Základní škola a Mateřská škola Hrabišín
Zpravodaj říjen 2016

Vážení rodiče,
dostává se Vám do rukou první Zpravodaj nového školního roku 2016/2017. Rádi bychom Vás
touto cestou informovali o organizaci školního roku, o veškerých změnách a také o tom, co nás
čeká. Zpravodaj chceme tak jako vloni vydat 3 krát ročně. Věřím, že aktuální informace o dění
ve škole také průběžně sledujete na našich internetových stránkách: www.zshrabisin.cz.
Naše škola začala školní rok 2016/2017 s 9 třídami, ve kterých je celkem 145 žáků (82 žáků
na prvním stupni a 63 žáků na stupni druhém). Je potěšitelné, že žáků je o 12 více než na začátku
minulého školního roku.
Uvádíme přehled tříd a učitelů:
Třída

Počet žáků

Třídní učitel

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

14
17
21
9
21
22
19
18
4

Mgr. Veronika Korgerová
Mgr. Jana Březinová
Mgr. Marcela Vetelská
Mgr. Lenka Crhonková
Mgr. Natálie Navrátilová, školní metodik prevence
Mgr. Zdeněk Kamler
Mgr. Jitka Höpflerová, výchovný poradce
Bc. Ivana Vamvakašová, DiS., metodik ICT
Mgr. Pavla Hrubá
1

Kromě výše uvedených učitelů Vaše děti učí Mgr. Dana Kropáčová – zástupkyně ředitele školy a
Mgr. Zdeněk Hořava – ředitel školy. Od 1. 9. nastoupila nová paní učitelka Bc.Kristýna Zavadilová,
která učí především na 2. stupni. Od 1. 9. na škole také působí paní Ivana Baková – asistentka
pedagoga v 6. třídě a pan David Křenek – asistent pedagoga ve 2. třídě. Ve školní družině se dětem
věnují Věra Vitásková a Bc. Barbora Klevetová, která je zároveň asistentkou pedagoga v 1. třídě.
Další zaměstnanci:
Stanislav Fidra
Oldřiška Fidrová
Naděžda Faltýnková
Jana Křepelková
Dana Ptáčková

školník
uklízečka
uklízečka
vedoucí ŠJ
kuchařka

Zaměstnanci MŠ:
Mgr. Marcela Vavřinová
Eva Salátová
Martina Kučerová
Milena Hejlová

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
školnice, uklízečka, pracovnice provozu

Věřím, že se společně sejdeme na třídních schůzkách, které proběhnou 8. listopadu a budou mít
dvě části. V první části, která bude společná, budete seznámeni se školním řádem a pravidly pro
hodnocení, proběhnou doplňující volby do SRPŠ, kde by každá 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, že se vedení školy sejde se SRPŠ
několikrát do roka (především po každých třídních schůzkách) a rodiče se prostřednictvím tohoto
spolku budou moci vyjádřit k chodu a organizaci školy. Budu rád, když SRPŠ připraví ples, který
byl v uplynulém roce na velmi vysoké úrovni. Navíc chceme společně s Vámi připravit Vánoční
jarmark ve škole. Ten je plánovaný na pátek 9. prosince.
Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy
Důležité upozornění:
Připomínáme všem rodičům, že jsou povinni na základě školského zákona a školního řádu
oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od
počátku nepřítomnosti žáka. Po příchodu žáka do školy písemně omluvit jeho nepřítomnost
v žákovské knížce neprodleně, nejpozději opět do 3 dnů. Předem známou absenci je potřeba
také předem omluvit, a to osobně nebo písemně. Po návratu žáka do školy ihned omluvit
nepřítomnost v žákovské knížce. Uvolnit žáka během dne z vyučování lze jen na základě
předem předložené písemné omluvenky, nebo osobního převzetí žáka ve škole zákonným
zástupcem.
Vážení rodiče,
ZŠ Hrabišín nabízí pro žáky v 1. pololetí ŠR 2016/2017 níže uvedené kroužky. Pokud se dítě
do kroužku přihlásí, je účast v kroužku v daném pololetí závazná. Cena kroužku za jedno pololetí
činí 150 Kč. Žáci platí kroužky vedoucímu kroužku v termínu do 31. října 2016.
Den
Pondělí
Pondělí
Středa
Středa
Středa
Čtvrtek

Čas
13,15 - 14,15
12,10 - 12,55
11,05 - 11,30
13,15 - 14,00
12,10 - 12,55
13,15 - 14,15

Název kroužku
Taneční
Pohybové hry
Angličtina hrou
Flétny
Florbal I.
Florbal II.

Žáci
6. - 9. tř.
2. - 5. tř.
2. tř.
oslovení žáci
1. - 3. tř.
4. - 9. tř.
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Vedoucí
Crhonková, Korgerová
Crhonková
Navrátilová
Březinová
Kamler
Kamler

Den
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek

Čas
13,00 - 14,00
13,15 - 14,10
13,15 - 15,00

Název kroužku
Angličtina II. st.
Cvičení Čj/M
Modelování

Žáci
6. - 7. tř. nebo 8. tř.
9. tř.
5. - 9. tř.

Vedoucí
Höpflerová
Hrubá, Kropáčová
Navrátilová
Mgr. Dana Kropáčová

Sport na škole
V uplynulém školním roce se naše škola
zúčastnila mnoha sportovních soutěží. Ve
sportovní aktivitě škol za ŠR 2015/2016, kde
se účast v okresním finále v jednotlivých
sportech boduje, jsme v kategorii malých
škol (do 250 žáků) skončili podruhé
v historii soutěže na 1. místě. Pořadí tří
nejúspěšnějších škol (1. Hrabišín - 25 bodů,
2. Postřelmov - 24 bodů, 3. Gymnázium
Šumperk - 18 bodů).
Pochvalu zaslouží i florbalové družstvo ve
složení Vítek Křepelka, Adéla Mazuchová,
Veronika Jílková, Milan Malý, Petr Foltýn,
Antonín Mazuch, Ondřej Stratil a Tomáš Chlup. Tento tým obhájil 1. místo na turnaji O pohár
ředitele ZŠ Libina.
Body pro naši školu ZŠ Hrabišín přinesla tato družstva:
6 bodů - OF ve florbale mladší dívky – Hanáková Adéla, Kvapilová Nikola, Hrubá Monika,
Mazuchová Adéla, Körnerová Adriana, Jílková Veronika, Diblíková Kristýna, Benešová Nicol.
4 body – OF ve stolním tenise mladší dívky – Jílková Veronika, Kvapilová Nikola.
3 body – OF ve florbale starší chlapci – Los Vladimír, Vlček Adam, Foltýn Petr, Malý Milan,
Chlup Tomáš, Křepelka Vítek, Mazuch Antonín, Stratil Ondřej.
3 body – OF ve vybíjené dívky 1. stupeň – Glancová Nicol, Štodtová Kateřina, Hrubá Karolína,
Březinová Nela, Macková Simona, Šafářová Adéla, Hvižďová Tereza, Urbanová Zuzana, Dlouhá
Viktorie, Kupčíková Tereza, Křepelková Tereza, Chlupová Aneta.
2 body – OF družstev ZŠ v šachu 1. stupeň – Paškov Denis, Jírů Ondřečj, Jírů Jakub, Vitásek Jan.
2 body – OF družstev ZŠ v šachu 2. stupeň – Krahula Jiří, Benešová Nicol, Mazuchová Adéla,
Paškov Nico.
2 body – OF ve stolním tenise starší chlapci – Stratil Ondřej, Chlup Tomáš, Mazuch Antonín.
2 body – OF ve stolním tenise starší dívky – Hrubá Monika, Körnerová Štěpánka.
1 bod – OF ve stolním tenise mladší chlapci – Paškov Nico, Křepelka Vítek, Jírů Ondřej.
Mgr. Zdeněk Kamler
Sběrové akce ve ŠR 2015/2016
Žáci školy se zapojili do již tradičních sběrových akcí. Ve sběru papíru jsme v podzimním a jarním
termínu nasbírali celkem 17 320 kg. V projektu Recyklohraní jsme odevzdali k ekologické likvidaci
138 kg monočlánků a 601 kg elektrozařízení. Naše škola také sbírá vršky pro Julinku. Je to šestiletá
holčička, které se sběrem vršků snažíme pomoci. V letošním roce jsme pro ni nasbírali 311 kg
vršků. Pomerančové a citronové kůry jsme nasbírali za 3 766 Kč.
Mgr. Zdeněk Kamler
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Školní družina
Ve školním roce 2016/2017 jsou otevřena dvě oddělení školní družiny. V 1. oddělení je 30 žáků
z 1. a 2. třídy, kterým se věnuje paní vychovatelka Věra Vitásková. V 2. oddělení je 29 žáků 3., 4. a
5. třídy. Zde si žáci užijí plno zábavy zase se slečnou vychovatelkou Barborou Klevetovou. V září
jsme se seznamovali s provozem školy a družiny. Také jsme hodně chodili ven, hráli různé hry,
malovali jsme, zpívali a vyráběli. Od října budeme navštěvovat každý měsíc místní knihovnu
v Hrabišíně. Po celý školní rok budeme plnit úkoly podle celoročního plánu „At´ je teplo nebo
zima, v družině 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 považován za
pobyt ve škole a v době od 10.00 do 10.45 hod. je možno 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 možné
stravu ve zvýhodněné ceně odebírat. V případě zájmu je možné 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 vždy na měsíc dopředu tj. zálohově (v září je vždy dvojí platba) a musí
být provedena vždy nejpozději do konce měsíce, jinak nebude strava poskytnuta
Vyrovnání odhlášené stravy je vždy k datu platby. Na konci školního roku tj. v červnu je provedeno
souhrnné vyúčtování jak odhlášek, tak plateb.
Odhlašování stravy pro žáky 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

8,- svačina ranní
18,- oběd (3 – 6 let)
21,- oběd (7 let)
6,- svačina odpolední
ZŠ
25,- (7 – 10 let)
26,- (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
žáci řadí dle dosaženého věku v daném školním roce, což je období např. od 1. září 2014 do
31. srpna 2015.
Něco málo o nás a skladbě jídelníčků
V jídelně školního stravování se pro Vás snažíme uvařit jídla dle nejnovějších receptur a sledování
nových trendů ve výživě a stravování. Na trhu se objevují stále nové potraviny, ať už známé nebo
méně známé. My se snažíme alespoň malým podílem dětem přiblížit i ty méně známé a nepopulární
potraviny. Vím, že mnohé děti tyto trendy těžko akceptují a hůře se s nimi ztotožňují, ale vzhledem
k narůstající obezitě dětí je potřeba udělat mnoho změn ve stravovacích návycích, a proto je naším
cílem alespoň hrstkou přispět ke správné cestě. Pro malou představu skladby jídelníčků v naší
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jídelně. 1x týdně je zařazováno vepřové, hovězí maso, krůtí nebo kuřecí prsní řízek v různých
úpravách, krůtí stehenní steak, 1x za čtrnáct dní ryba, občas králičí maso. Uzeninám v jakékoliv
míře se snažíme vyhýbat. Kynuté a bramborové knedlíky 1x za měsíc, 1x týdně rýže a těstovina, 2x
až 3x do týdne brambory, 1x až 2x měsíčně se snažíme dělat bezmasý oběd. Co se týče polévek,
zařazujeme hodně zeleninových a luštěninových, které zahušťujeme bezlepkovými moukami. Jako
přílohy podáváme ke každému obědu buď zeleninové saláty, nebo ovoce. Pro děti míváme
připravený i mléčný dezert alespoň 1x týdně. Z nápojů mají na vybranou ze tří druhů - buď slazený,
neslazený nápoj nebo mléko. Nahlédnout do skladby jídelníčku můžete na internetových stránkách
školy.
Jana Křepelková, vedoucí stravovny
Mateřská škola
Tak ,a léto pomalu končí a prvním příznakem blížícího se podzimu je začátek školního roku. Pro
nás, v naší školičce, se toho moc s novým šk. rokem nezměnilo. Máme stále dvě plně obsazená
oddělení, kdy v oddělení Školička se o 23 dětí stará p. učitelka Mgr. M.Vavřinová a nová paní
učitelka Martina Kučerová a v oddělení Hernička o 13 dvou až tříletých dětí pečují E.Salátová a
M.Kučerová. O zázemí se stará paní M.Hejlová za pomoci N. Faltýnkové. Z tohoto počtu dojíždí
13. dětí z Dlouhomilova a Benkova.
Přípravy na nový školní rok začaly už v srpnu, kdy se vše připravovalo na nový školní rok. Školní
rok, ve kterém nás čeká spousta nového, jsme zahájili s 9. novými dětmi a již tradičně vesele hravým dopolednem. Hned druhý školní den k nám přijelo maňáskové divadlo s trojicí pohádek.
Už v druhém týdnu jsme začali jezdit na plavání do Zábřehu s 11. dětmi a kamarády ze základní
školy.
I letos nás čeká spousta aktivit, jako je výroba
dýní, svíček, keramikování, malování na
hedvábí, aromaterapie a muzikoterapie. Už
v říjnu zahájíme cyklus návštěv v knihovně a
v rámci projektů i různé exkurze. Září jsme si
zpestřili jablíčkovým dnem a štrůdlováním.
Také nás ještě čeká dýňový a bramborový den a
jiné aktivity.

I letos k nám bude jezdit pravidelně divadélko,
navštívíme kino v Šumperku. Budeme se
zdokonalovat
ve
výtvarně-keramickém
kroužku, v kroužku logopedickém, hudebně
tanečním, v pohybově hudebním a školáci se
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začnou seznamovat s počítačem, také bude probíhat polední školička pro předškoláky s menší
potřebou spánku.
Příchod podzimu přivítáme podzimní Drakiádou 18.10.2016. Proběhne soutěž o Nejstrašidelnější
dýni, kdy si soutěžní dýně můžete prohlédnout a ohodnotit je přímo v naší MŠ, ve dnech 2. 3.11.2016.
A přiblíží se čas Vánoční, ale to nás čeká ještě spousta práce a legrace při předvánočních dílnách
pro rodiče s dětmi, při vánočním tvoření dětí pro rodiče. Také bychom, jako každý rok chtěli
ozdobit společně obecní vánoční stromeček a užít si Ježíška na nečisto. V lednu, pokud bude sníh,
bychom chtěli „sněhulákovat“, soutěžit v soutěži „sjeď jak umíš“, vydáme se s dobrotami ke
krmelci, v únoru si zahrajeme na pravěk a oslavíme masopust karnevalem. V březnu se vydáme na
cesty po světě a budeme se připravovat na svátky jara. To ale zdaleka není vše, co nás vše čeká ve
školním roce 2016/2017.
I nadále bychom také chtěli rozvíjet spolupráci se ZŠ v Hrabišíně, ale také se všemi, kteří se budou
chtít zapojit do našich aktivit. Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.
A tak na závěr přejeme sobě i všem dětem a rodičům v školním roce 2016/2017 mnoho radosti,
veselých zážitků a co nejméně problémů a starostí.
Mgr. M. Vavřinová
Akce školy
Drakiáda
Po důkladném sledování předpovědi počasí
připravily paní učitelky společně s asistenty pro
žáky prvního stupně a jejich rodiče další ročník
Drakiády, který se konal ve čtvrtek 29. září. Po
nezbytných informacích a společné fotografii
jsme se hromadně vydali na kopec. Sluníčko
zářilo, obloha se modrala a vítr poctivě foukal.
Draci se předháněli, který vyletí nejvýše, který
zvládne nejlepší psí kusy a každý se pyšnil svým
vzhledem, což určitě spravedlivě a přísně
ohodnotila porota složená ze zástupců
rodičovské veřejnosti. Ti nejlepší pak byli
náležitě oceněni hodnotnými cenami. Ale i mezi
draky se našli lenoši, kteří se nechtěli od svého
majitele vzdálit. Po dračím zápolení bylo pro všechny přítomné připraveno malé občerstvení a děti
pak pokračovaly v soutěžení a závodění na školním hřišti, za což je čekala sladká odměna. Poté
rodiče popřáli dětem dobrou noc a my se odebrali do třídních "ložnic". Pro děti bylo připraveno
ještě jedno překvapení v podobě stezky odvahy.
Všechny děti ve dvojicích či trojicích statečně
prošly vyznačenou trasu a na jejím konci
zazářil ohňostroj.
A začala příprava na tradiční Pyžamový bál.
Než však došlo k vyhodnocení nejkrásnějšího
pyžamka chlapce a dívky z každé třídy, tak si
pan asistent nachystal netradiční hry a soutěže.
Po promenádě v pyžamech a závěrečném tanci
se všichni rozešli do svých tříd, aby si nechali
něco pěkného zdát. Drakiáda, stezka odvahy,
bál i spaní ve škole se všem líbily.
Mgr. Marcela Vetelská
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Šipkovaná
Po krušné a téměř probdělé noci jsme se pomalu začali probouzet do chladného pátečního rána.
S chutí jsme snědli naši tradiční vánočku k snídani a po úklidu se čtvrtá třída vypravila nachystat
šipkovanou pro páťáky. Pod vedením paní učitelky Navrátilové a Zavadilové se pátá třída vydala
přes vesnici, kolem JZD až k chatičce paní učitelky Korgerové.
Během cesty nás čekaly lehké i obtížnější úkoly. U
některých jsme si natrénovali pochod vzad či hod
kamenem a u jiných si lámali hlavičky s textem
České hymny. Perličkou bylo Kryštofovo repování
vyjmenovaných slov! U chatky na nás vybafli
čtvrťáci a my jsme jim za ty „krásné“ úkoly nechali
ochutnat šťovík!!! Po svačince jsme se vydali zpět
do školy a na cestu už nám příjemně svítilo
sluníčko. Doufáme, že si letošní Drakiádu a
přespávání ve škole všichni pořádně užili.
Mgr. Natálie Navrátilová
Dopravní hřiště
I v letošním školním roce zahájili žáci 4. třídy svůj školní rok výukou na dopravním hřišti
v Uničově.
V úterý 13. 9. 2016 jsme jeli vlakem (někteří
vůbec poprvé) do uničovského parku, kde
povinná výuka dopravní výchovy probíhá.
Všichni se moc těšili, protože jízda na kole je
příjemným zpestřením testů a pravidel
silničního provozu, které se musí děti také
naučit.

Na dopravním hřišti si žáci prohloubili znalosti a
vědomosti o pravidlech silničního provozu,
seznámili se s chováním cyklisty, s povinným
vybavením jízdního kola a nejvíce se líbila jízda
se
skutečnými
semafory.
Novinkou
na dopravním hřišti je železniční přejezd bez
závor se skutečným houkáním vlaku.
Poprvé po dlouhé době nebylo nutné sledovat předpověď počasí, protože to vyšlo úplně
na jedničku. Naopak jsme se před slunečními paprsky i schovávali, a nakonec se osvěžili zmrzlinou.
Teď již nezbývá než pilně trénovat pravidla, značky a poskytnutí 1. pomoci, abychom na jaře mohli
splnit průkaz cyklisty.
Mgr. Lenka Crhonková
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Praha exkurze
Dne 5. 10. 2016 se žáci 4. třídy vypravili na celodenní exkurzi do Prahy. Kraje, krajská města a
Praha patří do učiva vlastivědy ve 4. ročníku, a tak jsme se jeli podívat na to, o čem se učíme.
Mnozí z žáků byli v Praze úplně poprvé. Cesta
začala srazem v Zábřehu na nádraží. Náš dopravní
prostředek byl žlutý vlak RegioJet. Ve vlaku na
nás čekalo první překvapení. Měli jsme se jako
králové a královny, protože se o nás staraly
stevardky, spoustu věcí nám nabídly zadarmo, a to
některé velmi překvapilo. Cestu vlakem jsme si
užívali. Přestože v Zábřehu bylo hodně nevlídné
deštivé počasí, Praha nás přivítala sluníčkem, ale
docela velkým chladem. První kroky z nádraží
vedly na Václavské náměstí, projeli jsme se
metrem, prohlédli si nové náměstí Václava Havla,
Národní divadlo, Novou scénu a vyjeli lanovkou
na Petřín. Další zastavení bylo v Bludišti. Od některých zrcadel jsme se nemohli odtrhnout a velice
jsme se nasmáli. Z Petřína jsme šli kolem rozhledny na Pražský hrad. Těšili jsme se na dvanáctou
hodinu, kdy proběhne výměna hradní stráže. Zde
jsme asi nejvíce vymrzli, protože vstup na hrad
hlídá ochranka a policie. Všichni jsme prošli
důkladnou kontrolou. Na Pražském hradě nás
všechny ohromila katedrála sv. Víta. Podívali jsme
se, kde je kancelář prezidenta republiky,
Vladislavský sál, Muzeum hraček. Starými
zámeckými schody jsme kráčeli na Malostranské
náměstí. Odtud máme všichni nezapomenutelný
zážitek. Kde se vzala, tu se vzala, zcela nahá žena,
která šla asi 300 metrů před námi a za ní pan
fotograf. Toto bylo pro mnohé opravdu
nezapomenutelné. Na Karlově mostě jsme si
vyzkoušeli, jak nám sluší pláštěnky a každý z nás si sáhl na „zlatého psa“ a něco si přál. Před cestou
na Staroměstské náměstí už opět svítilo sluníčko. Při tak náročném pochodu po Praze je také
potřeba doplnit vyhládlé žaludky a ohřát se.
Navštívili jsme KFC v Kaprově ulici a trošku se
posilnili před dalším zážitkem. Tím byl výstup na
Staroměstskou radniční věž. Cesta nahoru se nám
líbila, protože většina jela s panem ředitelem
krásným moderním proskleným výtahem. Jen
Ríša a paní učitelka museli vystoupat po svých,
protože se s nimi výtah nechtěl a nechtěl rozjet.
Na věži jsme si zopakovali vše, co jsme za celý
den viděli. Celetnou ulicí jsme došli k Prašné
bráně, Obecnímu domu a paláci Hybernia. Naše
nožky již byly tak uchozené, že na vlakové
nádraží jsme se nechali dovézt tramvají. Všichni
jsme se těšili do vlaku, protože už jsme měli
vymyšlené, co si zase objednáme a nakoupíme. Nejlepším nakupujícím byl „náš Eda“. Po půl
sedmé večer jsme šťastně dorazili do Zábřeha, kde čekali netrpělivé maminky a tatínci. Popřáli jsme
si s paní učitelkou a panem ředitelem pěknou dobrou noc a rozjeli se do svých domovů.
Mgr. Lenka Crhonková
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