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Základní škola a Mateřská škola Hrabišín  
 

Zpravodaj říjen 2018  

 

 
 

Vážení rodiče, 

již tradičně se Vám dostává do rukou první číslo Zpravodaje, ve kterém Vás seznámíme se 

začátkem a  organizací nového školního roku.  Předpokládáme, že Zpravodaj vyjde tak jako 

v uplynulých letech 3 krát za rok. Průběžné informace o naší škole a články s fotografiemi 

z akcí můžete sledovat na našich internetových stránkách: www.zshrabisin.cz   

Naše škola začala školní rok 2018/2019 s 8 třídami, ve kterých je celkem 147 žáků (69 žáků 

na prvním stupni a 78 žáků na stupni druhém). 1. a 2. ročník jsou spojeny do jedné třídy, 

ale dělí se na hlavní předměty.  

Uvádíme přehled tříd a učitelů: 

Třída/ročník  Počet žáků  Třídní učitel 

I./1.   13    Mgr. Veronika Korgerová 

I./2.     6   Mgr. Veronika Korgerová 

III.   14   Mgr. Marcela Vetelská 

IV.     16   Mgr. Lenka Crhonková 

V.   20   Mgr. Kateřina Němcová, školní metodik prevence 

VI.   14   Bc. Ivana Vamvakašová, DiS., koordinátor ICT 

VII.   22   Mgr. Pavla Hrubá 

VIII.   23   Bc. Klára Hasmannová 

IX.    19   Mgr. Jitka Macháčková, výchovný poradce 

 
 

http://www.zshrabisin.cz/
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Kromě výše uvedených učitelů Vaše děti učí Mgr. Dana Kropáčová – zástupkyně ředitele 

školy, Mgr. Zdeněk Kamler, který učí žáky na 2. stupni, Mgr. Jana Březinová, učící především 

dělené hodiny ve 2. ročníku a hudební výchovy a Mgr. Zdeněk Hořava – ředitel školy. 

Na škole působí také asistenti pedagoga – paní Dana Boxanová v 3. ročníku, slečna Anika 

Vykonalová v 6. ročníku. Ve školní družině se dětem věnují Věra Vitásková a Marie 

Koníčková, která je zároveň asistentkou pedagoga ve 4. ročníku.   

Další zaměstnanci: 

Stanislav Fidra   školník 

Oldřiška Fidrová  uklízečka  

Naděžda Faltýnková  uklízečka 

Jana Křepelková  vedoucí ŠJ 

Dana Ptáčková  kuchařka 

Miroslava Jašková  pracovnice provozu ve školní jídelně 

Zaměstnanci MŠ: 

Mgr. Marcela Vavřinová  vedoucí učitelka 

Eva Salátová        učitelka  

Pavlína Koutná  učitelka 

Kateřina Oulehová  učitelka, školní asistentka 

Pavla Golová   asistentka pedagoga 

Klára Štelcová       školnice, uklízečka, pracovnice provozu 

Organizaci a celoroční plán projednala školská rada na svém zasedání dne 9. 10. 2018. 

Školská rada pracuje ve složení: Bc. Pavel Křepelka, Tomáš Ptáček, Mgr. Kateřina Němcová, 

Mgr. Zdeněk Kamler, Milena Hejlová a Stanislav Fidra. Školská rada navíc schválila Výroční 

zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.  

Poměrně brzy nás čekají třídní schůzky, které jsou naplánovány na úterý 13. 11. 2018. Věřím, 

že se všichni těchto třídních schůzek zúčastníte. Stejně tak věřím, že se všichni zúčastníte a 

mnozí nám pomůžete připravit vánoční jarmark, který budeme pořádat již počtvrté a který se 

setkává s velice kladnými ohlasy.  Letos jsme ho naplánovali na pátek 7. 12. 2018. 

Zdeněk Hořava, ředitel školy 

Informace o projektu. 

V rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. řeší naše škola projekt s názvem ZŠ a MŠ Hrabišín 22. Tento projekt 

je dvouletý, byl zahájen 1. 9. 2017 a jeho cílem je posílení týmu o asistenta jak v MŠ, tak i 

v ZŠ, vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností a aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné 

logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory je 

791 056, - Kč. V rámci tohoto projektu pracuje v MŠ školní asistentka Kateřina Oulehlová a 

v ZŠ školní asistentka Dana Boxanová.  

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. 
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Prosíme rodiče, kteří si vyzvedávají žáky se školní družiny, aby zazvonili a vyčkali 

příchodu žáka k šatnám. Při placení obědů choďte za paní Křepelkovou vchodem 

ze dvora. 

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 

ZŠ Hrabišín nabízí pro žáky v 1. pololetí ŠR 2018/2019 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 2018. 

Den Čas Název Žáci Vedoucí 

Pondělí 13,15 - 14,15 Taneční  

6. - 9. do konce 

února 

Mgr. L. Crhonková 

Mgr. V. Korgerová 

Pondělí 12,10 - 12,55 Pohybové hry 2. - 5. Mgr. L. Crhonková 

Pondělí 13:10 – 14:10 Doučování M  6. – 7. Bc. K. Hasmamnnová 

Úterý 12,10 – 12,55 Angličtina hrou  1., 2. Mgr. K. Němcová 

Úterý 13,15 – 15,00 Keramika 4. – 9. M. Hořavová 

Středa 12,35 – 13,05 Flétny začátečníci oslovení žáci Mgr. J. Březinová 

Středa 15:30 – 16:30 ICT pro dospělé 

 

Bc. I. Vamvakašová, DiS. 

Středa 11,15 – 12,00 Florbal I. 1., 2. Mgr. Z. Kamler 

Středa 12,10 - 12,55 Florbal II. 3. - 5. Mgr. Z. Kamler 

Čtvrtek 13,15 - 13,45 Flétny pokročilí oslovení žáci Mgr. J. Březinová 

Čtvrtek 13,15 - 14,15 Doučování Aj  6. – 9. Mgr. J. Macháčková 

Čtvrtek 13:10 – 14:10 Doučování JČ  6. – 7. Mgr. P. Hrubá 

Čtvrtek 13,15 - 14,10 Cvičení JČ/M  9. 

Mgr. P. Hrubá 

Mgr. Z. Kamler 

Průběžně 11:15 – 12:00 Šachy 1. – 5. Mgr. Z. Kamler 

Čtvrtek 12,15 - 13,45 Čtenářský klub  1. – 5. Mgr. K. Němcová 

Pátek 13,10 - 14,10 Florbal III. 4. – 9. Mgr. Z. Kamler 

    Mgr. Dana Kropáčová 

Sběr papíru podzim 2018 

V podzimním termínu již tradičně probíhá sběr papíru. Letos jsme poprvé papír třídili. Zvlášť 

se dával tříděný papír (noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy s měkkou vazbou) a 

zvlášť ostatní papír (kartony). Díky tomu jsme od sběrné firmy získali více peněz. V třídění 

papíru budeme pokračovat i v dalším sběru na jaře 2019. V podzimním termínu se vybralo 

3 940 kg papíru. Nejvíce nasbírali Zbyšek Vicenec, Eduard Dvořák, Matěj Hvižď, Timea 

Szijjartö, Zdenka Krahulová, Tereza a Jan Křepelkovi, Petra a Radek Mazáčovi a Anna 

Boxanová. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Školní družina 

Ve školním roce 2018/2019  jsou otevřena 2 oddělení. V 1. oddělení je 26 dětí z 1., 2., 3. a 

5. třídy. Dětem se věnuje paní vychovatelka Věra Vitásková.  V 2. oddělení je 26 žáků z 3., 4. 

a 5. třídy. Plno zábavy si zde děti užijí se slečnou vychovatelkou Marií Koníčkovou. 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 „Ať je 

teplo nebo zima, v družině je pořád prima“.  

Věra Vitásková   
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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. Pokud nebude žák ZŠ nebo dítě v MŠ odhlášeno 

ze stravy v době nepřítomnosti, bude muset uhradit náklady za stravné v plné výši. 

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 opět 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 do 31. srpna. 

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. Nahlédnout do podrobnější skladby jídelníčku můžete 

na internetových stránkách školy. 

Jana Křepelková, vedoucí stravovny 
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Základní škola 

První školní den v 1. třídě 

S aktovkou, úsměvem, slavnostně 

oblečeni a s očekáváním, jaké to bude, 

přišlo 13 nových prvňáčků poprvé 

do školy. Po slavnostním uvítání 

v tělocvičně, kde byly děti za bouřli-

vého potlesku představeny ostatním, 

jsme se slavnostním špalírem přesunuli 

do třídy. Letos nás čekala třída plná 

známých postav. Krtek a jeho parta 

budou letos prvňáčky doprovázet 

na cestě za poznáním a já nám všem 

přeji, ať se nám dílo daří. 

Mgr. Veronika Korgerová 

Drakiáda 2018 

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 20. 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 odměněni 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 před 

budovou školy, za což je čekala sladká 

odměna. Poté rodiče popřáli dětem 

dobrou noc a my se odebrali do třídních 

"ložnic". Ale to nebylo vše.  

Po večeři začala příprava na tradiční 

Pyžamový bál. Než však došlo 

k vyhodnocení nejkrásnějšího pyžamka, 

paní vychovatelky měly připravené hry 

a soutěže. Po promenádě v pyžamech a 

závěrečném tanci se všichni rozešli 

do svých tříd, aby si nechali něco 

pěkného zdát. Probuzení do druhého 

dne však nebylo pro každého příjemné. 

Někteří ponocovači, kteří si nedali říct a 
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řádili až do čtvrté hodiny ranní, byli překvapeni budíčkem. Vyskočit a rozcvička. To bylo 

divení! Naštěstí to většina vzala sportovně a ranním během kolem školy se připravila 

na nadcházející pochod. 1., 4., a 5. třída se totiž po snídani vypravila na nádraží, odjela 

vlakem do Libiny a odtud pochodem zpět do Hrabišína. Cestou jsme si užili spoustu zábavy, 

hráli jsme na postřeh, skákali na balíky slámy, pochutnávali si na jablkách a ořechách. Dobře 

jsme se bavili a dobrý oběd byl skvělou tečkou za hezkým dnem. 

Mgr. Marcela Vetelská 

Okrskové kolo v přespolním běhu 

V úterý 25. 9. 2018 se v Libině konala první sportovní akce nového školního roku – okrskové 

kolo v přespolním běhu. Rok od roku je stále těžší vybrat pro čtyři kategorie sestavu aspoň 

pěti žáků, kteří jsou schopni absolvovat poměrně dlouhou trasu závodu v konkurenci škol 

s mnohem větším výběrem vhodných 

závodníků. Letos se ke komplikacím 

přidalo i chladné počasí, které zname-

nalo onemocnění některých našich dětí. 

Nakonec jsme byli schopni obsadit 

jenom dvě mladší kategorie.  

Po příjezdu na stadion do Libiny jsme 

zjistili, že nepřijedou děti z Oskavy 

(do soutěže se škola vůbec nepřihlásila) 

a kvůli nemocem žáků nepřijel ani 

Nový Malín. A tak se stalo, 

že v kategorii mladší žákyně a mladší 

žáci startovaly jen dvě školy (Libina a 

Hrabišín) a v kategorii starší žákyně a 

starší žáci jen domácí Libina. Tak slabou účast na přespoláku nepamatuji. Kdysi dávno jsme 

pořádali okrsek v Hrabišíně a při účasti pěti škol (to ještě závodila i Rohle) se na startu sešlo i 

100 běžců. 

Pochvalu zaslouží všichni naši žáci, kteří školu reprezentovali. Z mladších dívek to byly – 

Tereza Kupčíková (3. místo v závodě), Tereza Křepelková (6. místo), Věra Berlinská, Vendula 

Franková a Anna Boxanová. Za mladší chlapce běželi – Jakub Pospíšil (3. místo), 

Pavel Ženčuch (7. místo), Ondřej Štelc, Jan Körner a David Gažar. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Exkurze Praha  

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se žáci 4. třídy 

vypravili již na tradiční exkurzi 

do Prahy. Všichni jeli s velkým 

nadšením a očekáváním, protože 

spousta dětí jela do Prahy úplně poprvé.  

Cesta začala v Zábřehu na nádraží. 

Rozloučili jsme se s rodiči a vyrazili 

RegioJetem ku Praze. Tam nás čekalo 

úžasné počasí. Sluníčko a modré nebe. 

První naše kroky vedly na Václavské 

náměstí k soše sv. Václava. Projeli jsme 

se metrem, tramvají a lanovkou jsme 

dorazili na Petřín. Zrcadlové bludiště 

nás nadchlo a pěkně jsme si mákli 
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výstupem na Petřínskou rozhlednu. První velká svačinová pauza a nákupy. Další zastávka byl 

Pražský hrad. Zrovna zde probíhala návštěva makedonského prezidenta. Po starých 

zámeckých schodech jsme sešli k tramvaji, chvíli si odpočinuli a přes Karlův most dorazili 

do námi vysněného KFC. Zde jsme 

utratili, co jsme dostali a bezedný nápoj 

rychle mizel. Na Staroměstském 

náměstí jsme si počkali na třetí hodinu, 

abychom si prohlédli nově zrekon-

struovaný orloj.  

Ovšem největším zážitkem bylo focení 

s Leošem Marešem, kterého jsme 

náhodně potkali při cestě na nádraží.  

Nikdo se neztratil, všichni jsme byli 

unavení, ale plní dojmů z našeho 

výletu. 

Mgr. Lenka Crhonková 

V nejbližší době nás čeká 

 18. 10.  Výprava žáků 9. třídy na SPŠ a VOŠ v Šumperku – program: Informační 

 gramotnost 

 22. 10.  Exkurze žáků 5. třídy do Planetária v Ostravě – program: Dobrodružná 

 cesta k planetám 

 2. 11. Návštěva žáků druhého stupně Moravského divadla v Olomouci – 

 program: Sluha dvou pánů 

Mateřská škola 

Se začátkem letošního školního roku se nám na chvíli ochladilo, to abychom se vrhli s chutí 

do nové práce. Pro nás, v naší školičce, se toho moc s novým školním rokem nezměnilo. 

Máme stále dvě plně obsazená oddělení, kdy v oddělení Školička se o 24 dětí stará paní 

učitelka Mgr. Marcela Vavřinová a Eva Salátová a v oddělení Hernička  o 16 našich 

nejmenších batolátek pečují paní učitelky Pavlína Koutná a na zkrácený úvazek Kateřina 

Oulehlová, která v naší školičce zastává letos i funkci školní asistentky. Také máme ku 

pomoci novou paní asistentku pedagoga Pavlu Golovou. O zázemí se stará paní Klára 

Štelcová za pomoci Naděždy Faltýnkové.  Z celkového počtu dojíždí 16 dětí z Dlouhomilova 

a Benkova. 

Přípravy na nový školní rok začaly už 

v srpnu, kdy se vše čistilo a 

připravovalo na nový školní rok, 

ve kterém nás čeká spousta nového. 

Přivítali jsme 16 nových dětí a již 

tradičně vesele -  hravým dopolednem. 

Hned druhý školní den k nám přijelo 

maňáskové divadlo s trojicí pohádek. I 

letos nás čeká spousta aktivit jako je 

výroba dýní, svíček, keramikování, 

malování na textil, aromaterapie a 

muzikoterapie. Září jsme si zpestřili 

ovocným a zeleninovým týdnem, 
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jablíčkovým dnem a štrůdlováním. Také jsme se poprvé zapojili do sklízení úrody z naší nové 

zeleninové zahrádky.  

Konec září nám osvěžila zahradní slavnost „Vítání Podzimu…“, kdy se celé rodiny mohly 

zapojit do podzimních činností, aktivit a společného vyrábění a soutěžení v rámci tohoto 

projektu spolufinancovaného KRAJSKÝM ÚŘADEM OLOMOUC. Zároveň byli všichni 

pozváni na ukončení projektu, které proběhne 28. 11. 2018 na zahradě naší školičky. 

I letos k nám bude jezdit pravidelně 

divadélko a bude probíhat polední 

školička pro předškoláky s menší 

potřebou spánku. Příchod podzimu 

jsme přivítali Drakiádou 4.10.  

Ještě nás čeká dýňový a bramborový 

den a jiné aktivity. Proběhne soutěž o 

Nejstrašidelnější dýni, kdy si soutěžní 

dýně můžete prohlédnout a ohodnotit je 

přímo v naší MŠ ve dnech 1. a 

2. 11. 2018. Také koncem listopadu 

přivítáme nejmladší spoluobčany 

v Hrabišíně na tradičním vítání 

občánků pásmem veselých básniček a 

písniček a malými dárečky. 

A přiblíží se čas vánoční, ale to nás čeká ještě spousta práce a legrace při předvánočních 

dílnách pro rodiče s dětmi v týdnu od 26. - 30.11.  

Chtěli bychom letos při ukončení 

projektu „Vítání podzimu“ založit 

novou tradici rozsvěcení vánočního 

stromečku na naší zahradě, spojeného 

s prožitím příjemného odpoledne 

s koledami a dobrůtkami. A potom už 

se jen těšit na Ježíška. V lednu, pokud 

bude sníh, bychom chtěli 

„sněhulákovat“, soutěžit v disciplíně 

„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 čeká ve školním roce 2018/2019. Chtěli bychom také dále rozvíjet 

spolupráci se staršími kamarády ze ZŠ v Hrabišíně při projektu Česko čte dětem, 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 ve školním roce  2018/2019 mnoho 

radosti, veselých zážitků a co nejméně problémů a starostí a nabízíme vždy otevřené dveře a 

naše srdce, abychom společně prožili klidný a spokojený školní rok.  

Mgr. Marcela Vavřinová 

Zpracování a tisk Zpravodaje: Bc. Ivana Vamvakašová, DiS. 


