzkumu a s ochranou těchto živočichů. Navazující prohlídka návštěvnické trasy jeskyně Na Pomezí byla
zaměřena na vyhledávání zimujících letounů.
Odpoledne pokračoval ukázkový program v prostorách Základní školy Jeseník na pracovišti Průchodní ve
spolupráci pedagog x žák. Součástí programu pro děti byly ukázky živých netopýrů. Lektoři z České
společnosti pro ochranu netopýrů dětem poutavě vyprávěli a odpovídali na dotazy. Na závěr, pod vedením
lektorů a pedagogů, vyrobily děti ve skupinkách budky pro stromové netopýry.
Netopýři všechny žáky nadchli. Věřme, že děti budou k přírodě pozornější a získané informace využijí nejen
ve škole, ale i v reálném životě.
Čtení mě baví
V březnu, kromě vítání dlouho očekávaného jara, proběhly desítky besed v knihovně, autorské čtení,
seznamování s právě čtenou knihou a vyvrcholením celého měsíce byla středa 28. března, kdy jsme na
pracovišti Boženy Němcové prožili projektový den - Čtení mě baví.
Po úkolech, které jsme plnili ve třídách, jsme
se všichni sešli v tělocvičně. Celou akci
uváděla a režírovala paní učitelka Šárka
Bernatíková. Na úvod zarecitoval Tomáš Vogl
báseň Kniha od Františka Hrubína.
Následovalo společné čtení pohádky O
jablůňce žáky prvních a druhých ročníků a
společné čtení příběhu O sluníčku a oblacích.
Také jsme se všichni seznámili s nejčtenější
knihou jednotlivých tříd a všichni jsme si
prošli výstavu našich knih. Den proběhl
v klidné a důstojné atmosféře, jak se na měsíc
knihy patří.
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Prevence je důležitá
V úterý 27. a ve středu 28. března proběhly na druhém stupni poslední dvě preventivní akce s paní
Stehlíkovou z organizace KAM. Pro šesťáky byl program zaměřen na prevenci kouření a deváťáci se
dozvěděli mnoho užitečných informací o prevenci rakoviny děložního čípku.
Hurá na Klokana!
V pátek 16. 3. 2018 se na naší škole, tak jako na mnoha jiných v republice, konala soutěž Matematický
klokan. Této celosvětové soutěže se zúčastnily všechny naše děti prvního stupně od 2. – 5. třídy a vybraní
žáci 2. stupně. Soutěžící řešili úkoly ve třech stupních obtížnosti v časovém limitu 60 minut. Naši nejmenší
byli velmi úspěšní.
V okresním srovnání v kategorii Cvrček (2.3.ročník), kde soutěžilo 471 dětí, se do desátého
místa umístily 4 děti naší školy! A hned jsme
dokonce obsadili dvě 1. místa s maximálním počtem
bodů a to: Nela Poskerová a Natálie Pěčková a do
desítky se vešli Marek Michálek s Danielem
Tschulíkem.
V kategorii Klokánek (4.-5. ročník) soutěžilo 436
dětí a do první desítky se dostaly také 4 děti a to: Jan
Cimburek, Tomáš Cenek, Eliška Juhaňáková a opět
jsme získali 1. místo zásluhou Benjamína Ševčíka.
V kategorii Benjamín (6. – 7. ročník), kde soutěžilo
336 dětí se z celkového počtu 38 řešitelů naší školy do první desítky nedostal nikdo. Ve školním srovnání
dopadly výsledky takto:
1. místo- Sára Halfarová
2. místo- Robert Liewehr
3. místo- Adéla Ručková – všichni VII. A.
V kategorii Kadet (8. – 9. ročník), kde soutěžilo 251 dětí se z celkového počtu 32 řešitelů naší školy do první
desítky nedostal nikdo, ale ve školním srovnání se žáci umístili takto:
1. místo- Monika Nováčková IX. B
2. místo shodně- Lucie Nováčková (IX. B), Filip Kubáň (IX. A), Hana Řehová (VIII. B)
3. místo shodně- Michaela Chmelařová (IX. A), Lenka Kozlová (VIII. A) a Valérie Honig (VIII. A).
Vítězům gratulujeme.
Přijímací zkoušky nanečisto
Jelikož v letošním školním roce proběhnou opět jak loni jednotné přijímací zkoušky na střední školy,
rozhodli jsme se, že připravíme pro naše vycházející žáky 9. ročníku Přijímací zkoušky nanečisto – a to v
úterý 27. 3. 2018 na pracovišti Nábřežní. Chtěli jsme žáky připravit na situaci, kterou někteří poprvé zažijí až
při samotných přijímacích zkouškách. Žáci měli informace o připravovaných přijímačkách nanečisto
avizovány s předstihem, ale přesný termín zůstal utajen (záměrem byla co největší účast žáků). Po ranním
příchodu do školy, kdy deváťáci dostali prvotní informace k průběhu přijímacích zkoušek ve vestibulu,
nastala u některých mírná panika, překvapení a zároveň očekávání. Co mě čeká? Jak to zvládnu? Jak
obstojím?
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Pro zdárný průběh přijímaček byla vymezena část prostor
školy, kam neměli přístup ostatní žáci, aby nebyli budoucí
studenti rušeni. Od samého začátku byla simulace
budoucích skutečných přijímacích zkoušek dokonalá. Při
vstupu do třídy obdržel každý žák své evidenční číslo. Žáci
seděli ve třídách v lavicích samostatně a pokyny
k testování vycházely z manuálu CERMATu pro přijímací
zkoušky. V 8:00 se zahajovalo didaktickým testem
z matematiky (10 minut organizační záležitosti a pokyny,
70 minut test), poté následovala 15 minutová přestávka a
od 9:35 pokračovali didaktickým testem z českého jazyka a
literatury (10 minut organizační záležitosti a pokyny, 60
minut test). Zadání obou testů vycházelo z volně
přístupných testů CERMATu. Účast byla vysoká – z 53
žáků 9. ročníku testy psalo 47 žáků z matematiky a 46
z českého jazyka a literatury. Jejich výsledky jsou
zveřejněny na webových stránkách školy pod přiděleným
evidenčním číslem (tak jak je při přijímacím řízení
stanoveno). Předpokládáme, že výsledky testů nastaví
některým žákům zrcadlo jejich připravenosti na skutečné
přijímací zkoušky a připravenost na studium na střední
školy.
Matematická olympiáda
Žáci naší školy se pravidelně účastní matematických soutěží. Koncem března se uzavřelo školní kolo
matematické olympiády. Řešení často složitých úloh se zhostilo 68 žáků z 6., 7. a 8. ročníku.
Úspěšnými řešiteli se stali: Nikol Zemanová, Mira Lázničková a Barbora Doleželová z VI. B; Nela Budinová
a Tomáš Budina z VI. A; Daniela Řehulková a Kristýna Joklíková ze VII. A a Lenka Kozlová, Simona
Kozlová a Matias Kavický z VIII. A.
Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v okresním kole.
Plavčíci, vyplouváme
Od února tohoto roku začal na obou pracovištích ZŠ Jeseník už tradiční plavecký výcvik 1. ročníků. Výuka
probíhá na bazéně v České Vsi pod vedením zkušených plaveckých instruktorů. Děti se na každou lekci moc
těší a už vesele brázdí vlny malého česko-veského moře. Vždyť všichni víme, že plavání je nejzdravější
pohybovou aktivitou.
Školní parlament v akci
Školní parlament a školní klub uspořádaly 27. 3. jarní turnaj ve stolním tenise. Do soutěže se zapojili chlapci
i děvčata a bojovali s velkým nadšením. Úterní odpoledne se vydařilo a už se těšíme na další společnou akci.

DUBEN
Zápis do prvních tříd a klíče do Školštejna
Zápis do prvních tříd se stal pro rodiče a děti hezkou motivací do nové rodinné etapy.
Vedle nezbytné administrativy si naši předškoláci prošli také různé úkoly a stanoviště. Například na Boženě
Němcové se hned rodiče a děti u vchodu setkali s bílou paní a dalšími hradními postavami. Ty je uvedly do
hradních prostor školy, kde spolu procházeli jednu třídu za druhou až k padacímu mostu, který je uvedl do
hlavní síně s úkoly. Skrze jejich plnění za doprovodu některé z paní učitelek došli až k truhlici s klíči.
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Každý předškolák tak již vlastní symbolický klíček ke škole a my jsme rádi, že tyto děti budeme v
pomyslných hradbách školy od září střežit a doprovázet do nové doby. Chceme, aby v ní obstáli se všemi
kompetencemi, vědomostmi a ctnostmi. K tomuto tématu pro ně a rodiče připravujeme taky sbližovací
příměstský tábor Přes hradby školy v termínu 6. - 10. 8. 2018.

Den učitelů – mládí těší stáří
Ve středu 11. 04. 2018 vystoupily a zazpívaly bývalým učitelům a učitelkám, nyní již důchodcům, k jejich
svátku, děti ze třídy III. A z pracoviště Průchodní. Zaznělo pár pěkných písní a básniček a rozzářily se tváře
našich bývalých kolegyň a kolegů. Vystoupení se moc líbilo a dětem děkujeme.
Den otevřených dveří u hasičů
Možná bychom to měla upřesnit, byl to spíš den otevřených vrat u jesenických hasičů. Naštěstí je stanice
opravdu dostatečně velká, aby se tam vtěsnalo hodně dětí. Školní družiny z obou budov si udělaly procházku
na tuto výjimečnou akci a opravdu se bylo na co dívat. Ukázka techniky nezklamala kluky, obleky
vyzkoušely zase především holky. Možnost stříkat z požární hadice byl zážitek pro všechny. Příjemným
překvapením byla ukázka slaňování z výškových budov, návštěva dispečinku a zkouška poplachu.
Děkujeme všem hasičům za ochotu věnovat se nám i nad rámec svých povinností a příjemně strávené
odpoledne.
Tonda Obal na cestách
V dubnu navštívila naši školu v rámci Dne Země společnost Tonda – Obal systému EKO – KOM. Ti
nejmenší se naučili rozeznávat základní druhy odpadů, ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou
běžně na ulicích a seznámili se s několika recyklovanými výrobky. Čtvrťáci a páťáci se seznámili se
sběrným dvorem, tříděním všech druhů odpadů, zpracování odpadů a výrobky z recyklovaných
materiálů. Děti se nejvíce smály větám, že se do odpadků oblékáme, na výrobu dětské mikiny je potřeba 30 –
40 PET lahví, že z odpadků jíme, pijeme z nich, ležíme a spíme v nich, hrajeme si s nimi, učíme se z nich.
Velice děkujeme oběma lektorům za poutavý, laskavý a jasný výklad, děti vše zaujalo a bavilo, doslova
hltaly každé slovo. Je potřeba více a více takových akcí, protože jak praví klasik: „Zemi máme půjčenou od
svých dětí“.
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Okresní kolo Biologické olympiády
Ve čtvrtek 12. dubna se v SVČ Duha Jeseník konalo okresní kolo Biologické olympiády. Své znalosti o
přírodě zde porovnali žáci z 6. a 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia okresu
Jeseník.
V soutěži naši školu reprezentovali tři žáci, jmenovitě Sára Halfarová a Kristýna Joklíková ze VII. A a
Radim Nedoma ze VII. C. Podmínkou hodnocené účasti v okresním kole bylo vypracování samostatného
vstupního úkolu. V letošním ročníku, tematicky zaměřeným na pohyb, si žáci mohli vybírat z různých
zajímavých témat, v jejichž rámci se dozvěděli více informací třeba o tom, jakým způsobem se šíří plody a
semena rostlin nebo si vyzkoušeli změřit rychlost některých bezobratlých živočichů.
Své znalosti a dovednosti si žáci ověřili formou testových otázek a poznávací části, kde se objevili jak
zástupci z říše rostlin a hub, tak z říše živočichů. Velice zajímavý byl také laboratorní úkol, ve kterém se
pracovalo s motýlím křídlem.
A jak vše dopadlo? Na druhém místě z celkového počtu osmi žáků se umístila Sára Halfarová. Čtvrté místo
v soutěži získal Radim Nedoma a na pěkném sedmém místě se umístila Kristýna Joklíková. Postup do
krajského kola si tito žáci sice nevybojovali, ale i tak můžeme mluvit o krásném úspěchu.
Jak nám to zpívalo na Zvonečku 2018
Na letošním ročníku okresní pěvecké soutěže
lidových písní Zvoneček, pořádaném Duhou
Jeseník, opět zazářilo mnoho pěveckých
hvězdiček naší školy.
Kdo měl šanci být přítomen 17. 4. na
tradičním místě konání Zvonečku –
v jesenické Kapli, určitě pocítil lehkou
nervozitu všech 73 žáků škol jesenického
okresu plynoucí z nevyřknutých otázek jako
například:
Nepopletu
text?
Zvládnu
bezchybně vyzpívat i ty nejvyšší tóny?
Nebude se mi trémou třást hlas? Většina obav
byla ale naprosto zbytečná. Kaplí se nesl
jeden hlásek libozvučnější než druhý. Porota
byla v nezáviděníhodné situaci, musela vybrat ty nejlepší výkony. Z našich žáků se podařilo nejvíce okouzlit
porotu dvěma žákyním z 1. kategorie, třem žákyním z 3. kategorie a jedné žákyni ze čtvrté kategorie –
výsledky viz níže. Všem „superstars“ moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Občas se stane, že těm, kterým se nepodaří umístit na stupních vítězů, ukápne i nějaká slzička. Je to ale
zbytečné, protože zpěv a hudba má hlavně těšit, a to se podařilo všem! Těm s diplomem, i bez diplomu.
Potěšili svým nádherným zpěvem všechny přítomné a doufáme, že se mu budou věnovat i nadále. To, že pak
získávají i ocenění, je příjemný bonus. Děkujeme také paním učitelkám za přípravu zpěváků.
1. kategorie (1. – 3. ročník)
1. Anastázie Vojčáková
2. Beáta Mudrová a Sofie Štelclová – ZŠ Jeseník III. C
3. Tereza Rybecká a Mikuláš Jati a Anežka Stránská ZŠ Jeseník II. A
3. kategorie (6. – 7. ročník)
1. Tereza Kavková- ze ZŠ Jeseník VII. B
2. Nikola Knilová
3. Sandra Kirschnerová ze VI. B a Sofia Joanidu z VII. A ZŠ Jeseník
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4. kategorie (8. – 9. Ročník)
1. Dominika Hlásná
2. Adéla Brejchalová
3. Anna Koriťáková – IX. B ze ZŠ Jeseník
Obhajoba prvního místa se povedla
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se konalo
okresní kolo ve florbalu pro žáky 1.
stupně ZŠ. Turnaje se zúčastnilo sedm
týmů. Naše škola měla dvojí zastoupení,
a to družstvo z Boženy Němcové a
družstvo z Průchodní, které obhajovalo
loňské prvenství. Dále zde byla družstva
ze ZŠ Lipová – lázně, ZŠ Zlaté Hory, ZŠ
Supíkovice, ZŠ Česká Ves a ZŠ Bělá pod
Pradědem. Hrálo se systémem každý
s každým a bez brankáře. Nejlépe si
vedli chlapci z Průchodní, kteří celým
turnajem prošli bez porážky a pouze
jednou remizovali s družstvem z České
Vsi. Zaslouženě si tak odnesli pohár a
další drobné ceny za první místo.
Družstvo hrálo ve složení Karel Zelinka, Jakub Sytař, Petr Joklík, Jan Cimburek, Jan Jelínek, Matěj Bret
všichni 5. A, Adam Urban 4. A, Štěpán Gálík 4. B a Bořek Kučera 4. B.

Nebojme se jazyka
Tak zněl název okresního kola soutěže v českém a anglickém jazyce pro žáky čtvrtých a pátých tříd.
Soutěž se konala 20. 4. 2018 na ZŠ
Jeseník, na pracovišti Boženy Němcové
v dopoledních hodinách. Účastnilo se 8
škol z Jeseníku a okolí: ZŠ Bělá p.
Pradědem, ZŠ Česká Ves, ZŠ Zlaté Hory,
ZŠ Lipová, ZŠ Mikulovice, ZŠ Vápenná,
ZŠ Bernartice a pořádající škola ZŠ
Jeseník.
Do angličtiny utvořily školy 10 družstev
páťáků, žáci pracovali v tříčlenných
skupinách, ve kterých komunikovali a
pomáhali si. Hlavními soutěžními
disciplínami byl poslech, mluvení –
odpovědi na otázky a čtení, psaní –
porozumění textu.
V češtině soutěžilo 12 rovněž tříčlenných družstev čtvrťáků a hlavní náplní bylo čtení, porozumění textu,
kresba podle přečteného textu a v kreativní části žáci poznávali autory, ilustrátory, skládali pohádkové
dvojice a řešili kvíz o příslovích.
Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné a klidné atmosféře, žáci se těšili na hezké ceny a jak to dopadlo?
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V anglické části:
1. místo ZŠ Mikulovice
2. místo ZŠ Zlaté Hory
3. místo ZŠ Jeseník, pracoviště B. Němcové
V části českého jazyka:
1. místo ZŠ Jeseník, pracoviště B. Němcové
2. místo ZŠ Lipová
3. místo ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní
Každé družstvo, i to, které se neumístilo, dnes zvítězilo v očích svých pyšných učitelů a odcházelo s pocitem
radosti a dárečkem.
Všem srdečně gratulujeme.
Čtvrťáci na dopravním hřišti
Přišel ten důležitý den a všichni čtvrťáci si dělali testy na správného cyklistu, tedy na držitele „řidičského
průkazu“ na kolo.
Nejdříve jsme se pečlivě připravovali ve třídách, poté jsme šli na dopravní hřiště do České Vsi a do učebny,
kde jsme si napsali nelehké testy a následovala jízda na hřišti podle pravidel silničního provozu, a to pod
dohledem členů Městské policie. Ve všech byla malá dušička, když přišla chvíle hodnocení. Byli jsme
úspěšní a obdrželi své cyklořidičáky.
Už se nebudeme strachovat, když objevíme nějakou značku, budeme vědět, co je základním vybavením kola,
a také že nemáme nikdy vyjet ven bez přilby! Byl to pro nás všechny nevšední zážitek.
Učíme se v přírodě
V pátek 27. 4. jsme se vydali do Lázní Jeseník vybaveni fáborky, dopisy, úkoly, pokladem a dalším
vybavením potřebným k plnění našich úkolů. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, jedna připravila trasu a
schovala poklad pro své spolužáky a druhá skupina s paní asistentkou nás následovala a plnila všechny
připravené úkoly, hledala poklad a nakonec jsme se všichni odebrali do místní cukrárny, kterou nelze při
návštěvě lázní vynechat nikdy! Počasí nám přálo, nikdo se neztratil a co bylo nejdůležitější, všem se akce
moc líbila a vůbec nevadilo, že jsme si při šipkované zopakovali učivo prvouky, matematiky, češtiny a také
si zasportovali. Už v lázních jsme se s dětmi dohodli, že takovou akci si musíme v brzké době zopakovat.
Vystoupení v Mateřské školce Jiráskova
Děti z hudebně dramatického kroužku na BN a děti z II. C vystoupily ve středu 25. 4. V mateřské škole
Jiráskova pro své mladší kamarády s pásmem písniček, povídání o jaru a hádanek. Vystoupení našich dětí
bylo mile přivítáno dětmi z MŠ, které byly velice šikovné a nejen že znaly odpovědi na naše hádanky, ale
také s námi dokázaly zpívat písničky a doprovázet nás pohybem. Všem dětem z naší školy patří dík a už se
těšíme na šikuly z Jiráskovy školky, až k nám přijdou do školy.
Psům vstup do školy povolen
Ve středu 25. 4. 2018 jsme v I. oddělení školní družiny na Boženě Němcové přivítali netradiční návštěvu.
Dva pejsci Dorinka a Sofinka nám přišli s paní Evou Martínkovou ukázat, jak využít lásku ke zvířatům
v práci s lidmi, ale především s dětmi. Možnost pohladit si chlupaté kamarády, pohrát si s nimi, vyzkoušet
základní povely, ale naučit se i vnímat jejich nálady a postoje. Děti zjistily, že o pejsky je nutné se postarat,
uklidit po nich exkrementy. Ale za to se jim pejsci odvděčí oddaností a láskou.
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Moc děkujeme paní Martínkové, že si na nás udělala čas a budeme se těšit na další setkání.
Park žije
O tom jsme se mohli všichni přesvědčit ve čtvrtek 26. dubna, když jsme se podíleli na přípravách a realizaci
této akce. Naše škola si připravila tři krásná stanoviště. Na prvním jsme si mohli vyzkoušet svou fyzickou
zdatnost, na druhém své vědomosti o
přírodě a na třetím jsme zkoušeli náš
čich a poznávali koření. Mezitím jsme
se toulali po jiných stanovištích, luštili
tajenku na cestě po pramenech. A
užívali si krásného místa.
Odpoledne park navštívila i družina,
aby prozkoumala místní prameny
daleko důkladněji. Ty byly v tento
den krásně nazdobeny květinami.
Podle zapůjčené mapky procházeli
trasu a během ní se snažili vyluštit
křížovku, jejíž odpovědi mohli najít
v popiscích na pramenech. Odměnou
byla jízda na koloběžkách, pohled
Jeseníků s voskovkami za správně vyluštěnou křížovku a hlavně příjemně strávený čas v krásném prostředí
statných stromů a zurčících pramenů (tedy jen některých).

Sportovní třídy v novém aneb program SPORT+
Tradice sportovních tříd, jak jsme je znali v minulosti, je na naší škole možná starší než někteří rodiče
dnešních páťáků. Ty první „sportovky“ vznikly v roce 1975 na tehdejší II. ZDŠ na Komenského ulici a byly
zaměřeny na běžecké lyžování. Následovalo stěhování na dnešní budovu na Nábřežní a pozdější rozšíření
portfolia i o basketbal a kopanou.
Dnešní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají tedy nač navazovat, a přesto, nebo možná právě
proto, nechceme usnout na vavřínech loňských úspěchů a posunout naši práci o stupínek výše a v novém
programu SPORT+ již nepožadujeme specializaci na některý z výše uvedených sportů.
Třída s tímto programem je určena všem dětem budoucího 6. ročníku, pro které je pohyb radostí, jsou
zdravotně fit a v přiměřené kondici. Pokud děti závodně sportují v jakémkoliv sportu, tím lépe, ale rozhodně
to není podmínkou. Již dnes se ve třídě s programem SPORT+ potkávají kromě neorganizovaných dětí i
mladí běžci na lyžích, fotbalisté, karatisté, bikrosaři, lezci na stěně a v neposlední řadě děvčata z různých
tanečních oborů a moderní gymnastiky.
Ti všichni využívají nadstandardní vnitřní i venkovní zázemí naší školy k dalšímu rozvoji svých pohybových
schopností a učení nových pohybových dovedností v akčním kolektivu. A právě 2 hodiny sportovní přípravy,
které jsou součástí školního vzdělávacího programu, slouží k této kvalitně vyšší výuce. Nemluvě o tom, že
po absolvování naší základní školy mají budoucí studenti možnost navázat studiem sportovního oboru
Gymnázia Jeseník.
Zlatý list aneb co víme o přírodě
V pátek 20. dubna pořádalo SVČ DUHA 14. ročník okresního kola soutěže Zlatý list 2018, která má v naší
republice tradici už 46 let. Šestičlenná družstva, která se skládala ze dvou hlídek po třech, plnila na deseti
stanovištích úkoly z těchto témat: práce pro přírodu, ochrana životního prostředí, rostliny, rybník a řeka, les,
hmyz, houby, domácí mazlíčci, obratlovci a geologie.
Celkem startovalo 102 soutěžících z Jeseníku, Lipové – lázní, Mikulovic, České Vsi, Javorníku, Bělé pod
Pradědem a z Gymnázia Jeseník.
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Naši školu reprezentovali mladší žáci z pátého ročníku a starší žáci z devátého ročníku. První tým páťáků
tvořili žáci – Osladilová, Joklík, Pňáček, druhý tým – Doležalová, Juhaňáková, Stiaková. Ti nakonec
společnými silami vybojovali 161,5 bodů a krásné 3. místo.
Za deváťáky bojoval první tým – Koriťáková, Škrabalová, Muzikantová a druhý tým – Knotková,
Smatanová, Jonášová. Děvčata získala 151 bodů a skončila na místě sedmém.
První místo za mladší žáky obsadilo Gymnázium Jeseník s celkovým počtem bodů 185 a za starší žáky ZŠ
Javorník s celkovým počtem bodů 169.
KVĚTEN
Půlhodinka s Cimrmanem
Kdo je Jára Cimrman? Jak vypadal? Kdy žil? Co vymyslel? Na tyto a jiné otázky nacházeli žáci 9. ročníku
odpovědi na výstavě Půlstoletí s Cimrmanem, kterou navštívili v rámci výuky českého jazyka. Mnozí z nich
už toto jméno někdy slyšeli, někdo znal alespoň jednoho ze zakladatelů Divadla Járy Cimrmana – pana
Zdeňka Svěráka, málokdo si ale uvědomil, jak moc tato fiktivní postava ovlivnila naši českou kulturu, a že
dokonce Jára Cimrman získal ocenění Největší Čech v anketě vyhlášené Českou televizí. Žáci se na výstavě
podivovali taky nad kuriózními vynálezy a zlepšováky. Ve škole pak dostali za úkol popsat či nakreslit
jeden z předmětů výstavy, nebo navrhnout svůj vlastní novátorský předmět. Za některé by se nemusel stydět
ani sám Jára Cimrman.
Dudáci z Rosic
Nechali jsme se inspirovat Strakonickými dudáky a pozvali k nám na 1. stupeň Dudáky z Rosic, abychom se
podívali a prozkoumali tento nám neznámý nástroj. Ale u zkoumání jednoho nástroje nezůstalo. My jsme
projeli s dudami celou Evropu. Seznámili jsme se s dudami a písničkami španělskými, chorvatskými,
italskými, slovenskými i brněnskými gajdami. Dokonce jsme se zapojili i do hry. Dudy nás okouzlily svým
hlasem i vzhledem. Děkujeme Dudákům z Rosic, dudačce Lucce a dudáku Ondrovi.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Nakonec za krásného čtvrtečního počasí
svištěla ve sportovním areálu ZŠ Jeseník
na Nábřežní ul. ve velkém švihadla, létaly
medicinbaly a proháněli se i skákali ti
nejlepší všestranní sportovci jesenického
okresu. To vše při okresním kole 10.
ročníku Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, projektu Českého
olympijského výboru, při kterém děti
ročník narození 2003 – 2008 soutěží na
okresní úrovni v pěti disciplínách –
přeskoku švihadla, klicích, trojskoku
z místa, hodu medicinbalem a v jedné
volné disciplíně, kdy si vybírají mezi
během na 1km a driblinkem.
Účast zcela ovládly dvě školy, a to naše pořádající ZŠ Jeseník a sousedská ZŠ Česká Ves, kdy každá ze škol
dodala více jak třicet závodníků. Svoje zastoupení v pár odvážných měly i ZŠ Mikulovice, Žulová a
Gymnázium Jeseník.
Na výsledcích se opět ukázala dlouhodobá a systematická příprava dětí ve třídách s rozšířenou výukou
tělesné výchovy na naší škole. A tak mohla olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Šárka
Kašpárková postupně poblahopřát a pověsit na krk medaile dvacítce našich žáků, kteří vystoupali na stupně
vítězů a zajistili si postup na krajské kolo, jež se uskuteční 1. června v Hranicích na Moravě. Díky a držíme
palce.
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Vítězství na SOŠ a SOU strojírenském a stavebním
Zástupci sportovní třídy VIII. B v úterý 15. 5. dokázali, že ani
manuální zručnost jim není cizí. Zvítězili ve vědomostní a
především dovednostní soutěži na eMku v konkurenci dalších
základních škol našeho regionu. Ale nadšeni jsme i z druhého místa
zástupců VIII. A, v jejichž skupině byly zastoupeny i dívky. Kromě
rýsování na počítači zvládli všichni na výbornou práci se dřevem,
kovářské práce, montáž vodovodního sifonu, stříhání a ohýbání
plechu. Tyto aktivity probíhaly v dílnách školy. Žáci měli také
možnost prohlédnout si školu od střelnice, která se nachází v
suterénu, až po nejvyšší patra, kde je umístěn domov mládeže.
Mnohé zaujal pohled z okna na novou budovu sportovní haly, v níž
budou probíhat hodiny tělesné výchovy. Škola má velmi dobré
prostorové i materiální podmínky, takže žáci, kteří uvažují o studiu
některého oboru, získali podstatné informace.
Zástupci vítězné VIII. B: Matěj Doubek, Jaroslav Forajta, Adrian
Hamšík, Vilém Juřena, Sebastian Kašník, Filip Kořínek, Robin Nemec, Stanislav Šilc, Štěpán Šolc, Roman
Velc.
Zástupci VIII. B: Soňa Bačáková, David Horký, Pavel Juřena, Lai Thi Hong Men, Natálie Mitášová, Jaroslav
Mrva, Denisa Pešavová, Dominik Toráč, Klára Valčíková, Martin Vogl.
Sousedské slavnosti
V sobotu 19. května se setkali sousedé z Jeseníku v areálu ZŠ Jeseník, Průchodní, aby spolu strávili příjemný
čas. Připraveny byly nejen stánky s dobrotami a drobným zbožím, ale i zajímavá vystoupení, výstavy a hry
pro děti a rodiče.
Naše škola se také zapojila se svým programem a žáci
připravili pod vedením p. učitelek Stúpalové a
Václavkové pěvecká vystoupení, které vystřídalo
bubnování dětí pod vedením p. vychovatelky
Šmoldasové. Také taneční vystoupení dětí ze školní
družiny p. vychovatelky Machalové sklidilo velký
úspěch, přestože děti vystupovaly poprvé před
publikem. Děkujeme všem.
Se zájmem se také setkala výstava žákovských prací
žáků 2. – 5. ročníku a vlastivědný projekt 5. C a 5. E:
Kdybych se narodil před 100 léty v Jeseníku.

Jak se peče chleba a rohlíky?
Na tuto otázku už znají odpověď čtvrťáci z Průchodky, kteří v pondělí 21. května navštívili selskou pekárnu.
Nejprve nás uvítalo velké teplo a krásná vůně čerstvě upečeného pečiva. Šikovní páni pekaři nám předvedli
zpracování nakynutého těsta do forem na chleba a prohlédli jsme si veliké pece, do kterých se chleba vkládá.
Dostalo se nám informací, co všechno předchází tomu, než chleba putuje do pece.
Následně nám paní pekařka Lída ukázala pomocníka na výrobu rohlíků a raženek, a to jsme teda koukali, jak
z kusu těsta vypadnou krásné kouličky nebo válečky. Taky jsme si vyzkoušeli skládat rohlíky na plech. A na
závěr jsme s paní pekařkou pletli pletýnky a vánočku, ale musela moc zpomalit, abychom se stihli podívat
na postup.
Poznali jsme, jak zajímavá a hlavně potřebná je práce pekařů, bez nichž bychom neměli každý den čerstvé
pečivo. Velké poděkování patří panu Romanu Štenclovi, který nám umožnil návštěvu pekárny a odpověděl
na všechny otázky.
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Helpíkův pohár
V sobotu 19. 5. 2018 se žáci 5. ročníků ZŠ Průchodní ve složení: Petr Joklík, Jakub Pňáček, Ondřej Čepl,
Barbora Osladilová – všichni ze třídy 5. A a Alexandr Raděj s Janem Zámoravcem ze tř. 5. B zúčastnili
okresního kola Helpíkova poháru, které se konalo v areálu Hasičského záchranného sboru v Jeseníku.
Účastníci této akce měli prokázat znalosti a dovednosti v oblasti PRVNÍ POMOCI získané přípravami z
předešlých dní. Soutěžilo se v pěti disciplínách, přičemž na každou z nich měla dvojice cca 5 minut. Jednalo
se o ošetření zlomenin, popáleniny, resuscitaci, epileptický záchvat a posledním úkolem bylo prokázat
odvahu slaňováním. Jmenovaní žáci se určitě za své výsledky nemusí stydět. J. Zámoravec a A. Raděj
se umístili na 11. místě, O. Čepl a P. Joklík získali 10. místo a pěkné 4. místo obsadila Barbora Osladilová a
Jakub Pňáček. Na to, že celkově soutěžilo dvacet dvojic, jde určitě o hezké umístění našich žáků. Ukázat
svoji připravenost přijeli také žáci ze ZŠ Javorník, ZŠ Lipová Lázně, žáci z Vápenné, Bělé pod Pradědem,
Zlatých Hor a samozřejmě nechyběli žáci ze ZŠ B. Němcové. Počasí nám také přálo, i když předpověď
původně hrozila deštěm, nakonec přece jen nepršelo. A tak jsme se před 13 hodinou po vyhlášení výsledků s
úsměvem na tváři rozešli do svých domovů.
USA – West – beseda v angličtině pro 6. – 9. ročník
Ve čtvrtek 24. 5. jsme se měli možnost pomyslně přenést na západ USA. A že to byla jízda! Známý
cestovatel pan Kocůrek nás „vzal“ do národních parků – Grand Canyon a Yosemite, do měst jako například
Las Vegas nebo Los Angeles, ale také do indiánské rezervace kmene Navaho. Měli jsme možnost zhlédnout
mnoho fotografií a videí, které pan Kocůrek pořídil na svých cestách a nám okomentoval v angličtině, čímž
přínos besedy ještě umocnil.
Není divu, že jsme přednášku vyslechli s velkým zájmem a posléze hodnotili jako „úžasnou“. Dostali jsme
spoustu praktických rad, které se nám určitě při návštěvě USA budou jednou hodit. Závěr byl věnován
dotazům, čehož mnozí z nás využili. Už teď se těšíme na příští zážitky z cest oblíbeného cestovatele. S
největší pravděpodobností budou ze země protinožců.
Výlet za Paprskem
V sobotu 26. 5. 2018 jsme již třetím rokem vyrazili na společný výlet dětí naší Základní školy Jeseník spolu
s rodiči, prarodiči a ostatními členy rodiny. Výlet organizovala školní družina a paní vychovatelky Žáková
a Petříková. Tentokrát jsme akci nazvali „Cesta za Paprskem“. A paprsky nás opravdu provázely téměř celý
den.
Trasa byla letos náročnější, asi tak patnáctikilometrová. Vedla nás z Ramzové přes Petříkov na chatu
Paprsek. Snažili jsme se ji zvolit tak, abychom se nevraceli stejnou cestou. Ale než jsme vyšli, čekal nás
první adrenalinový zážitek v náhradním autobusovém spojení Českých drah. Cesta na Ramzovou byla
opravdovým zážitkem. Chůze na hřeben pak pro nás byla spíše odměnou. Sluníčko nás provázelo celou cestu
až k chatě Paprsek, kde ho přes oběd vystřídal déšť. Krátká přeháňka možná tak smyla prach z cest a nám
dala čas na zasloužený odpočinek a výborné borůvkové knedlíky. Pořídili jsme si vrcholové foto a pak
rovnou dolů, zpět na Ramzovou a do Jeseníku.
Možná byl konec trošku hektický, protože jsme se snažili stihnout dřívější spoj, ale celkový dojem z výletu
byl velmi pozitivní. Děkujeme stálým členům našeho „výletního týmu“ za jejich nadšení a těšíme se zase za
rok. Na možné trase jsme již zapracovali cestou,………………… ale to je prozatím tajemství.
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ČERVEN
Slavili jsme Den dětí aneb pohádkové dopoledne pro školáky a předškoláky
V pátek 1. června jsme u nás na „Božence“ strávili
pohádkové dopoledne. Škola se proměnila v pohádkovou
říši, všude pobíhaly víly, stateční princové, Sněhurky,
rytíři i králové, potulovali se tady vodníci, našli jsme také
Pata bez Mata. Aby nám nebylo smutno, tak jsme si
přizvali ještě všechny předškoláky z jesenických
mateřských školek. A tak všichni chodili od stanoviště ke
stanovišti, kouleli koblížek do branky, procházeli se
botami samotného kocoura, skládali čepici Večerníčka,
pomáhali Popelce přenášet hrách, také kreslili
pohádkovou postavu, lozili tunelem pro Budulínka,
chytali zlatou rybku, trhali ježibabě perníčky ze střechy a
ještě další a další úkoly. Odměnou za splněná stanoviště
byl sladký a moc dobrý koláček ze Selské pekárny, kam
tímto moc děkujeme.
Když už byla stanoviště hotová, tak jsme se vrhli na vílí soutěž. Všude po škole totiž visely indicie, my jsme
je museli přečíst, zaznamenat do tabulky a tak přijít na to, jak se která víla na našem obrázku jmenuje.
Nebylo to zrovna nejlehčí, ale starší, zdatnější čtenáři nám v mnohém pomohli.
Jak jsme dnes pohádkou a pohádkovými hádankami začali, tak jsme i skončili. Na závěr se předávala
pohádková překvapení se sladkostí.
Myslím, že se nám i letošní ročník Pohádkového dopoledne vydařil a že jsme si jej náramně užili.
Medailové žně na Den dětí
Právě na Den dětí se konalo na stadionu SK Hranice KK OVOV.
Naše výprava čítající 18 členů se již v brzkých ranních hodinách vypravila vstříc soubojům s časy a výkony
v 6disciplínách (60 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, shyby na šikmé lavici, sedy-lehy za 2 min a
1 000 m nebo driblink na 2 min). Již po příjezdu na místo se ukázalo, že největším soupeřem všech
závodníků nebudou samotní soupeři, ale počasí. Naprosto azurová obloha a teploty kolem 30°C nabádaly
spíše k lenošení někde u vody než k výkonům, které by mohly atakovat osobní rekordy. Přesto všichni
závodníci šli do všech disciplín naplno a rozhodně se to vyplatilo. Posuďte sami.
družstva:

4. místo

ZŠ Jeseník

ročník 2008
ročník 2008

1. místo
2. místo
2. místo
3. místo

Hana Řehová
Markéta Buchtová
Julie Kouřilová
Julie Vršanová

chlapci
ročník 2003
ročník 2007
ročník 2008

1. místo
2. místo
3. místo

Sebastian Kašník
Tomáš Cenek
Lukáš Vencálek

jednotlivci:
Dívky
ročník 2003

Soutěžící na 1. místech si zajistili účast na republikovém finále, které se koná začátkem září. Závodníci na 2.
místech si budou muset ještě počkat, jestli nepostoupí na body.
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Všem závodníkům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy i města Jeseník a velká gratulace za
předvedené výkony a postupujícím hodně rychlosti, síly i vytrvalosti ve finále.
Exkurze Lipová
Dne 4. 6. 2018 žákyně 8. tříd Základní školy Jeseník navštívily Schrotovy léčebné lázně v Dolní Lipové.
Exkurze byla součástí školního předmětu pracovní výchova a byla zaměřena na profese vykonávané v oblasti
lázeňství.
Na recepci se nám dostalo velmi milého přivítání. Odtud jsme s paní Janíčkovou pokračovali dále do areálu.
Měli jsme možnost nahlédnout do nádherné historické secesní vily umístěné v horní části lázeňského
náměstí, kde probíhají vodoléčebné procedury a fototerapie léčící lupenku. Zde jsme si vyslechli odborný
výklad ohledně léčby i samotných procedur.
Další lázeňskou budovou, kterou jsme navštívili, byla vila Grohmann, kterou nás provázela paní Mitášová.
V přízemí jsme si prohlédli lázeňskou kuchyň s jídelnou, v suterénu Grohmannovy vily útulné moderní
wellnes a ve vrchních patrech krásné pokoje pro hosty.
Žákyním byla představena celá řada zajímavých profesí, např. zdravotní sestra, lékař, recepční, kuchař,
číšník, pokojská….
Poděkování patří především paní Ruschové, Janíčkové a Mitášové za hezký zážitek a za čas, který nám
věnovaly.
Hodina dějepisu v jesenickém archivu
K Mezinárodnímu dni archivů uspořádal Státní okresní archiv v Jeseníku komentovanou prohlídku výstavy
Zrození Československa na Jesenicku 1918 – 1920.
Využili jsme tuto nabídku a hodinu dějepisu jsme strávili s žáky VIII. B v pátek 8. 6. ve výstavním sále
archivu. Právě probíráme události spojené s první světovou válkou a vznik Československa. Ale v našem
regionu byla situace na konci války jiná, ne všichni zrod nového státu vítali s nadšením. Archivář Květoslav
Growka poutavě vyložil historické období vzniku republiky a poukázal na složitost vzhledem k převažující
německé menšině. Žáci si prohlédli panely s dobovými fotografiemi a vystavené kroniky. Vítězové malého
kvízu si odnesli kopii papírové dvacetikoruny, za kterou by si mohli něco koupit v roce 1918.
Atletický čtyřboj pro mladší žáky
Ve sportovním areálu Základní školy Nábřežní byl dne 7. června pořádán pro žáky 1. stupně základních škol
atletický čtyřboj. Žáci soutěžili v běhu na 50 metrů, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a běhu na 400
nebo 600 metrů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší 1. – 3. třída, starší 4. – 5. třída. Nejlépe si vedli
chlapci 4. – 5. třída, kteří svoji kategorii vyhráli, děvčata mladší i starší skončila na 2. místě. Nejlepší
výkony podali a nejvíce bodů pro svá družstva získali Lukáš Maceček 5. B, Anna Vinklerová 5. B, Štěpán
Gálík 4. B a Viktorie Sekaninová 3. A.
Abeceda peněz
Půl roku probíhal projekt Abeceda peněz ve třídách 5. A a 5. B společně s Českou
spořitelnou. Organizátorem tohoto projektu byla Česká spořitelna. Jeho cílem bylo seznámit žáky s finanční
gramotností v praxi. Projekt byl zahájen exkurzí v České spořitelně v Jeseníku a potom se obě třídy na dobu
dvou měsíců v rámci vyučovacích hodin i doma proměnily ve firmy, ve kterých se vyrábělo, vymýšlelo,
psalo, kreslilo, balilo, počítalo, peklo. Na jaké otázky si žáci během projektu odpověděli? Kde a jak vznikají
peníze, proč nestačí jen pro ně zajít k bankomatu a jaká je jejich hodnota? Jak se peníze utrácejí, jak se
půjčují a jak vydělávají?
Zapojením do programu děti získaly jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o správě vlastních financí,
podnikání a společné práci. Absolvováním tohoto programu zároveň naplnily rámcový předpis vzdělávání
určený MŠMT pro první stupeň základní školy. Všechno jejich snažení vyvrcholilo jarmarkem, kde zúročily
své snažení.
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Vodácký kurz
11. -15. 6. se žáci 9. ročníku vydali vstříc vodnímu
dobrodružství. Cílem vodáckého kurzu bylo naučit
se základním vodáckým dovednostem – plavbě na
kánoích, na raftech, poznání kraje a stmelení
kolektivu. Oživením a pro některé i
sebepřekonáním byly různé bojové hry a soutěže.
Vše dopadlo na výbornou. Plni dojmu zasedli žáci
opět v pondělí 18. 6. do školních lavic a hned dostali
úkol – napsat ve větách či verších své zážitky.
Myslím, že i toto zvládli se ctí.

Mistrovství ČR školních týmů v šachu ve Zlíně
Ve dnech 19. a 20. 6. 2018 se nejlepší šachisté prvního stupně naší školy zúčastnili mistrovství ČR školních
týmů v šachu ve Zlíně. Na tuto akci jsme se probojovali z okresního a krajského kola poprvé. Naši školu
reprezentovali: Cimburek Jan 5. A, Basler Jan 3. B, Pirek Adam 4. D, Pirek David 2. C. V konkurenci 30
týmů z celé republiky jsme se umístili na 19 příčce. Organizátoři připravili pestrý doprovodný program na
úterý odpoledne. My jsme navštívili s průvodcem budovu 21 – Baťův mrakodrap s kanceláří ve výtahu a
vyhlídkou na celé město.
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Příloha č. 3 k Výroční zprávě o činnosti školy 2016/2017

VÝSLEDKY
sportovních – uměleckých – vědomostních soutěží
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Název
soutěže
Král Habiny

Přespolní běh

Jesenická
florbalová liga

Upřesnění
soutěže

Jméno žáka

Sportovní soutěže
V. Mrkvica
B. Ševčík
J. Pňáček
P. Smolík
OK, chlapci, M. Bernatík
ktg. I.
J. Pleva
M. Kupka
OK, dívky,
V. Sekaninová
ktg. I.
N. Poskerová
OK, chlapci, D. Bakeš
ktg. II.
T. Cenek
OK, dívky,
V. Gajdošová
ktg. II.
J. Kouřilová
D. Tichá
OK, dívky,
E. Kouřilová
ktg. III.
E. Korytářová
OK, chlapci, M. Juřík
ktg.III.
OK, chlapci, J. Medek
ktg. IV.
OK, dívky,
M. Jonášová
ktg. IV.
Republikové V. Gajdošová
finále
E. Kouřilová
A Pešová
E. Korytářová
K. Harbichová
M. Mičkerová
ml. žákyně
K. Harbichová
E. Korytářová
T. Mikolášová
T. Břízová
N. Jehličková
D. Tschuliková
D. Macurová
E. Kouřilová
N. Skálová
M. Uhelszká
S. Kirschnerová
st. žákyně H. Řehová
finále
M. Mičkerová
N. Zadražilová
A. Hamšíková
P. Janků
Orientační
běh – ml.
žáci
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Umístění
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
2. místo
2. místo
2. místo
9. místo

2. místo

1. místo
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Přebor škol
v šachu

OK Ktg. A –
mladší žáci

KK Ktg. A

Republikové
finále
(premiéra)
Florbalový turnaj
ml. žáků

Vánoční laťka

Liga stol. Tenisu

5. – 7. ročník
D
8. – 9. ročník
D
5. – 7. ročník
- CH
8. – 9.
ročník - CH
1. kolo ml.
žáci
1. kolo St.
žáci
2. kolo ml.
žáci
2. kolo st.
žáci
3. kolo ml.ž.
3. kolo st.ž

Formela cup

Sálová
kopaná pro
děti ml. šk
věku
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N. Malá
A. Ambrožová
A. Bretová
M. Jonášová
M. Buchtová K.
Smatanová
J. Cimburek
A. Pirek
D. Pirek
K. Liewehr
J. Cimburek
D. Pirek
A. Pirek
J. Basler
Stejné složení

3. místo

2. místo

Krásné 19. místo z 30
týmů celé ČR

M. Hlobil
A. Koutný
M. Bernatík
J. Pleva
J. Lidmila
J. Raif
A. Laža
A. Ress
J. Jedlička
L. Vencálek
M. Doubek
T. Ilnický
D. Królová

1. a 2. místo

N. Muzikantová

3. místo

L. Tovaryš

3. místto

F. Kořínek

3. místo

J. Raif
M. Bernatík
O. Vyhlídal
L. Plšek
J. Sedláček
J. Raif
O. Vyhlídal
J. Plšek
K. Zelinka
J. Sedláček
O. Vyhlídal
K. Zelinka
J. Plšek
L.Vencálek
Š. Gálik
R. Kasal
M.Bernatík
A. Ress
K. Zelinka
J. Sytař

1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
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Mc. Donald
s Cup

OK ml. žáci

KK
OK st. žáci

Helpík

OK

OK vybíjená
dívky

Ktg. B

OK vybíjená
smíš.d.
OK vybíjená
dívky
OK vybíjená
smíš.d.
OK OVOV

Ktg. A
Ktg. B
Ktg. A
družstva
Jednotlivci
2008
Jednotlivci
2007

Jednotlivci
2006
Jednotlivci
2005
Jednotlivci
2004

Jednotlivci
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J. Jelínek
J. Keltoš
D. Bartuněk
A. Bronda
V. Pavelka
A. Kanálik
M. Hlobil
T. Svoboda
D. Trochta
R. Plachetka
L. Halíček
M. Zatloukal
J. Pleva
Družstvo ZŠ Jeseník
D. Plachetka
M. Bernatík
L. Drochýtek
R. Kasal
Š. Gálik
L. Vencálek
A. Ress
J. Sytař
K. Zelinka
J. Jelínek
M. Žitňanský
B. Osladilová
J. Pňáček
ZŠ Jeseník – P
ZŠ Jeseník - BN
ZŠ Jesemík – P
ZŠ Jeseník - BN
ZŠ Jeseník – P
ZŠ Jeseník - BN
ZŠ Jesemík – P
ZŠ Jeseník - BN
ZŠ Jeseník
J. Kouřilová
Vršanová
L. Vencálek
Korytářová
Labajová
Cenek
Žitňanský
Gálik
Gajdošová
Oříšek
E. Kouřilová
E. Korytářová
Bakeš
Mičkerová
L. Tovaryš
Juřík
Velc
Řehová
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1. místo
3. místo

1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
4. místo
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
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2003
družstva
Jednotlivci
2008

KK OVOV

Jednotlivci
2007
Jednotlivci
2003
Atletický čtyřboj

ml. žáci dívky
St. žáci dívky
St. žáci chlapci

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

Buchtová
Zdařilová
Kašník
ZŠ Jeseník
J. Kouřilová
Vršanová
L. vencálek
T. Cenek

2. místo
3. místo
1. místo
4. místo
2. místo
3. místo
3. místo
2. místo

H. Řehová
M. Buchtová
Kašník
1. – 3. Tř.

1. místo
2. místo
1. místo
2. místo

4. – 5. třída

2. místo

4. – 5. třída

1. místo

Vědomostní soutěže
Z. Pavlíčková
V. Zatloukalová
T. Blašková
A. Kropáčová
Matematický Cvrček
N. Poskerová
klokan
N. Pěčková
Klokánek
B. Ševčík
J. Cimburek
T. Cenek
E. Juhaňáková
Benjamín
S. Halfarová
R. Liewehr
A. Ručková
Kadet
M. Nováčková
L. Nováčková
F. Kubáň
H. Řehová
M. Chmelařová
L. Kozlová
V. Honig
Zlatý list
ml. žáci – 5.třída
Doleželová
2018
Stiaková
Juhaňáková
Dopravní
Korytářová
3. místo
soutěž 4.
Zlámal
roč.
Labajová
JOnáš
Duhová
I. ktg.
A. Kropáčová
písnička
II.ktg.
A. Stránská
S. Tschuliková
III. ktg.
S. Joanidu
N. Becisová
B. Doleželová
IV. ktg.
A.Koriťáková
Co bych
Výtvarná soutěž
D. Gruszka
Ježíškovi
Charity Jeseník
K. Navrátilová
daroval já
E. Podešvová
Duhová
písnička

Soutěž SVČ
DUHA
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1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo
Úspěšní řešitelé
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
3. místo

2. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
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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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