
1 
 

        

 
 

Vážení rodiče a příznivci naší školy, milí žáci, 
 

letošní rok slavíme 100 let od vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Obzvláště v druhé polovině roku jsme o tomto význačném 
jubileu mohli takřka denně číst v novinách, v rozhlase i televizi sledovat různé dokumentární pořady i filmy akcentující jednotlivé 
etapy uplynulých sta let. Pokud je mi však známo, youtubeři se tímto tématem nikterak nezabývali, a tak připomenutí tohoto výročí 
našim žákům zůstalo na bedrech školy (kam ostatně právem patří). 
Sto let – to už je opravdu úctyhodné jubileum, a to si pak zaslouží pořádnou oslavu. Žáci naší školy toto výročí oslavili spolu se svými 
vyučujícími ve středu 24. října 2018 velkým projektovým dnem.  
Do příprav celkem 19 různých bloků se zapojili všichni vyučující druhého stupně, pozvali jsme pamětníky i lektory ve snaze přiblížit 
dětem uplynulých 100 let vážně i nevážně. A troufám si tvrdit, že se nám to podařilo. 
Děti se zúčastnily besed s pamětníky, debatovaly o 2. světové válce, prohlížely si knížky, které v uplynulém století vyšly, mapovaly 
úspěchy českých vědců i sportovců. Došlo i na zábavu – proběhla módní přehlídka v duchu první republiky, děti poslouchaly dobovou 
hudbu a hrály hry našich babiček, tančilo se a byly otevřeny čtyři „filmové sálky“. Žáci vyrobili 101 lampion pro slavnostní průvod – 
každý z nich popisoval důležitou událost jednoho roku. V rámci dalších bloků pak navštívili jak expozice šumperského muzea, tak i 
soukromé vojenské muzeum pana Hlavatého. Zpětně vidím, že nám chyběla příprava dobových jídel, ale na tu může dojít i jindy. 
Ani první stupeň školy nezůstal stranou – vyučující naplánovaly pro své třídy k tomuto významnému jubileu mnohdy i vícedenní 
aktivity. Vyvrcholením celého projektu bylo zasazení Stromu svobody. Ke kořenům stromu jsme uložili časovou schránku se vzkazy 
pro příští generace a podvečer pokračoval lampionovým průvodem ke knihovně T. G. Masaryka, kde děti čekala večerní prohlídka 
nově otevřené knihovny. Pro žáky 9. ročníku den však zdaleka nekončil – absolvovali zážitkový program „Cesta časem“, v němž se 
stali účastníky mnoha kritických okamžiků našich dějin. 
V uplynulých sto letech postupovala věda a technika nikoli po krocích, ale skokově. Naše děti si nedovedou představit svět bez 
telefonu, televize, automobilů a letadel. Nicméně, stejně jako před 100 lety platí základní pravidla slušného chování, svůj význam 
neztratily pojmy jako slušnost, morálka, čest, spravedlnost a hrdost na svou vlast. Je společným úkolem rodičů i školy vychovat naše 
děti tak, aby vprostřed vší té techniky nezapomínaly, že sebelepší mobil kamaráda nenahradí. 
Přeji nám všem, aby nastupující století České republiky bylo méně hektické než to uplynulé. 

RNDr. Zuzana Bendová, zástupce ředitele 
 

Školní poradenské pracoviště 

Od začátku letošního školního roku zahájilo v naší škole činnost úplné školní poradenské pracoviště (ŠPP), které bylo ustaveno 
k podpoře výchovně vzdělávací koncepce školy a v souladu s platnou legislativou poskytuje poradenské služby žákům a jejich 
zákonným zástupcům.  
K hlavním cílům ŠPP patří: 

 podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy (tj. posílení pozitivních vztahů mezi žáky i žáky  
a vyučujícími),  

 zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané vytvářením účinných plánů podpůrných 
opatření a individuálním přístupem, 

 spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, aby byly propojeny poradenské služby poskytované školou se 
službami těchto specializovaných poradenských zařízení,  

 odborná pomoc žákům, učitelům a zákonným zástupcům, 

 prevence školní neúspěšnosti, 

 poradenství v oblasti volby povolání, 

 okamžitá odborná pomoc při řešení akutních krizových i dlouhodobě zažívaných problémových situací žáků.  
Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu 
zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, 
kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka. Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu  
s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. 
Poradenské služby v naší škole jsou zajištěny výchovným poradcem (Mgr. Jindřiška Haltmarová), školním metodikem prevence (Mgr. 
Jolana Papoušková), školním psychologem (PhDr. Jaroslava Jitka Pánková) a školním speciálním pedagogem (Mgr. Jitka Pospíšilová). 
ŠPP naší školy tedy tvoří čtyři zkušené pedagogické pracovnice s požadovanou odbornou kvalifikací, na které se mohou žáci i rodiče 
v případě potřeby obrátit. Uvedené pracovnice dále úzce spolupracují s dalšími pracovníky školy.  
Bližší informace o činnosti a poslání ŠPP naleznete na našich webových stránkách www.6zs.cz. 
             Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
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Plavecký výcvik 2018/2019  

Výuka plavání je na naší škole samozřejmou a dlouholetou tradicí. Plavání bylo vloni začleněno do Rámcového vzdělávacího programu 
pro ZŠ a tudíž i do našeho ŠVP Žirafa. Výuka plavání je tak povinnou součástí učiva ve 3. a 4. ročníku. Celkem tak během dvou let žáci 
absolvují v rámci tělesné výchovy 40 hodin plavání. Pro rodiče je pozitivní zprávou to, že tato povinná aktivita je hrazena ze státního 
rozpočtu. Již druhým rokem plavecký výcvik organizujeme ve spolupráci se zábřežským krytým bazénem.   
Rekreační plavání rovnoměrně aktivizuje svaly celého těla a přispívá k rehabilitaci organismu, což je v dnešní „počítačové“ době 
nezanedbatelný bonus.  V tabulce uvádíme termíny pro jednotlivé třídy. 

 

třída počet dvouhodinových lekcí datum 

III. A 10 19. 2. 2019 –30. 4. 2019 

III. B 10 14. 11. 2018 – 30. 1. 2019 

III. C 10 19. 2. 2019 –30. 4. 2019 

IV. A 10 11. 9. 2018 – 20. 11. 2018 

IV. B 10 14. 11. 2018 – 30. 1. 2019 

IV. C 10 11. 9. 2018 – 20. 11. 2018 

 

Vzpomínka na tábor v Mladoňově 

Hrušky se zbarvily do zlatova. Ze švestek se pomalu vaří povidla. Slunce zapadá dříve. Podzim bez varování vystřídal léto. Letošní léto 
nám však ve vzpomínkách zůstalo.  
Vzpomínáme na pobyt v ekologickém centru v Mladoňově, na tábor nad Novým Malínem - tábor s drezurou slonů a lvů,  
s výpravami do pralesů plných krokodýlů a jiné divoké zvěře. Tábor s ranními rozcvičkami a se spoustou nových (někdy pěkně divných) 
her. Připomínáme si, jak jsme se učili žonglovat s talíři na hůlkách, hledat tajenky a vyrábět různé zajímavé předměty. Na výpravě 
jsme se pokusili dělat věci, kterým jsme moc nerozuměli. Vedoucí říkali něco o Land-artu. Prý je to umění v přírodě, v lese. Nám to 
připadlo jako normální stavění z kamínků, šišek, větviček a jiných přírodnin tak, aby to bylo pěkné a nám se to líbilo. 
Obzvlášť povedená vzpomínka je na ukončení tábora. To byla jedna velká hra spolu s našimi rodiči, kdy jsme společně obešli  
12 stanovišť. Na každém z nich jsme mohli získat „cirkusíny“ - to jsou takové korunky, za které si v normálním obchodě nic nekoupíte, 
ale zato v cirkusovém obchodě za ně pořídíte spoustu různých věcí. 
A teď si uvědomuji, že jsem neřekla, jak se ten náš tábor vlastně jmenoval. Ti z vás, kteří dočetli až sem, to určitě již vědí, nebo alespoň 
tuší. Ano, máte pravdu. Letošní prázdninový tábor nesl název CIRKUS, CIRKUS 2018. 
                   Za účastníky, krotitele a žongléry tábora 2018 Mgr. Adéla Nevrlá 

 

Školní družina - ŽIvot - RAdost - FAntazie – v družině se prima žije!  

A je tu zase nový školní rok. Tak jako každým rokem chystají vychovatelky ŠD (ve stejné sestavě) dětem ve svých odděleních aktivity 
pro smysluplné trávení volného času. 
V odpoledních hodinách nabízíme zájmové útvary. Největší zájem byl o kroužky se sportovním zaměřením, kroužek florbalu  
a kroužek cvičeníčka pro nejmenší žáky. Dále byl otevřen kroužek výtvarných technik a pro mladé matematiky kroužek deskových her 
a zábavné logiky. 
První měsíce školního roku se nesou ve znamení sbírání. Sbíráme nejen kaštany, žaludy, suché, čisté pečivo, ale také papír a vršky 
z PET lahví. Podzimní termín sběru papíru již proběhl, a tak zvolna shromažďujeme starý papír na jarní sběrovou akci. Nasbírané plody  
a pečivo jsou pro zvířata z obory ve Vernířovicích, aby měla v zimě plné krmelce. Nejlepší sběrači se za nimi na jaře pojedou podívat 
a vlastní krmení si i vyzkoušejí. Za přinesené krmení děkují vychovatelky ŠD, děti a hlavně zvířátka v oboře. 
Ráda bych zmínila naše dlouholeté zapojení do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem…“. Paní vychovatelky dětem každý 
den alespoň chvíli předčítají nebo si děti předčítají z knih navzájem. 
Od začátku září jsme již stihli několik celodružinových akcí. Zahájili jsme „Malováním na asfaltu“, kdy žáci na asfaltové ploše před 
školou zobrazili spoustu krásných draků.  
V Infocentru Šumperk proběhlo „Deskohraní“, při němž si děti z našeho Klubu deskových her zahrály hru 3iQ s dětmi z MŠ 
Třebízského. 
Za nádherného podzimního počasí skládala celá družina ve spolupráci s parlamentem školy draky z PET vršků – naše tradiční 
„Vrškování“. Porota (vedení školy) neměla rozhodně snadnou práci – jednotliví draci byli tak výjimeční, že porotcům nezbylo než 
vyhlásit za vítěze všechny. 
Celý rok v ŠD probíhají také programy, kterých se mohou zúčastnit i ostatní děti naší školy a také jejich rodiče. Krajské kolo deskových 
her, které uspořádal Klub deskových her naší školy, se uskutečnilo 20. října 2018 v prostorách školy. Vítězové postoupili na Mistrovství 
ČR v deskových hrách, jehož finálové klání se uskuteční 1. prosince 2018 v Praze.  
Více informací o plánovaných akcích ve školní družině najdete na webových stránkách školy. Pokud vás naše aktivity oslovily či 
potřebujete informace nějak doplnit, kontaktujte vedoucí vychovatelku Mgr. Adélu Nevrlou. 
                                        Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Připomínáme ve zkratce 

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhne konzultační den – informace o prospěchu a chování žáků podáme od 16:00 do 18:00 hodin. 
V průběhu konzultačního dne máte možnost kontaktovat školní psycholožku PhDr. Pánkovou. 
Ve středu 14. listopadu 2018 dostanou prvňáčci svůj nový slabikář. Naši nejmenší se mohou těšit i na pohádku, kterou pro ně sehrají 
žáci 9. ročníku. Představení začíná v 10:00 hodin v malé tělocvičně. Srdečně zveme rodiče i prarodiče. 
Od 1. října 2018 máme nové webové stránky. Jsou již plně funkční, ale ještě dolaďujeme drobnosti. Pokud narazíte na nějakou 
nesrovnalost nebo máte návrh na jejich vylepšení, budeme vděčni za upozornění. 
 

Prvenství absolventů a žáků 9. ročníku 
Před čtyřmi lety se ve třídě paní učitelky Mgr. I. Hrochové loučilo se školou 31 velmi temperamentních žáků, kterým nechyběly velké 
sny či jasné názory na život. Poté se rozprchli všemi směry na „střední“ a dlouho po nich nebylo ani vidu, ani slechu.  
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Jaké překvapení však způsobili svou letošní červnovou návštěvou na šestce! Přišli jako úspěšní novopečení absolventi s právě 
přiklepnutým přijetím ke studiu na nejrůznější vysoké školy. Sršeli nadšením, jak vzpomínají na šestku, jak jsou vděčni naší škole 
za opravdu kvalitní vzdělání, jak se jim vyplatil návyk „makat a nekafrat“ nejen u přijímaček na SŠ, ale i na VŠ, jak mají v plánu strávit 
léto v zahraničí,… Z rozhovoru vyplynulo, že jejich názory nejsou jen společenským plácáním „aby řeč nestála“. Zkrátka si vyzkoušeli 
život, investovali předchozí vědomosti, dovednosti, návyky, přidali nezbytné úsilí, a tak měli co říct. Naslouchalo se jim velice pěkně. 
Dokonce projevili ochotu navštívit budoucí deváťáky a po hlavních prázdninách se s nimi podělit o své žákovské i studentské 
zkušenosti.  
Sympatická šestice našich absolventů slib splnila 12. října 2018 ve třech přednáškách před žáky 9. ročníku v učebně hudební výchovy. 
Pomocí přehledné elektronické prezentace a příjemného reprezentativního vystupování dokázali zaujmout, předat cenné rady i 
inspirovat.   
A jak je to s tím prvenstvím z nadpisu? V historii šestky se před 12. říjnem roku 2018 ještě vůbec nestalo, že by se bývalí absolventi 
naší školy ujali takovýmto způsobem mladších vrstevníků - deváťáků. Podotýkám: s citem, láskou a respektem. Prozradím vám, že 
v autentickém příběhu tohoto typu má smysl „učitelovat“.  Děkujeme!          Mgr. Ester Muroňová 
 

Adopce na dálku 
Žáci naší školy se od roku 2010 účastní projektu „Adresné sponzorství vzdělávání“ v rámci programu BanglaKids, který organizuje 
nezisková humanitární organizace ADRA. Jedná se vlastně o „adopci na dálku“- z vybraných peněz se dětem v chudých zemích hradí 
vzdělání. V současné době podporujeme jedenáctiletého chlapce Kabbo Kamlai Murong z Bangladéše.  
Učitelé o něm říkají, že je ke všem přátelský, slušný a v hodinách dává dobrý pozor. Možná proto, že jeho velkým snem je stát se 
učitelem angličtiny. Ve volném čase Kabbo zahradničí nebo hraje fotbal s kamarády. Bangladéš je jednou z nejchudších zemí světa, je 
odkázána na mezinárodní potravinovou pomoc. Polovina obyvatel je negramotná a trpí podvýživou, proto je naše pomoc pro Kabba 
šancí na lepší život. 
Školné pro Kabba na celý rok činí 7 800 Kč. Naše podpora zajistí dítěti: studium, školní pomůcky, 3x denně výživné teplé jídlo, základní 
lékařskou péči, ubytování, 1x ročně školní uniformu. 
Zůstatek z poslední sbírky je 1 388 Kč – proto opět vyhlašujeme dobrovolnou finanční sbírku. Sbírka probíhá od 1. 10. 2018 do  
30. 11. 2018. Peníze vybírají třídní učitelé. Přispějte, prosím, pomůžete dobré věci! 
Veškeré informace o Kabbovi, jeho fotografie, vysvědčení i dopisy si můžete prohlédnout na nástěnce v 1. mezipatře, informace 
získáte také na webu školy.                      Mgr. Zdeňka Zatloukalová    
 

Projektový den – 100 let od založení Československé republiky 

Ve středu 24. října proběhl v naší škole v rámci oslav 100 let od založení Československa PROJEKTOVÝ DEN. Naši učitelé si pro nás 
připravili 19 zajímavých aktivit. Každá aktivita trvala 50 minut a žáci si ji předem zvolili podle sebe, pokud už nebyla naplněna kapacita.  
Zjistili jsme, že historie České republiky je mnohem zajímavější, než jsme si mysleli, a nemusíme se o ní dozvídat jenom z učebnic 
dějepisu. Rozšířili jsme hranice svého poznání, což se nám určitě bude v budoucnosti hodit. 
Na naši školu přitom zavítali hosté, kteří tu měli přednášku, mimo jiné i paní Chudobová, jejíž otec byl politickým vězněm. 
V historických filmech jsme sledovali životní příběhy konkrétních postav za těžkých dob 20. století a kladné ohlasy si získal také pan 
Lešingr, který nás zasvětil do problémů Československa za války a řekl nám hodně o systému tvrzí na hranicích České republiky. 
Vyráběly se lampionky na lampionový průvod, s paní učitelkou Zerzáňovou jsme se zaměřili na vývoj hudby a její hlavní představitele; 
pro sledování vývoje literatury a související AZ kvíz paní učitelka Muroňová zajistila balíky knih z knihovny v Brně (přitom jí pomáhala 
paní učitelka Pešková). 
Rozhodně zde nebylo napsáno vše, jelikož se našlo tolik úžasných aktivit, že by se to na papír nevlezlo. 
Myslím, že budu mluvit za všechny, protože by se snad nenašel člověk, kterému by se projektový den nelíbil. Odnesli jsme si cenné 
informace a následující den se sázela lípa. Ke kořenům jsme zakopali časovou schránku, v níž jsou dopisy budoucím generacím. Večer 
se pak konal lampionový průvod až k Městské knihovně. 
Tímto jsme u nás završili oslavy 100 let od založení Československé republiky a je jen otázkou času jak, nebo jestli vůbec se budou 
slavit tyto dny za dalších 100 let. 
Za to, jak si žijeme, vděčíme našim předkům, kteří pro nás a naši vlast nasazovali vlastní životy, ať už tady nebo v cizích zemích. 
V těchto zlých časech se lidé přes své rozdíly a nedostatky dokázali spojit, aby dostáli svému národu a osvobodili se z nadvlády. 
Uplynulo už 100 let od toho, co jsme se zásluhou velkého člověka T. G. Masaryka spojili v jedno, a přestože se Československo později 
rozdělilo, byl tento krok v našich dějinách, kdy jsme společně s našimi slovenskými bratry trpěli, radovali se a navzájem si pomáhali, 
důležitý a nezapomenutelný. I kdyby se za stovky let už nemluvilo o tomto vítězství, v srdcích českého lidu, která kdysi bila pro stejnou 
věc, budou žít naše dějiny dál, protože každý dobrý skutek i chyba vedou k našemu poučení cestou, která má jediný směr – vpřed.
                                                  Kateřina Němcová, Aneta Pavlasová, Zuzana Hlavinková (VIII. A) 
 

Informace výchovné poradkyně 

Pro žáky devátého ročníku nastal čas rozhodování, kam zamíří po ukončení základní školy. Někdo už zcela jasně ví, kde by chtěl strávit 
další čtyři roky, většina žáků však ještě váhá. Při výběru té správné střední školy mohla napomoci „Burza práce“ či „Scholaris“, kde se 
představily střední školy našeho kraje i nejbližšího okolí. 
Průběžně jsou žákům předkládány nabídky Úřadu práce v Šumperku na setkání v rámci oborových dnů. Dne 29. 11. 2018 proběhne 
ve škole setkání výchovné poradkyně se zákonnými zástupci žáků a se zástupci vybraných škol, kteří přijmou naše pozvání – začíná  
v 17.30 hodin ve školní jídelně. Zájemcům podá konkrétní informace výchovná poradkyně, v neposlední řadě pak kvalifikovaní 
zástupci středních škol.  
Stejně jako každý rok žáci obdrží „Atlasy školství“ pro Olomoucký kraj s přehledem všech středních škol našeho kraje. Pro letošní 
školní rok  2018/2019 stále platí možnost podávat v rámci 1. kola přijímacího řízení přihlášky na 2 střední školy (2 obory vzdělávání). 
Přihlášku vyplní a vytiskne ve škole výchovná poradkyně podle údajů dodaných žáky. Termín odevzdání přihlášky na obory 
s talentovou zkouškou je již 30. 11. 2018. Pro ostatní obory pak platí jarní termín odeslání přihlášky – 1. 3. 2019.  
Podrobnější informace o kritériích pro přijetí na SŠ, o předpokládaném počtu přijímaných žáků a o termínech zveřejní ředitel střední 
školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou do 30. 10. 2018, pro ostatní obory do 31. 1. 2019.  
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Na internetových stránkách jednotlivých středních škol získáte i informace o dnech otevřených dveří, v rámci nichž budou některé 
školy organizovat „zkoušky na nečisto“. Tímto krokem chtějí žákům umožnit, aby si vyzkoušeli typové úkoly, se kterými se pak při 
jednotných přijímacích zkouškách setkají. 
Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení oborů s talentovou zkouškou proběhnou v pracovních dnech od 2. ledna do  
15. ledna 2019, s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných v pracovních dnech od 2. ledna do  
15. února 2019, a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna 2019.  
Všichni žáci, kteří podají přihlášky na obory s maturitní zkouškou, budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou testu ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  
Přijímací zkoušky proběhnou v těchto termínech: 
12. dubna 2019 a 15. dubna 2019 pro čtyřleté obory vzdělání, 
16. dubna 2019 a 17. dubna 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. 
Náhradní termíny jsou stanoveny na 13. a 14. května 2019. 
Další informace najdete na: http://www.msmt.cz/ nebo http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html  
Pro řešení jakýchkoliv problémů je možné si dojednat schůzku s výchovnou poradkyní na telefonním čísle 583 550 616. 

                               Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně  
 

Vánoční hvězda 

Již více než 20 let  organizuje Šance Olomouc o.p.s. tradiční charitativní akci  „Vánoční hvězda“. Tato veřejná sbírka je zaměřena na 
získání finančních prostředků pro podporu humanizace hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, 
podporu rodin malých pacientů v případě dlouhodobé léčby a  na rekondiční pobyty pro děti po náročné léčbě.   
Sbírku organizují vyléčené děti se svými rodinami a zdravotní personál, zapojují se pak všichni s dobrým srdcem, k nimž nepochybně 
patříte i Vy.  
Naše škola v rámci projektu „Žirafa pomáhá“ tuto sbírku již několik let podporuje. Pokud máte zájem se k nám připojit a tímto 
způsobem pomoci, můžete si objednat červenou nebo bílou vánoční hvězdu.  Za jednu krásnou rostlinu zaplatíte 100,-Kč, z nichž  
60,- Kč putuje na konto Šance, 40,- Kč jsou pak pořizovací náklady. Rostliny si můžete objednat do 26. listopadu 2018  
u Mgr. Haltmarové; vaše stoly pak budou zdobit od 3. prosince 2018 (datum bude upřesněno). 
Věříme, že vánoční hvězda rozzáří i o letošních svátcích mnoho domovů.                Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 

 

Školní lyžařský výcvikový kurz (LVK) 
Lyžování patří v místním regionu k nejoblíbenějším sportům – v neposlední řadě i díky sportovcům jako např. Ondřej Bank nebo Aleš 
Valenta. Když už jsme oficiálně „bránou do Jeseníků“, byla by škoda nevyužít blízkosti lyžařských terénů. Naše škola proto každoročně 
organizuje pro žáky 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz (LVK). Důvodem organizace lyžařského kurzu je zvládnutí nové pohybové 
dovednosti, kterou mohou děti využít ke smysluplnému trávení volného času, a to v době, kdy jsou možnosti pohybových aktivit 
poměrně omezeny ročním obdobím. Zároveň je tento výcvik možností, jak poznat své spolužáky v jiných podmínkách, z jiných stránek, 
a také dobrou příležitostí k utužení kolektivu. 
Letošní LVK proběhne v termínu 18. – 22. února 2019 v Kunčicích u Starého Města; ubytování máme zajištěno na chatě Sněžník. Výuka 
bude probíhat pod vedením lyžařských instruktorů s platnou lyžařskou a snowboardovou licencí.  
Cena, zahrnující dopravu, ubytování, stravu a skipas, je kalkulována na 3400,-Kč. Avšak ani tato poměrně nízká částka není konečná. 
S příspěvkem KRAPŠ (700,- Kč na žáka) cena klesá na velmi optimistických 2700,-Kč za jednoho účastníka. Podmínkou účasti je 
potvrzení o seřízení lyží v autorizovaném servisu, které žáci předkládají při odjezdu spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti.  
Uzávěrka přihlášek (spolu s první splátkou ceny kurzu ve výši 1500,-Kč) byla již 31. října 2018, doplatek 1200,-Kč je splatný  
k 31. lednu 2019.  
Platbu mohou rodiče poukázat na účet školy 153 151 600/0300 s variabilním symbolem přiděleným na základě obdržené přihlášky  
a konstantním symbolem 0308, hotovostní platby vybírá Mgr. Jiří Navrkal. Faktura Vám bude vystavena na požádání a proti 
objednávce v kanceláři školy. 
V případě naplnění kapacity ubytovny bude brán zřetel na pořadí přihlášek či dosavadní chování žáků-zájemců (pro zajištění 
bezpečného průběhu LVK). Podrobnější informace obdrží žáci včas před odjezdem. 
Prosíme rodiče, aby své dítě přihlásili po zralé úvaze, neboť v případě zrušení přihlášky je potřeba počítat se stornopoplatky včetně 
KRAPŠ příspěvku.                           Mgr. Jiří Navrkal 

 

Podzimní sběr papíru  

Přestože letošní podzim příjemně překvapil krásným babím létem, ranní teploty v týdnu od 1. do 5. října 2018, kdy jsme pořádali 
podzimní sběr papíru, rozhodně léto nepřipomínaly. Ale naštěstí nepršelo, a tak sběrová služba i p. uč. Navrkal a p. uč. Vicencová, 
kteří celou akci zaštítili, přestáli ranní i odpolední přebírání balíků ve zdraví. Pochvalu si zaslouží i paní uklízečky, které v případě 
potřeby za naše vyučující zaskočily. 
Děkujeme všem, kteří přispěli svou trošku do kontejneru – ať už přinesli úhledně svázaný balíček nebo přivezli plný kufr krabic. Kromě 
kvantity (celkového počtu odevzdaných kilogramů) hodnotíme i kvalitu (procentní zapojení jednotlivých žáků třídy). Podařilo se nám 
nasbírat 29 300 kg, s nimiž do účetnictví KRAPŠ připluje 73 250,- Kč. Veškeré získané finance se formou příspěvků na rozmanité akce 
doplňující výuku vrací k žákům naší školy.  
 

Nejlepší sběrači - podle počtu kg  Nejlepší třídy – podle počtu kg Průměr na žáka 
Ester Lucová V. B          743 kg  1. stupeň:  V. B 2256 kg  1. stupeň:      V. B      86,77 kg 
Karolína Sojková V. B          646 kg           II. B 1436 kg    II. B      62,43 kg 
Andrea Luňáčková  II. B  635 kg           IV. C 1269 kg    III. A     51,09 kg 
Lucie Hanousková VII. B 429 kg  2. stupeň:  VI. A 1288 kg  2. stupeň: VIII. B   61,22 kg 
Anna Holínková VIII. B 363 kg           VI. C 1116 kg    IX. C     51,00 kg 
Adéla Morávková VI. A 312 kg           VIII. B 1102 kg    VI. A     49,54 kg 

http://www.msmt.cz/
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

