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Vážení rodiče,
v dalším vydání našeho školního časopisu Vás chceme informovat o dění a událostech ve škole.
Je zcela nepřehlédnutelné, že práce na zateplování budovy a výměně oken nadále probíhají. Uvnitř jsou již dokončeny prostory
druhého stupně a prvních tříd, postupně se rekonstruuje 1.a 2.poschodí prvního stupně. Pak se vnitřní práce přestěhují do prostor
budovy D (ŠD, tělocvičny, atrium…). Rozvržení prací je plánováno tak, aby nenarušilo provoz školy a jejích součástí. Práce ve školní
jídelně budou probíhat o hlavních prázdninách roku 2011. Musím pochválit žáky za dodržování pravidel bezpečnosti a všem poděkovat
za trpělivost.
Na rodičovském sdružení v září 2010 jsem Vás informoval o novinovém článku a údajném nabízení půjček Provident školou.
V reakci na článek jsme 28.9.2010 sdělili naše stanovisko redakci novin – a měsíc se nic nestalo. Proto byly zaslány dopisy se
stanoviskem školy na ústředí ČŠI do Prahy a RES-SEF v Šumperku. Myslím, že nejlepší bude, když si informace, obsažené v dopisu
odeslaném redakci, přečtete sami:
„Naše škola nikdy nenabízela půjčky PROVIDENTU.
Pokud vím, rozvrhy hodin s nápisem PROVIDENT někdo distribuoval do schránek v celém Šumperku i v okolí. Pochybuji, že je
roznášeli zaměstnanci jakékoliv školy.
Když jsem telefonicky hovořil s panem Kropáčem, ten již pevně věřil, že škola tyto letáky dětem nabízela. Já jsem všeobecně mluvil
o reklamě. Ta nás dnes, bohužel, provází na každém kroku. Pokud by s tímto měl být etický problém, nemohli by žáci školy obdržet
vůbec žádnou tiskovinu.
Ale zpět k rozvrhu s PROVIDENTEM. Ředitelství školy, ani kanceláři školy nebylo nic takového nabízeno. Dne 22.9.2010 jsem si
na poradě pedagogických pracovníků ověřil, že ani učitelům tato tiskovina neprošla rukama. Dne 22.9.2010 jsme měli schůzky s rodiči.
Zástupci tříd ze strany rodičů byli informováni o Vašem článku. Požádal jsem je, aby na následných třídních schůzkách zjistili, zda
o nabízení půjček něco neví.
Nepotvrdilo se žádné nabízení půjček PROVIDENTu ve škole.
Tím by se mohla celá záležitost považovat za vyřízenou. Ale bylo poškozeno dobré jméno školy.
V zájmu zachování dobrého jména Vaší redakce Vás proto žádám, abyste:
1)
se na stránkách novin omluvili škole za poškození našeho dobrého jména,
2)
zatelefonovali panu tiskovému mluvčí ČŠI Liboru Vackovi, záležitost mu objasnili a zdůraznili, že škola se nepodílela na žádném
nabízení půjček PROVIDENT,
3)
stejným způsobem věc vysvětlili panu Miloši Kubíčkovi, vedoucímu RES-SEF.
Věříme v solidní jednání Vaší redakce.
PS:

Výbornou reklamu PROVIDENTU jste udělali Vy zveřejněním článku ve Vašich novinách.“

Dne 27.10.2010 se mi dostala do rukou omluva, která vyšla ve zmiňovaných novinách. Poučil jsem se. S novináři si telefonicky
domluvím maximálně schůzku. Věřím, že si vytvoříte vlastní názor.
Za všechny zaměstnance školy Vám v novém školním roce přeji mnoho úspěchů a radosti s Vašimi dětmi.
Mgr. Lubomír Krejčí
ředitel školy

Organizace školy
Počet tříd celkem: 24
1. stupeň:
14
2. stupeň:
10

Počet žáků celkem: 588
1. stupeň:
346
2. stupeň:
242

Změny v pedagogickém sboru
Již v loňském listopadu převzala výuku hudební výchovy a pěvecký sbor Ptáčata dipl.um.Pavla Zerzáňová-Hilšerová. Při výuce
angličtiny nám pomáhá p.uč. Šárka Biňovcová, která vyučuje také na Akademii JAK v Šumperku. Bc. Romana Veselá pracuje jako
asistentka ve třídě 3.B.

Organizace školního roku (listopad 2010– červen 2011)
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4.února 2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 28.února do 6.března 2011.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. a pátek 22.dubna 2011.
Školní rok 2009/2010 končí ve čtvrtek 30. června 2011.

Vzpomínky na léto
Všichni asi v tuto dobu přemýšlíme nad vánočními dárky, ale přesto ještě mnozí vzpomínáme na letošní léto, strávené na táboře.
Těch deset dnů se opravdu vydařilo a počasí nám tentokrát výjimečně přálo. Prvňáčci spolu s Machem a Šebestovou soutěžili o své
„Jonatány“, starší táborníci pak v „pravěku“ bojovali o oheň.
Za přípravu pěkného programu patří náš dík Pavlu Matysovi, Ivě Fickové a celému kolektivu vedoucích, instruktorů, Evě Křenkové
za zdravotní péči a hlavně paní kuchařce Gábině Krobotové, která báječně vařila.
Tak co, uvidíme se zase příští rok na Olšance?

Školní družina
I v letošním roce bylo v září otevřeno pět oddělení školní družiny. Po vyučování to u nás vypadá jako ve včelím úle. Ještěže máme
nové školní hřiště, kde se hlavně chlapci vydovádí při míčových hrách, děvčata pak na prolézačkách, houpačkách a při hrách na
pískovišti. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat několik kroužků – tradiční dovedné ruce, keramiku, nově vzniklý kroužek
deskových her. O kroužek florbalu byl letos takový zájem, že jsme nemohli vyhovět všem zájemcům.
V posledních třech letech školní družina při svých akcích spolupracuje se žákovským parlamentem. Pomoc starších kamarádů je pro
nás velkým přínosem, obzvláště při organizačně náročných akcích, jako je „Vrškování“( z víček od PET lahví děti staví draky i jiné
obrazce), či již tradiční Drakiáda. Zástupci z řad parlamentu nám také pomohli otevřít „Školu plnou duchů“ a následující lampionový
průvod si bez nich už neumíme představit. Děkujeme! A těšíme se na spolupráci při Vánočním jarmarku, který doprovází naši vánoční
besídku, na niž dne 2.prosince srdečně zveme všechny rodiče a ostatní příznivce naší školy.

Pikomat MFF UK
Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity v Praze pořádá již 26.ročník korespondenčního matematického semináře pro žáky
2.stupně ZŠ – PIKOMAT. Seminář se většinou skládá ze šesti sérií po sedmi úlohách s různou náročností. Jednotlivé úkoly jsou vždy
spojeny příběhem. Odeslání všech úloh nebo sérií určitě není povinné. Po opravení odeslaných úloh vám přijde zadání další série,
opravené úlohy, vzorová řešení a průběžné pořadí. Řešením zapeklitých úloh to ale určitě nekončí. Kromě korespondenční části je pak
několik nejlepších účastníků z každého ročníku pozváno na soustředění v Kunžaku, které je plné dalších úloh, her a soutěží. Završením
červnové série je pak letní tábor v Olešné na Moravě. Tam se můžete klidně přihlásit, i když PIKOMAT neřešíte nebo jste to vzdali po
první sérii. Ale není to tak složité, jak se zdá. A když se dostanete na tábor nebo soustředění mezi kamarády se stejnými zájmy, je to
super!!
Marie Vonzino, 7.A

Sdružení rodičů
Na plenární schůzi Sdružení rodičů dne 22.září 2010 informoval ředitel školy přítomné rodiče v prvé řadě o probíhající rekonstrukci
školy , která je pro žáky i vyučující o to složitější, že bude až do konce školního roku probíhat za běžného provozu. Tento fakt s sebou
přináší zvýšené nároky na bezpečnost. Paní Jelínková, vedoucí vychovatelka školní družiny, seznámila všechny přítomné s chystanými
akcemi (sběrový týden, Drakiáda, Škola plná duchů, vánoční besídka..). Kladně zhodnotila letní tábor.
Pokladník Sdružení rodičů, paní Jílková, přednesla zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2009/2010 a návrh nového rozpočtu na školní rok
2010/2011. Výše rodičovského příspěvku – 80,-Kč – zůstala stejná jako v minulých letech a prostřednictvím volených zástupců ho
schválila i rodičovská veřejnost.
Další setkání rodičů a pedagogických pracovníků proběhnou již formou konzultačních dnů – nejbližší 24.listopadu 2010. Schůzky
s třídním učitelem i ostatními vyučujícími si mohou rodiče domluvit i mimo konzultační dny.

Setkání prvňáčků u školy
Stalo se již pěknou tradicí naší školy, že své budoucí prvňáčky vítáme den před oficiálním zahájením nového školního roku. Noví
žáčci se seznamují se svou budoucí třídou, prohlédnou si výzdobu i připravené pomůcky, posadí se do své nové lavice. Rodiče pak
mají možnost prohlédnout si budovu školy a především prostory, v nichž budou jejich děti pobývat nejvíce – třídu, školní družinu, jídelnu
i šatny. Děti se seznámí s paní učitelkou, vychovatelkou i novými kamarády.
Naše škola prochází rozsáhlou rekonstrukcí s výměnou oken a instalací nového ústředního topení právě v prostorách 1.tříd. I přes tyto
komplikace se podařilo celou akci úspěšně zvládnout a děti odcházely domů s pocitem jistoty, že školní rok opravdu začne.

Telegraficky ze školního žákovského parlamentu
Také v tomto školním roce pracuje školní žákovský parlament složený ze zástupců 4.-9. tříd. Scházíme se 1x za měsíc. Zástupci
tříd mají možnost podat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti a prostředí školy. Důležitou součástí práce parlamentu je pomoc při
organizování akcí pro ostatní spolužáky - hlavně ve spolupráci se školní družinou.
A co nás čeká do Vánoc? Tajuplná škola plná duchů, slavnostní předávání slabikářů, Mikulášské čertování, tradiční vánoční dílničky
a na ně navazující jarmark.

Dárkování
V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli předvánoční projekt, který jsme pracovně nazvali „Dárkování – alias Jarmarečníci“. Děti na
prvním stupni pracovaly se svými třídními učitelkami a učiteli, druhý stupeň se pak (s trochou nadsázky) změnil na řemeslné dílničky.
Zájemci se mohli zapojit do práce dle vlastního výběru a schopností. Přes některé počáteční problémy se nám projekt líbil a proto jej
pořádáme i letos – v úterý 16.listopadu.V jednotlivých dílničkách si zájemci vyzkouší pečení perníčků, práci se sklem a barvami,
modelování v keramické dílně, práci se dřevem i papírem, výrobu vánočních dekorací. Jednak si připomeneme některá již zapomenutá
řemesla, ale hlavně tak společně vyrobíme drobnosti na vánoční jarmark. Děti na 1.stupni budou na výrobcích opět pracovat společně
se svými třídními učiteli.
Dílničky pro 2.stupeň budou koncipovány jako dvouhodinové bloky, a tak může každý žák absolvovat 2 různé aktivity. V těchto
dnech se žáci mohou přihlásit do dílniček u jednotlivých vyučujících. Pro ty, co si na řemeslo moc netroufají, je připraveno vyučování
s předvánoční tématikou.
Vánoční dílničky letos proběhnou také , ale s poněkud jiným zaměřením – budeme dokončovat a balit výrobky, abychom byli
připraveni na jarmark, který je předběžně plánován současně s Čertováním školní družiny na čtvrtek 2.prosince 2010.
Předběžné termíny dílniček:
Čtvrtek 18.11.2010
výroba adventních věnců, zdobení perníčků
Čtvrtek 25.11.2010
zdobení perníčků, dokončovací práce, balení
Středa 1.12.2010
závěrečný finiš

Z mediálních luhů a hájů
Již třetím rokem ve škole nabízíme volitelný předmět Mediální výchova. Děti se v něm seznamují se základy redakční práce, učí se
pracovat s informacemi. Letos si žáci zahráli na reportéry a zpravodaje, kteří komentují dění v naší škole. Samozřejmě, že v jejich
hledáčku uvízla již několikrát zmiňovaná rekonstrukce školy. Jeden z textů nás zaujal - co myslíte, je to dílo budoucích investigativních
novinářek?
Rekonstrukce naší školy
Vedení školy se domnívá, že na naší škole se nachází naleziště diamantů. Již od roku 2009 se je snaží všemi způsoby vytěžit
z betonu některých pater. Jelikož to bylo velmi nápadné a žákům to připadalo divné, rozhodli se to zakamuflovat „opravou“ školy.
Dělníci to stále zapírají, ale my známe pravdu! Diamanty jsou velmi vzácné, protože jsou obrovské, barevné a téměř dokonalé. Vedení
školy tuto informaci nechce zveřejnit, jelikož když je prodají“ načerno“, budou z toho mít více peněz, než kdyby tyto jedinečné diamanty
skončily v muzeu. Při tajném průzkumu oblasti se nám podařilo spatřit jeden z diamantů a byl skutečně nádherný. Chtěli jsme jej
vyprostit z betonu, ale byl příliš zasazen do zdi. Navíc jsme měli veliké štěstí, že nás při tom nikdo neviděl. Avšak jsme si vědomi rizika,
pokusíme se ukořistit alespoň jeden vzácný kámen. Jak jsme dopadli a zda-li jsme byli úspěšní se dozvíte v dalším vydání našeho
měsíčníku „Pravda o naší škole aneb Co nám tají?“
Jana Hegarová, Marie Re
A stanovisko vedení školy? No, konečně někdo zjistil, kam se poděla ta Jantarová komnata. Ale až ji vykopeme, neprodáme ji
„načerno“, ale „nabílo“ a z utržených peněz pořídíme hezké školní vybavení.
Soutěž pro pozorné čtenáře – žáky: Co je Jantarová komnata? Co nejvýstižněji ji charakterizuj a práci odevzdej svému vyučujícímu
dějepisu. Nejlepší a nejrychlejší účastníci budou odměněni.

Kurz GO! žáků 5.tříd
Třetí školní týden – od 13.do 17.září 2010 – strávili žáci pátých tříd na škole v přírodě na Severomoravské chatě ve Vysokém
Potoce. V tomto ročníku totiž poklesl počet žáků a vedení školy rozhodlo o sloučení tříd. Takové rozhodnutí nikdy není lehké ani
příjemné pro žádné ze zúčastněný ch dětí, rodičů ani učitelů. Abychom otupili některá ostří a ohladili hrany, vyjely nové kolektivy na
pobyt v přírodě – kurz GO!.O tom, že akce svůj účel splnila, vypovídají postřehy dětí, o něž se s vámi rádi podělíme:
Dne 13.září jsme se spolužáky z 5.A a B odjeli na akci GO!, neboli pobyt v přírodě. Když jsme přijeli, bylo vše v pořádku. Ale hned
po chvíli se nám některé věci vymkly z rukou. Chcete vědět, co se vlastně stalo? Večer, když se chystala večerka, zahlédli kluci nějaké
světélko. No a jak už to tak bývá, všichni se začali bát, protože si mysleli, že je to nějaké strašidlo, třeba duch knížete Severy a jeho
veverky Lili. Nakonec se z toho strašidla vyklubal pan správce, který si pozdě večer šel zkontrolovat ovce, jestli jich má plný počet. A tak
se tomu všichni zasmáli a šli spát. Tak tomu se říká hustý začátek! Povím vám také něco o tom, jak jsme plnili úkoly. Po celou dobu
pobytu jsme pátrali po stopách knížete Severy, který údajně na Severomoravské chatě trávil také svůj volný čas. Dostali jsme „zjevný
pergamen“ a v průběhu her a soutěží jsme doplňovali chybějící slova. Každý den byl plný her, soutěží a napínavých dobrodružství –
zkrátka nálož energie. Někdy jsme se také učili, ale kdo by myslel na učení, když se neučí ve třídě, ale v restauraci, ale i tak se na nás
něco z učení nalepilo.
Tereza Pazourová, 5.A
Ten týden, když jsem měl jet na Severomoravskou chatu, jsem bohužel onemocněl. Moc mě mrzelo, že nebudu stavět domečky
a nezahraju si číslovku a vybíjenou. V úterý jsem byl zdráv jako rybička a maminka mi řekla: „Možná bys mohl ve čtvrtek navštívit své
kamarády.“ Byl jsem velmi rád a radostí jsem křičel a výskal. Ráno jsme vyjeli. Cesta byla úzká a pokrytá kamením. Mezi stromy se
najednou mihla nějaká budova. Ano, byla to Severomoravská chata. Kolem byla mlha, která vypadala jako rozlité mléko. Vystoupil jsem
z auta a zhluboka se nadechl. Ucítil jsem horský vánek. Rychlými kroky jsem zamířil ke dveřím. V tu dobu, kdy jsem přišel, probíhalo
vyučování. Po vyučování jsem si vyrobil masku, kterou jsem modře nabarvil. S Tomem jsme stavěli domečky. Nejdřív to byly jen čtyři
klacíky, ale pak jsme udělali krásné stěny z dřevíček. Po chvilce sbírání klacíků jsem našel mech. Skvěle nám posloužil jako obklad
stěny. Matěj a Libor, kteří stavěli kousek od nás, začali těžit hlínu, do které jsme přidali vodu a byl to hotový cement. celý dům byl
pokrytý cementem neboli hlínou s vodou. Byl to nádherný domeček s rybníkem a plotem. Možná v něm bydlí nějaký malý roztomilý
skřítek, který teď vykukuje z okna. Bohužel jsem nehrál číslovku, ale alespoň vybíjenou, ve které jsem stále prohrával. Pomalu se blížil
večera také diskotéka. Děvčata začala tancovat, ale kluci moc netancovali. Oči se mi zavíraly únavou, tak jsem si šel lehnout a za pár
minut jsem usnul. Byl to přenádherný den, zdá se mi, že to byla jen minuta. Moc rád bych zažil takové krásné chvíle zas.
Sean O´Reilly 5.B
Od první chvíle, co nám paní učitelka pověděla o kurzu GO, jsem se těšila jen částečně. Představa, že strávím s kamarádkami 5
dní v kuse byla úžasná, pouze jsem měla strach, že se mi bude stýskat po rodině. Poté, co se autobus rozjížděl ze školního parkoviště,
jsem na rodiče okamžitě zapomněla a začala jsem si užívat zábavu s kamarádkami. Po dlouhé cestě jsem byla na pokoji s Eňou,
Terkou a Anetkou. Celý tento týden mě mile překvapil a jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila.
Linda Hoang, 5.B
Pobyt v přírodě se mi velmi líbil, denní program byl plný zábavy, her a učilo se líp než ve škole. Nejvíce se mi líbil ples masek,
vyhlášení talentů a výlet do kostela. Odpočinuli jsme si a načerpali sil do nového školního roku.
Hana Švarcová, 5.B
Po vybalení kufrů jsme se sešli v jídelně. Paní učitelky nás pak rozdělily do skupinek a rozdaly nám pergameny – měli jsme jít po
stopách knížete Severy, který údajně jezdil na tuto chatu. Ze soutěží mě nejvíce bavilo hledání mazlíčka knížete Severy. Naše družstvo
se moc snažilo, přesto jsme skončili na posledním místě. Zato soutěž o nejlepší pokoj jsme skoro vyhráli.
Alena Němcová, 5.B

Plavecký výcvik 2010/2011
Plavání je jedna z dovedností, které mohou zachránit život. I proto, tak jako všechny školy v naší republice, každoročně
organizujeme povinný i zdokonalovací plavecký výcvik. Je určen pro žáky 2. – 4. tříd. V povinném výcviku ve 2.-3.ročníku zvládnou děti
základní plavecké dovednosti, které pak pilují ve 4.ročníku. Právě díky této skutečnosti zaujímají české děti přední místa v evropském
žebříčku rekreačních plavců.
Povinný výcvik
2. a 3. třídy: 10 lekcí (678,- Kč kompletně hrazeno z rozpočtu školy)
Zdokonalovací výcvik
4. třídy: 10 lekcí - žáci hradí výuku (556-Kč), přičemž SR poskytuje příspěvek 150,-Kč, konečná cena
tedy je 406,- Kč.
Termíny
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C
7.září 2010-19.listopadu 2010
2.C
23.listopadu 2010 – 1.února 2011
Dopravu na plavání žákům hradí město.

Školní lyžařský výcvikový kurz
Již tradičně pořádá naše škola v souladu s učebními osnovami lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník. Důvodem zařazení lyžařského
kurzu do učebních osnov pro základní školy je zvládnutí nové pohybové dovednosti, kterou mohou využít děti ke smysluplnému využití
volného času, a to v době, kdy jsou možnosti pohybových aktivit poměrně omezeny ročním obdobím. Jen málokdo se později, již
v dospělém věku, odhodlá podstoupit proces lyžařské výuky, aby jednou mohl být nápomocen předávání těchto dovedností dalším
generacím. Zároveň je tento výcvik možností, jak poznat své spolužáky v jiných podmínkách, z jiných stránek a také dobrou příležitostí
k utužení kolektivu.
V posledních letech bohužel zájem žáků o lyžařský kurz stále klesá. I proto jsme se rozhodli uspořádat pouze jeden běh kurzu.
Termín:
Cena kurzu:

24.-28.ledna 2011 Chata Sněžník v Kunčicích u Starého Města
1 500,- Kč (celková cena je 1 800,- Kč, Sdružení rodičů přispívá 300,- Kč)

V ceně je zahrnuta plná penze, ubytování a doprava autobusem. Vleky si hradí žáci sami – počítáme s částkou cca 850,- Kč.
Po ukončení kurzu a vyúčtování bude případný přeplatek vrácen. Rodiče mohou požádat o příspěvek svého zaměstnavatele nebo
sociální odbor (fakturu si mohou vyžádat v kanceláři školy). V případě neúčasti dítěte je nutno počítat se storno poplatkem.
Výzbroj: sjezdové lyže (seřízené v odborném servisu – nestačí podpis rodičů), běžecké lyže (možno samostatně, lépe obojí),
snowboard; lyžařská přilba.
Výcvik bude veden vyškolenými instruktory s platnou licencí. Kurz je výcvikový, takže je nejvíce určen právě těm, kteří na lyžích
nikdy nestáli! Ale zajímavý program nabídneme i pokročilým lyžařům.

Podzimní sběr papíru
Letošní podzimní sběr papíru byl opět netradiční. Až se příští rok v okolí školy nebudou vyskytovat míchačky, hromady tvárnic
a jiného stavebního materiálu, budeme se asi nudit. Počasí nám docela vyšlo, ale i tak naši pomocníci z 8. a 9.tříd občas docela
prochladli. Podařilo se nám nasbírat 19418 kg; celý výtěžek – 22 572,-Kč poputuje do pokladny Sdružení rodičů a bude dále použit pro
žáky – mimo jiné třeba na provoz keramické dílny, odměny pro nejlepší sběrače, ceny na Den dětí.
Při hodnocení úspěšnosti jednotlivých tříd jsme letos poprvé použili 2 kritéria – průměr na žáka a procentuální úspěšnost třídy, která
vypovídá o tom, kolik žáků se do akce skutečně zapojilo.
1. stupeň:

2. stupeň:

4.A
1.B
5.B
6.B
6.A
8.C

Nejlepší sběrači:

Nejlepší sběrači:

Alena Němcová
Johana Davidová
Martina Krejčí
Martina Horáčková
Jan Stuchlík
Tomáš Koukola

5.B
5.A
3.A
9.B
7.A
8.C

600 kg
545 kg
523 kg
367 kg
324kg
251kg

Pasování prvňáčků
Ani letos nás nemine již tradiční slavnostní předávání slabikářů – „PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ“. Žáci devátých tříd si pro své nejmladší
spolužáky připravili pohádkové povídání a už se všichni těší na středu 10.listopadu 2010, kdy v 10:00 hod. v malé tělocvičně celá akce
propukne. Srdečně zveme všechny rodiče, kteří mají čas, aby tento pro děti důležitý okamžik strávili společně s nimi.

Informace výchovné poradkyně
Vážení rodiče,
v rámci volby povolání proběhnou tyto hlavní akce:
•
dny otevřených dveří – návštěva jednotlivých druhů a typů škol
•
burza SŠ a SOU na Gymnáziu v Šumperku - SCHOLARIS – 3. listopadu 2010
•
akce Škola – v Domě kultury Šumperk – 24.-25.11. ( 9 – 17)
•
na základě získaných informací proběhne ve škole v rámci konzultačního dne informativní schůzka s výchovnou poradkyní.
V letošním školním roce – na základě zákona 243/2008 ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů Vás chci upozornit především důležité
informace, obsažené v § 60 - „Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole“:
•
•
•

o konání a o způsobu konání přijímací zkoušky rozhodne ředitel střední školy
pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky
zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední školy v předepsaném termínu
o pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2010
o pro obory bez talentové zkoušky do15.března 2011.

Vyhláška č. 671/2004 Sb., v platném znění, uvádí další náležitosti přihlášky:
•
výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání
•
doklady o integraci – zajistí si každý zákonný zástupce žáka v PPP nebo v SPC
•
doklady o výsledcích v odborných soutěžích
•
doklady o publikační činnosti
•
doklady o dosaženém dalším vzdělávání ve škole.
Termín přijímacích zkoušek v prvním kole pro tento školní rok je stanoven na období 22. 4 – 7.5. 2011. Konkrétní den konání zkoušky
stanoví ředitel SŠ. Talentové zkoušky pak proběhnou 10. a 11.ledna 2011 – v Šumperku se jedná o SPŠ a VOŠ.
Nyní mi dovolte, abych Vám celý proces přijímacího řízení popsala jednodušeji – to znamená bez citací paragrafů a vyhlášek:
•
výchovný poradce se žákem popř. se zákonným zástupcem vyplní přihlášky na PC a vytiskne
•
zákonný zástupce a žák přihlášku podepíší
•
v případě potřeby musí být přihláška potvrzena lékařem (týká se pouze vybraných oborů)
•
přihlášky, výstupní hodnocení ( popř. další dokumenty – vyšetření v PPP, SPC – potvrzení diagnózy) odevzdá zákonný
zástupce řediteli střední školy nejpozději do 15. března 2011, u oborů s talentovou zkouškou pak do 30.listopadu 2010
•
za odevzdání všech dokumentů řediteli střední školy plně odpovídá zákonný zástupce. Základní škola do tohoto právního aktu
není oprávněna vstupovat!!!
•
začátkem března 2011 obdrží každý žák naší školy pouze jeden zápisový lístek, který zákonný zástupce vyplní a předá
řediteli příslušné střední školy, na kterou bylo jeho dítě přijato a na které chce jeho dítě skutečně studovat – a to nejpozději do
5 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat na danou školu. Předání
zápisového lístku řediteli střední školy je opět v kompetenci zákonného zástupce
•
upozornění – zápisové lístky jsou číslovány a přísně evidovány - je na žácích a jejich rodičích, aby jej bezpečně uložili.
Všem dětem přeji šťastnou ruku při rozhodování o svém budoucím životě.

Atletický čtyřboj
V říjnu proběhlo na Tyršově stadionu v Šumperku okresní kolo atletického čtyřboje. Soutěžilo se v běhu na 60m, vytrvalostním běhu,
hodu míčkem či vrhu koulí a skoku do výšky či dálky. Soutěžila pětičlenná družstva a do bodového hodnocení se započítávaly výsledky
čtyř nejúspěšnějších závodníků. Starším chlapcům sice ne vlastní vinou nevyšel běh na 60m, ale přesto se dál usilovně snažili. Mezi
vynikající výkony pak patří 1.místo ve skoku do výšky Honzy Kouřila ze 7.A a skvělé výsledky Míši Musilové ze 7.B.
Výsledky:
Mladší žákyně:
1.Musilová Michaela
24.Piknová Andrea
30.Špičková Lucie
35.Wagnerová Pavla
54.Drásalová Katka
DRUŽSTVA:
Mladší žákyně:
1.I.ZŠ Šumperk
5279
2.Němcové Zábřeh 4737
3.VI.ZŠ Šumperk 4524

1609
1022
963
930
733

Starší žákyně
20.Novosadová Hana
23.Seideglanzová Katka.
41.Jurečková Michaela
42.Benáčková Martina
52.Hegarová Jana
Starší žákyně
1.IV.ZŠ Šumperk
2.III. ZŠ Šumperk
3.Vodní Mohelnice
9.VI.ZŠ Šumperk

6205
5931
5746
4715

1292
1254
1089
1080
953

Mladší žáci:
3.Kouřil Jan
8.Mikulič Martin
37.Šebela Jakub
38.Simon Vojtěch
62.Hruban Jiří

1108
957
642
640
387

Starší žáci:
19.Valenta Jan
30.Heger Aleš
36.Pape Oliver
40.Vamvakaš Filip
68.Slavický Jiří

Mladší žáci:
1.Vodní Mohelnice
2.Školská Zábřeh
3.I.ZŠ Šumperk
5.VI. ZŠ Šumperk

3980
3634
3456
3347

Starší žáci:
1.Němcové Zábřeh. 6757
2.Hanušovice
6283
3.V. Losiny
6174
7.VI. ZŠ Šumperk 5595

1506
1409
1352
1328
902

Orientační běh
Ve středu 20.10. absolvovalo 9 reprezentantů školy závod v orientačním běhu. I přes nepříznivé počasí si mezi zkušenými
orientačními běžci vedli tak, že si zasloužili i pochvalu pořadatelů. O tom, že nebyli jen „do počtu“ svědčí výborné 5.místo Renaty
Czyžové, 7.C a 6.místo Marka Perryho, 6.B.

Klub deskových her
Od jara si mohou děti nejenom ze školní družiny zahrát deskové hry, které nám zapůjčila Mensa ČR. Do naší již poměrně rozsáhlé
sbírky tak přibyla spousta nových zajímavých her. V nedávné době se naše děti zúčastnily soutěže ve hře Ubongo a opravdu uspěly.
V krajském kole obsadila Vendula Hejtmánková, 4.C 2.místo a postupuje tak i do kola celostátního, Terezka Haluzová, 2.A se umístila
na 3.příčce. Blahopřejeme našim šikulkám.

