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Základní škola a Mateřská škola Hrabišín 
 

Zpravodaj říjen 2015 

 

 
 

Váţení rodiče, 

 

nový školní rok je jiţ v plném proudu a my Vás chceme prostřednictvím Zpravodaje informovat o 

jeho začátku a organizaci, o změnách a také o tom, co nás čeká. Zpravodaj chceme tak jako vloni 

vydávat 2 – 3 krát ročně. Aktuální informace o dění ve škole můţete sledovat na našich nových 

internetových stránkách: www.zshrabisin.cz. Tyto stránky se nám podařilo spustit poměrně 

nedávno. Ještě však neobsahují všechny rubriky, které plánujeme. Nějaký čas potrvá, neţ budou 

podle našich představ. Přesto věřím, ţe na nich budete sledovat aktuální dění ve škole a ţe si získají 

vaši oblibu. 

Naše škola začala školní rok 2015/2016 s 9 třídami, ve kterých je celkem 133 ţáků (82 ţáků na 

prvním stupni a 51 ţáků na stupni druhém). Je potěšitelné, ţe ţáků je o 17 více neţ na začátku 

minulého školního roku. 

 

Uvádíme přehled tříd a učitelů: 

Třída  Počet ţáků  Třídní učitel 

1.  15   Mgr. Jana Březinová 

2. 20   Mgr. Veronika Golová 

3. 10   Mgr. Marcela Vetelská 

4. 21   Mgr. Lenka Crhonková 

5. 16   Mgr. Natálie Navrátilová  

6. 20   Mgr. Jitka Höpflerová, výchovný poradce, školní metodik 

     prevence 

7. 18   Bc. Ivana Vamvakašová DiS., zdravotník 

8. 4   Mgr. Pavla Hrubá 

9. 9   Mgr. Dana Kropáčová 

 

http://www.zshrabisin.cz/
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Kromě výše uvedených učitelů Vaše děti učí Mgr. Zdeněk Kamler – zástupce ředitele školy a 

Mgr. Zdeněk Hořava – ředitel školy. Hudební výchovu na druhém stupni učí pan Boleslav Sadil. 

Ve školní druţině se dětem věnují Věra Vitásková a Bc. Barbora Klevetová, která je zároveň 

asistentkou pedagoga v 1. třídě.  

Další zaměstnanci: 

Stanislav Fidra školník 

Oldřiška Fidrová  uklízečka  

Naděţda Faltýnková  uklízečka 

Jana Křepelková  vedoucí ŠJ 

Dana Ptáčková kuchařka 

Zaměstnanci MŠ: 

Mgr. Marcela Vavřinová  vedoucí učitelka 

Eva Salátová        učitelka  

Šárka Brhelová učitelka 

Milena Hejlová domovník, uklízečka, pracovnice provozu 

Pro letošní rok jsme upustili od úvodních třídních schůzek na přelomu září a října. Ty 

proběhnou 10. listopadu a budou mít dvě části. V první části, která bude společná, budete 

seznámeni se školním řádem a pravidly pro hodnocení, proběhnou volby do SRPŠ, ve kterém by 

kaţdá třída měla mít alespoň jednoho zástupce. Ve druhé části budete individuálně informováni o 

prospěchu a chování Vašich dětí. 

Chceme navázat úzkou spolupráci se SRPŠ. Předpokládáme, ţe se vedení školy sejde se SRPŠ 

několikrát do roka (především po kaţdých třídních schůzkách) a rodiče se prostřednictvím tohoto 

spolku budou moci vyjádřit k chodu a organizaci školy. Budu rád, kdyţ SRPŠ připraví ples, 

který byl v uplynulém roce na velmi dobré úrovni. 

Navíc chceme společně s Vámi připravit Vánoční jarmark ve škole. Ten je plánovaný na pátek 

11. prosince. 

Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy 

Důleţité upozornění: 

Připomínáme všem rodičům, ţe jsou povinni na základě školského zákona a školního řádu 

oznámit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů 

od počátku nepřítomnosti ţáka. Po příchodu ţáka do školy písemně omluvit jeho 

nepřítomnost v ţákovské kníţce neprodleně, nejpozději opět do 3 dnů. Předem známou 

absenci je potřeba také předem omluvit, a to osobně nebo písemně. Po návratu ţáka do školy 

ihned omluvit nepřítomnost v ţákovské kníţce. Uvolnit ţáka během dne z vyučování lze jen na 

základě předem předloţené písemné omluvenky, nebo osobního převzetí ţáka ve škole 

zákonným zástupcem. 

Váţení rodiče, 

ZŠ Hrabišín nabízí pro ţáky v 1. pololetí ŠR 2015/2016 níţe uvedené krouţky.  Pokud se dítě 

do krouţku přihlásí, je účast v krouţku v daném pololetí závazná. Cena krouţku za jedno pololetí 

činí 150 Kč. Ţáci platí krouţky třídnímu učiteli v termínu do 15. října 2015. 

Den Čas Název krouţku Ţáci Vedoucí Počet ţáků 

Pondělí 12,05 – 12,55 Pohybové hry 2. - 5. tř. Crhonková 21 

Úterý 13,15 – 14,15 Šachový 1. - 9. tř. Kamler 10 

Úterý 15,45 – 17,00 Florbal III. 1. - 9. tř. Křepelka 15 

Středa 13,00 – 13,45 Angličtina hrou 1. - 3. tř. Navrátilová 21 
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Den Čas Název krouţku Ţáci Vedoucí Počet ţáků 

Čtvrtek 12,15 – 13,15 Florbal I. 1. stupeň Kamler 14 

Čtvrtek 13,15 – 14,15 Florbal II. 1. a 2.stupeň Kamler 14 

Čtvrtek 13,00 – 14,15 Flétna oslovení ţáci Březinová 11 

Čtvrtek 13,15 – 14,00 Angličtina II. st. 5. - 9. tř. Hőpflerová 12 

Čtvrtek 13,15 – 14,15 Informatika 1. - 9. tř. Vamvakašová 22 

Pátek 13,15 – 15,00 Modelování 5. - 9. tř. Navrátilová 19 

 

Sport na škole 

V celoroční soutěţi Asociace školních sportovních klubů jsme v kategorii malých škol (do 250 

ţáků) za ŠR 2014/2015 obsadili 3. místo za Gymnáziem Šumperk a ZŠ Postřelmov. Body pro školu 

získala druţstva v těchto sestavách: 

OF druţstev stolní tenis – mladší ţáci: 2. místo – Nico Paškov, Vítek Křepelka, Ondřej Hrubý; 

OF druţstev stolní tenis – starší ţáci: 4. místo – Ondřej Stratil, Tomáš Chlup, Antonín Mazuch; 

OF florbal - mladší dívky: 2. místo – Eva Jandová, Nicol Benešová, Adéla Mazuchová, Kristýna 

Diblíková, Štěpánka Kőrnerová, Monika Hrubá, Veronika Jílková, Nikola Kvapilová; 

OF florbal – 1. stupeň: 5. místo – Jakub Jírů, Ondřej Štelc, Richard Křepelka, David Gaţar, Adam 

Jílek, Jiří Novák, Jakub Pospíšil, Jan Vitásek, Ondřej Jírů, Adéla Mazuchová, Nicol Benešová; 

OF druţstev šachy – 1. stupeň: 2. místo – Denis Paškov, Nicol Benešová, Ondřej Jírů, David 

Gaţar; 

OF druţstev šachy – 2. stupeň: 5. místo – Ondřej Stratil, Jiří Krahula, Richard Křepelka. 

V této sezóně jsme se zatím zúčastnili dvou soutěţí – v okrskovém kole v přespolním běhu Martin 

Boxan vyhrál (v kategorii mladších chlapců) a Adéla Mazuchová (v kategorii mladších dívek) 

skončila druhá. 

Na zimu plánujeme jiţ tradiční sportovní akce – bruslení na ZS v Šumperku (prosinec 2015) a 

lyţařský kurz (leden 2016). Pokud to počasí dovolí, uspořádáme pro ţáky 1. stupně závody v běhu 

na lyţích a nedílnou součástí plánu činnosti školní druţiny je dlouhodobý přebor ve stolním tenise. 

Okresní finále v atletickém čtyřboji 

Po mnohaleté přestávce jsme se opět zúčastnili se ţáky 2. stupně atletických závodů na Tyršově 

stadionu v Šumperku. Vybral jsem atletický čtyřboj, kde stačí nominovat pětičlenné druţstvo v dané 

kategorii. Soutěţ se skládá ze dvou běhů – sprint na 60 m a vytrvalostní běh (600 m, 800 m, 

1 000 m) a dvou technických disciplín – míčku nebo koule a dálky nebo výšky. Na startu nebylo 
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jasné, jak dopadneme. Soutěţ obsazují všechny velké školy okresu a bylo otázkou, jak si naši 

závodníci poradí s neznámým prostředím a podmínkami. Nebudu vás dlouho napínat. Aţ na 

výjimky jejich výkony zůstaly za očekáváním. Atletika je tvrdý, ale spravedlivý sport a trestá kaţdé 

zaváhání nebo slabší chvilku. 

Mladší dívky obsadily 15. místo ze 17 účastníků a starší chlapci skončili na posledním 16. místě. 

Výsledky jednotlivců: 

Mladší dívky (82 závodnic) – 35. Adéla Mazuchová, 42. Eva Jandová, 47. Nikola Kvapilová, 

51. Monika Hrubá a 52. Veronika Jílková. 

Starší chlapci (80 závodníků) – 42. Milan Malý, 57. Tomáš Chlup, 58. Petr Foltýn, 72. Ondřej 

Stratil a 77. Antonín Mazuch. 

 

Okrskové kolo v přespolním běhu 

Ve středu 16. září 2015 jsme se třemi druţstvy vyrazili na první sportovní akci v tomto školním roce 

– na okrskové kolo v přespolním běhu. Soutěţ probíhá v pěkném prostředí stadionu dr. Urbáška 

v Libině. Nám se v přespolním běhu dlouhodobě nedaří a potvrdilo se to i letos. Naše druţstva 

nevybojovala ani jeden postup do okresního finále (postupovala vţdy dvě druţstva v dané kategorii 

s nejniţším součtem umístění svých prvních čtyř závodníků). Absolutorium však zaslouţí Martin 

Boxan, který vyhrál kategorii mladších chlapců a Adéla Mazuchová, která v kategorii mladších 

dívek doběhla druhá. 

Na závěr přikládám podrobnější výsledky v jednotlivých kategoriích, kde jsme měli zastoupení: 

Mladší dívky: 2. Adéla Mazuchová, 9. Eva Jandová, 11. Nikola Kvapilová, 18. Monika Hrubá a 

21.  Veronika Jílková. Druţstva: 1. Nový Malín 26, 2. Oskava 34, 3. Hrabišín 40, 4. Libina 72. 

Mladší chlapci: 1. Martin Boxan, 13. Vítek Křepelka, 16. Ondřej Hrubý, 19. Nico Paškov a 23. Jiří 

Krahula. Druţstva: 1. Nový Malín, 2. Libina, 3. Oskava, 4. Hrabišín. 

Starší chlapci: 7. Ondřej Stratil, 10. Tomáš Chlup, 14. Petr Foltýn a 16. Milan Malý. 

Druţstva: 1. Nový Malín, 2. Libina, 3. Oskava, 4. Hrabišín. 

Podrobné výsledky najdete na adrese atletického klubu Šumperk: http://online.atletika.cz 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Sběrové akce na škole ve ŠR 2015/2016 

V loňském školním roce 2014/2015 se ţáci zapojili do tradičních sběrových akcí. Ve sběru papíru 

jsme nasbírali celkem 15 240 kg. V projektu Recyklohraní jsme odevzdali k ekologické likvidaci 

135 kg monočlánků a 204 kg elektrozařízení. Naše škola sbírá vršky „Pro Julinku“, kterých bylo 

úctyhodných 278,5 kg. Pomerančové a citronové kůry jsme nasbírali za 3 870 Kč. Tyto peníze byly 

rozděleny mezi ţáky. 

K nejlepším sběračům pomerančové a citronové kůry patřili tito ţáci: 

Krahula Jiří, Hořava Matyáš, Štelc Ondřej, Szijjartö Timea, Haitmarová Adéla, Fidra Pavel, 

http://online.atletika.cz/
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Křepelka Jan a Křepelková Tereza 

Mezi nejlepší sběrače plastových vršků patří: 

Krahulová Zdeňka, Krahula Jiří, Hviţďová Tereza, Mynářová Eliška a Dlouhá Viktorie  

Nejlepší sběrači elektrozařízení a monočlánků jsou: 

Haitmarová Adéla, Mynářová Aneta, Mynářová Eliška, Březina Josef a Březinová Nela 

Škola i nadále pokračuje ve všech sběrových aktivitách tak, jak je znáte z minulosti. V rámci 

projektu Recyklohraní stále sbíráme vybité baterie a monočlánky, drobné (hračky, klávesnice, varné 

konvice apod.) i větší (televizory, PC monitory) elektrozařízení. Nebereme jiţ ledničky, pračky a 

mikrovlnné trouby. 

Dlouhou tradici má sběr papíru. Podzimní sběr jiţ máme za sebou – nasbíralo se 8,4 tun. Nejvíce 

nasbírali bratři Jírů, Simona Macková, sourozenci Klemešovi, David Gaţar a Vendula Franková. 

Ţáci mohou stále sbírat plastové vršky, pomerančovou a citronovou kůru. 

Mgr. Lenka Crhonková 

Školní druţina 

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřena dvě oddělení školní druţiny. V 1. oddělení je 30 dětí 

z 1.   a 2. třídy, kterým se věnuje paní vychovatelka Věra Vitásková.  Ve 2. oddělení je 29 ţáků 

ze 3., 4. a 5.třídy. Plno zábavy si zde děti uţijí se slečnou vychovatelkou Barborou Klevetovou. 

V září jsme se seznamovali se školou a s druţinou. Hodně jsme chodili ven, hráli různé hry, 

malovali jsme, zpívali a vyráběli z přírodnin. Od října budeme navštěvovat, kaţdý měsíc, místní 

knihovnu v Hrabišíně. Po celý školní rok budeme plnit úkoly podle celoročního plánu ,,Ať je teplo 

nebo zima, v druţině je pořád prima“. 

Věra Vitásková 

Školní jídelna 

Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně, a to buď telefonicky na čísle 

583 245 164, pro MŠ 583 245 187 nebo osobně ve školní jídelně nebo mateřské škole. 

V případě nemoci je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je povaţován za 

pobyt ve škole a v době od 10.00 do 10.45 hod. je moţno stravu odebrat v jídelně nebo v případě 

dítěte MŠ je strava vydána v MŠ od 11.00 do 12.00 hod. V dalších dnech nepřítomnosti není moţné 

stravu ve zvýhodněné ceně odebírat. V případě zájmu je moţné nahlásit stravu za plnou cenu oběda. 

Výběr peněz za stravné probíhá dvěma způsoby:  

1. přes účet - platba se provádí na ten daný měsíc, kdy je platba s příkazem k hromadnému placení 

zadána v bance kolem 20. dne v měsíci 

2. hotově - platba se provádí vţdy na měsíc dopředu tj. zálohově (v září je vţdy dvojí platba) a musí 

být provedena vţdy nejpozději do konce měsíce, jinak nebude strava poskytnuta 

Vyrovnání odhlášené stravy je vţdy k datu platby. Na konci školního roku tj. v červnu je provedeno 

souhrnné vyúčtování jak odhlášek, tak plateb. 

Odhlašování stravy pro ţáky ZŠ a ostatní strávníky – osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na 

čísle 583 245 164 a to den předem do 13.00 hod., v případě nemoci ten samý den do 6.30 hod. 

Odhlašování stravy pro děti MŠ – osobně ve školní jídelně, telefonicky na čísle 583 245 164 do 

13.00 hodin den předem nebo ten samý den do 6.30 hod. nebo přímo v MŠ na čísle 583 245 187 do 

15.00 hod. nebo písemně do sešitu tomu určenému den předem. 

Ceny obědů:  MŠ  10,- svačina ranní 

                              18,- oběd (3 – 6 let) 

                              21,- oběd (7 let) 

                                6,- svačina odpolední 
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                       ZŠ  25,-  (7 – 10 let) 

                               2,-  (11 – 14 let) 

                              27,-  (15 a více) 

                     Zaměstnanec  23,- 

                     Cizí strávník   50,- 

 

Kategorie strávníků se řídí vyhláškou 107/2005 sb. o školním stravování. Do cenové kategorie se 

ţáci řadí dle dosaţeného věku v daném školním roce, coţ je období např. od 1. září 2011 do 31. 

srpna 2012. 

Jana Křepelková, vedoucí stravovny 

Mateřská škola 

Tak, a léto je pryč a prvním příznakem blíţícího se podzimu je padající listí.  

I v letošním školním roce máme stále dvě oddělení, kdy v oddělení Školička se o 25 dětí stará        

p. učitelka Mgr. M.Vavřinová a E.Salátová a v oddělení Hernička o 15 malých dětí pečují  

Š. Brhelová a  Mgr. M.Vavřinová. O zázemí se stará paní M. Hejlová  za pomoci N.Faltýnkové. 

Z toho počtu dojíţdí 17 dětí z Dlouhomilova, N. Malína, Benkova a Brníčka. 

Školní rok, ve kterém nás čeká spousta nového, jsme zahájili s 9 novými dětmi a tradičně vesele -  

hravým dopolednem a divadelním představením pro děti. Hned ve druhém školním týdnu se za 

námi přišli pochlubit novými aktovkami  školáčci z 1.třídy s p.učitelkou Březinovou. Společně jsme 

zavzpomínali a všichni si slíbili, ţe se budeme navštěvovat i nadále. 

Také jsme začali jezdit na plavání do Zábřehu s 13 dětmi a ţáky ze základní školy. 

Překvapením pro všechny děti byla návštěva příslušníků policie, kteří děti seznámili s bezpečným 

chováním na silnici a v dopravě, na kole. Prap. Hampl a prap. Říha také dětem objasnili práci 

policie, zásady bezpečného chování k cizím lidem a jak se správně zachovat v krizových situacích. 

Dětem se nejvíce líbila prohlídka policejního auta a puštění majáčku. Moc děkujeme a těšíme se na 

příští návštěvu. 
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I letos nás čeká spousta aktivit jako je výroba štrůdlů, kompotů, bramboráků, hranolek pečených 

brambor, razítek, strašidelných dýní, svíček, keramikování, malování vitráţí, aromaterapie a 

muzikoterapie. Uţ v říjnu zahájíme cyklus návštěv v knihovně a v rámci projektů i různé exkurze a 

také nás čeká jablkový a dýňový den a jiné zajímavé aktivity. 

V nejbliţší době nás čeká: 

Uţ 12.10 proběhne jablečný den 

13.10.  pojedeme na úvodní návštěvu knihovny v Šumperku 

14.10.  štrůdlování 

14.10.  proběhne drakiáda  

16.10.  kompotový den 

27.10.  bude dýňový den  

2.11.    začíná soutěţ o Nejstrašidelnější dýni  

3. 11.   přijede divadlo  

19.11.  pojedeme opět do knihovny 

23. a 26. 11  bude aromaterapie „Jak krtek uzdravil Myšku“ 

 a potom uţ začneme vyrábět dárečky a vánoční dekorace a těšit se na Vánoce… 

Mimo jiné se budeme také zdokonalovat ve výtvarně-keramickém krouţku, v krouţku 

logopedickém, hudebně tanečním, v pohybově hudebním pro batolata, hrát na flétničku, školáci se 

začnou seznamovat s počítačem, také bude probíhat polední školička pro předškoláky s menší 

potřebou spánku. 

I nadále bychom také chtěli rozvíjet spolupráci se ZŠ v Hrabišíně, ale také se všemi, kteří se budou 

chtít zapojit do našich aktivit a děkujeme všem za pomoc a spolupráci (např. p. Mynaříkové, 

p.Halmichovi, p. Kozákové, p. Ondráčkové, p.Sedláčkové, p.Noskovi za drobné opravy a všem 

ostatním). 

   Mgr. Marcela Vavřinová 

Akce školy 

Drakiáda 

Na první podzimní den připravily paní učitelky pro ţáky 

prvního stupně a jejich rodiče další ročník Drakiády. Po krátkém 

úvodním slovu a společné fotografii jsme se hromadně vydali 

na kopec. Sluníčko svítilo a vítr, jako by věděl, ţe musí foukat. 

Draci brázdili krásně modrou oblohu, jen některým se vzlétnout 

nějak nechtělo. Rodičovská porota hodnotila nejhezčího draka, 

draka, který umí nejlepší psí kusy a draky, které vzlétnou 

nejvýše. Ti nejlepší byli náleţitě odměněni hodnotnými cenami.  

Po dračím zápolení bylo pro všechny přítomné připraveno malé 

občerstvení a děti pak pokračovaly v soutěţení a závodění na 

školním hřišti, za coţ je čekal sladký pamlsek.  

Poté rodiče popřáli dětem dobrou noc a my se odebrali do 

třídních "loţnic".  Začala příprava na pyţamový bál a v průběhu 

bálu byla vyhodnocena nejpěknější pyţamka chlapce a dívky z 

kaţdé třídy. Po skončení bálu se všichni rozešli do svých tříd, 

aby si nechali něco pěkného zdát.  

Pro ţáky čtvrté a páté třídy byla navíc ještě přichystána stezka 

odvahy po chodbách školy. Občas děti leknutím vykřikly, ale 

všechny byly odváţné. Poté se uloţily ke spánku a po 

vzájemném sdělení svých záţitků usnuly. 

Drakiáda, bál i spaní ve škole se všem líbily.                                                    
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Mgr. Marcela Vetelská 

Mladoňov – ústav ekologického vzdělávání 

Ve středu, znaveni drakiádou, hrami, pyţamovou párty a stezkou odvahy, vyrazili jsme do 

nedalekého Mladoňova, kde nedávno vznikl ústav ekologického vzdělávání. Paní učitelka Lenka 

Crhonková nám zajistila naučný program s názvem „Pojďte s námi do lesa – podzim“.  

Po ukolébavé cestě autobusem jsme dorazili na místo určení. Stará mladoňovská škola se nám 

ukázala v krásném novém kabátě. Nejprve nás paní Andrísková, ředitelka ústavu, usadila v moderní 

učebně, kde nás seznámila se stromy a jejich částmi. Dozvěděli jsme se například, ţe z kůry sekvojů 

(druh borovice) se vyrábí korek a ţe tyto stromy přitahují blesky. Potřebují hořet, aby popraskala 

semínka a mohl tak vzniknout nový strom. Měli jsme také moţnost se dozvědět něco nového o 

zvířatech v lese a potěţkat si parohy zvěře a rohy různých zvířat. Počasí nám přálo, a proto jsme se 

vydali na krátkou procházku k větrné elektrárně. Tam pro nás byly připraveny různé ukázky stromů 

a keřů. Zjistili jsme, ţe orobinec je rostlina budoucnosti a ţe se dá celá zuţitkovat, dokonce i jíst. 

Naučili jsme se rozlišovat jedlou jeřabinu od plané, dozvěděli jsme se, ţe z plodů lípy si můţeme 

vyrobit lipovou kávu a z jedlých kaštanů zase nugát.  

Vyprávění o stromech nebylo zajímavé jen pro děti, ale i pro učitelky, které by si dokázaly 

představit pobyt v Mladoňově s celodenním programem. Doufáme, ţe nově získané vědomosti 

uplatníme i při výuce ve škole a ţe se brzy                        

do ekologického ústavu vrátíme. Vţdyť to máme jen přes 

kopec! 

Mgr. Natálie Navrátilová 


