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Základní škola a Mateřská škola Hrabišín 
 

Zpravodaj červen 2017 

Vážení rodiče, 

právě končí školní rok 2016/2017 a Vám se dostává do rukou spolu s vysvědčením poslední letošní 

Zpravodaj naší školy. Dětem začínají vytoužené prázdniny. 

Školní rok, který byl dosti pestrý, končí 144 žáků, opouští nás 4 vycházející žáci. Určitě nám tu 

budou všem chybět. Poslední týdny proběhly ve znamení školních výletů, různých kulturních 

pořadů a besed. I v tomto roce dosáhli naši žáci mnoha úspěchů jak ve vědomostních, tak 

ve sportovních soutěžích. Žáci prvního stupně budou určitě rádi vzpomínat na pobyt v přírodě 

na Švagrově, žáci stupně druhého na spaní ve škole s doprovodným programem. Mnozí dosáhli 

výborných studijních výsledků, několik žáků bohužel bylo hodnoceno nedostatečně. V průběhu 

roku se objevily i výchovné problémy, ale mohu odpovědně prohlásit za sebe i za své kolegy, že se 

škola snaží řešit negativní jevy hned v zárodku. A naopak pořád platí, že na škole panuje vstřícná a 

přátelská atmosféra, kterou by nám mnohé školy mohly závidět. Na začátku roku byla 

modernizována jedna třída na druhém stupni. Byly podány dvě projektové žádosti, o nichž není 

ještě rozhodnuto. A celý rok se nesl v duchu nutné aktualizace školního vzdělávacího programu. 

Věřím, že všichni z Vás mají představu o dění ve škole i díky našim internetovým stránkám. Věřím, 

že je pravidelně sledujete. Navíc chci vyjádřit poděkování všem z Vás, kteří se podílí na aktivní 

spolupráci s naší školou, ať už prostřednictvím SRPŠ, Školské rady či jiným způsobem. 

Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem co nejpěknější prázdniny a dovolené plné pohody a 

odpočinku. A v pondělí 4. září 2017, kdy začíná nový školní rok, na shledanou!  

Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy 
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Přehled klasifikace a chování za 2. pololetí ŠR 2016/2017 

  P R O S P Ě C H CH O V Á N Í A B S E N C E   
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I. 14 14 0 0 1,02 14 0 0 364 0 26,00 25 0 0 

II. 17 12 5 0 1,33 17 0 0 361 0 21,24 21 0 0 

III.   21 16 4 1 1,36 21 0 0 635 0 30,24 19 0 2 

IV.    9 2 7 0 1,78 9 0 0 435 0 48,33 10 1 0 

V. 21 14 7 0 1,41 21 0 0 1120 0 53,33 11 0 3 

VI. 22 10 12 0 1,58 21 1 0 1210 0 55,00 29 0 0 

VII. 19 3 15 1 2,02 19 0 0 1063 0 53,15 8 1 0 

VIII. 18 8 10 0 1,78 18 0 0 1113 0 61,83 11 1 0 

IX. 3 2 1 0 1,36 3 0 0 146 0 48,67 3 0 0 

celkem 144 67 75 2 1,52 143 1 0 6447 0 44,20 137 3 5 

 

Umístění žáků na SŠ a SOU 

P.č. Příjmení a jméno Název školy  Místo  Obor 

1 Léharová Aneta 
Hotelová škola Vincenta 

Priessnitze 
Jeseník Hotelnictví 

2 Los Vladimír 
Vyšší odborná škola a 

střední průmyslová škola 
Šumperk Strojírenství 

3 Nováková Tereza Gymnázium  Zábřeh Gymnázium 

4 Vlček Adam 
Střední škola železniční, 

technická a služeb 
Šumperk Strojní mechanik (zámečník) 

Sport na škole ve 2. pololetí ŠR 2016/2017 

Na jaře už tolik sportovních soutěží jako na podzim není, ale i tak můžeme zmínit několik velmi 

podařených závodů našich žáků. 

Velmi úspěšní byli mladí atleti v okresním kole Atletického čtyřboje žáků 1. stupně. Chlapci z 2. a 

3. třídy v sestavě Josef Březina, Jakub Jírů, Dan Šafář a Václav Luňáček okresní kolo vyhráli, 

chlapci ze 4. a 5. třídy v sestavě Richard Křepelka, Jakub Pospíšil, Štěpán Straka a Ondřej Štelc 

skončili druzí. Neztratila se ani děvčata. Žákyně z 2. a 3. třídy obsadily 12. místo (sestava Timea 

Szijjartö, Tereza Kubínová, Veronika Štelcová a Adéla Ptáčková) a 7. místo brala děvčata ze 4. a 

5. třídy v sestavě Tereza Křepelková, Tereza Kupčíková, Vendula Franková a Eva Schönová. 

Florbalisté z 1. stupně obsadili 2. místo v okrskovém kole. Školu reprezentovali: Josef Březina, Dan 

Šafář, Richard Chovanec, Adam Ptáček, Jakub Jírů, Ondřej Štelc, Richard Křepelka, Adam Jílek, 

Jiří Petržela, Jakub Pospíšil, David Gažar, Jiří Novák a Štěpán Straka.Nedílnou součástí 

sportovního kalendáře ve 2. pololetí je přebor 1. stupně ve stolním tenise. Letos se ho zúčastnilo 25 

chlapců a 17 děvčat. Po odehrání 436 zápasů vyšlo toto pořadí nejlepších hráčů: chlapci 1. stupeň – 

1. Ondřej Štelc, 2. Jakub Jírů, 3. Denis Paškov; děvčata 1. stupeň – 1. Aneta Chlupová, 2. Tereza 

Kupčíková, 3. Adéla Topitschová. 
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Turnaj ve stolním tenise si zahráli i žáci 2. stupně. 

Mezi děvčaty byla nejlepší Adéla Mazuchová a 

mezi chlapci Vítek Křepelka. 

Tradičně úspěšná byla naše výprava na Přespolním 

běhu v Rohli. První místa ve svých kategoriích 

obsadili tito žáci – Josef Březina, Štěpán Straka, 

Tereza Kupčíková, Adéla Mazuchová, Vítek 

Křepelka, Martin Boxan a Štěpánka Körnerová. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Vědomostní soutěže ve ŠR 2016/2017 

a) Matematický Klokan 2017  
Kategorie Cvrček (29 soutěžících):  Kategorie Klokánek (25 soutěžících): 

1. Patrik Niederle  54   1. Tereza Křepelková  86 

2. Hana Jandová                    43 2. Simona Macková  78 

3. Anna Štivová                       42 3. Denis Paškov  71 

       3. Štěpán Straka  71 

Kategorie Benjamín (38 soutěžících):  Kategorie Kadet (19 soutěžících): 

1. Jan Vicenec   70    1. Michal Janů  83 

2. Nela Březinová  65    2. Vladimír Los  79 

2. Adéla Mazuchová  65    3. Martin Boxan  71 

2. Karolína Hladilová  65 

b) Matematická olympiáda – okresní kolo – 6. ročník 
29. - 30. Nela Březinová 

c) Search it – vyhledávání informací na internetu v anglickém jazyce – 8. ročník 

2. Martin Boxan 

5. Ondřej Hrubý 

d) Přírodovědná a vlastivědná soutěž pro žáky 5. tříd  
4. David Gažar 

e) Pythagoriáda – okresní kolo – 6. třída 
6. - 9. Tomáš Rygar 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Vědomostní testy 

Ve dnech17. května až 19. května se naše škola zapojila do výběrového zjišťování výsledků žáků na 

úrovni 9. tříd.  

Žáci řešili testy z anglického jazyka, z přírodopisu a matematiky. Testování probíhalo elektronicky 

ve školní učebně informatiky. Poté proběhlo celostátní vyhodnocení. Každý žák obdržel svůj kód, 

pomocí kterého spolu s rodiči mohl zjistit výsledky svých testů a také srovnání úrovně znalostí se 

žáky ostatních škol. Podrobné výsledky obdržel každý žák v písemné formě spolu s řešením a 

hodnocením úrovně. 

Mgr. Dana Kropáčová 

Exkurze Uničov 

Se žáky 8. a 9. třídy jsme dne 25. 5. 2017 navštívili Miele Uničov v rámci exkurze pořádané pro 

základní školy. Tento nejmoderněji vybavený závod v našem kraji nás všechny jednoznačně 

překvapil. Náš průvodce nám nejdříve přidělil interkomy, a poté nás provedl po všech pracovních 

linkách a halách závodu. Jeho výklad byl poutavý a poučný a žáky opravdu zaujal, což bylo 

následně vidět na spoustě dotazů, kterými byl po exkurzi zahrnut. Na konci jsme všichni obdrželi 

tašku s malými pozornostmi.  

Mgr. Jitka Höpflerová 
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MŠ v knihovně Hrabišín  

Další z cyklu pravidelných tematických návštěv 

knihovny se týkal začínajícího jara. Děti si s paní 

knihovnicí Vendulou Hejlovou zopakovaly hlavní 

znaky jara, jarní květiny, domácí zvířata 

s mláďátky. Nakreslily si velikonoční vejce na 

výstavku v knihovně a prohlížely si obrázky o jaru, 

jarních květinách a mláďátkách.  

Beseda se dětem líbila a už se těší na další 

návštěvu. 

Mgr. Marcela Vavřinová 

MŠ - výlet školičky do Bludova 

Na výlet jsme se vydali do Bludova do Dědova muzea, kde i přes nepříznivé počasí bylo dobře. 

Po krátké cestě autobusem jsme se už vítali 

s milým personálem v muzeu. Po dobré svačince, 

zeleninovém a ovocném mlsání, se šli školáci 

seznámit s interaktivní tabulí, pomocí které se 

dozvěděli spoustu informací o Jeseníkách - jaká 

zvířata tu žijí, se kterými rostlinami a 

zajímavostmi se můžeme potkat na výletě po 

horách. Děti tyto aktivity velice bavily. Když už se 

dozvěděly dostatek nových informací, vrhly se do 

víru hry i s mladšími dětmi. Hrály si na různé 

profese, se kterými se dnes už setkat nemohou. Na 

výborný oběd jsme zašli na ZŠ Bludov.  Při 

návratu některé děti byly tak plné zážitků, 

že v autobuse usnuly. Všem se výlet moc líbil. 

Mgr. Marcela Vavřinová 

A na závěr bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám a provozním zaměstnancům za všechnu 

práci, snahu, trpělivost a společně přejeme všem pohodově odpočinkové prázdniny plné sluníčka, 

načerpání spousty sil do další práce, která nás zase všechny na podzim čeká. 

Pěknou dovolenou přeje za MŠ Hrabišín Mgr. Marcela Vavřinová. 

 


