Základní škola a Mateřská škola Hrabišín
Zpravodaj říjen 2019

Vážení rodiče,
Dostává se vám již tradičně do rukou naše říjnové číslo školního zpravodaje pro školní rok
2019/2020. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o organizaci školního roku,
o změnách, které proběhly a o tom, co nás ještě čeká. Veškeré aktuální informace najdete
rovněž na našich stránkách www.zshrabisin.cz.
Naše škola zahájila školní rok se 145 žáky, kteří se budou vyučovat v 8 třídách. Na prvním
stupni je 63 žáků a na druhém stupni 82 žáků.
Uvádíme přehled tříd a učitelů:
Třída

Umístění

Počet
žáků

Třídní učitel

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

1. patro
1. patro
1. patro
1. patro
1. patro
2. patro
2. patro
2. patro
2. patro

14
13
6+1
14
16
26
13
21
22

Mgr. Kateřina Němcová
(třída spojena s 3. třídou)
Mgr. Marcela Vetelská
Mgr. Lenka Crhonková
Bc. Anika Vykonalová
Mgr. Jitka Macháčková
Bc. Ivana Vamvakašová, DiS.
Mgr. Pavla Hrubá
Bc. Klára Hasmannová
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Kromě třídních učitelů Vaše děti vyučují Mgr. Dana Kropáčová - statutární zástupce
Mgr. Jana Březinová, Mgr. Zdeněk Kamler a Mgr. Veronika Korgerová.Ve školní družině
zůstávají vychovatelky Věra Vitásková a Marie Koníčková.
Jako asistentky pedagoga působí Dana Boxanová, Marie Koníčková a Bc. Lucie Šamajová.
Další zaměstnanci:
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí ŠJ
kuchařka
pracovnice provozu ve školní jídelně

Stanislav Fidra
Tereza Hejlová
Naděžda Faltýnková
Oldřiška Fidrová
Jana Křepelková
Dana Ptáčková
Miroslava Jašková
Zaměstnanci MŠ
Pavlína Koutná
Bc. Michaela Chaloupková
Mgr. Marcela Vavřínová
Kateřina Oulehlová
Pavla Golová
Sylva Kalandrová
Michaela Štelcová

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
školnice, uklízečka, pracovnice provozu

Organizaci a celoroční plán projednala školská rada na svém zasedání 10. 9. 2019. Školská
rada rovněž schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 na svém
druhém zasedání 8. 10. 2019. Školská rada pracuje v neměnném složení.
Zanedlouho nás čekají třídní schůzky, které jsou naplánované na 12. 11. 2019.
Důležité upozornění
Od začátku letošního školního roku došlo ke změně ve školním řádu, která se týká pořizování
fotografií mobilním telefonem žáků a následného zveřejňování na sociálních sítích. Všichni
žáci již byli se změnou seznámeni.
Výňatek ze školního řádu:
Z důvodu ochrany osobních údajů je žákům zakázáno pořizovat bez svolení
pedagogického pracovníka mobilním telefonem v prostorách školy a na školních akcích
video a audio záznamy.
Mgr. Dana Kropáčová, pověřená řízením školy
Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020
ZŠ Hrabišín nabízí pro žáky v 1. pololetí ŠR 2019/2020 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 27. září 2019.
Den

Čas

Název

Pondělí

13,15 - 14,15

Taneční (zdarma)

Pondělí

12,10 - 12,55

Pohybové hry
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Žáci

Vedoucí
Mgr. L. Crhonková
6. - 9. do konce
Mgr. V. Korgerová
února
Bc. K. Hasmannová
2. - 5.
Mgr. L. Crhonková

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý
Středa
Středa
Středa

12,15 – 13,15
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
12,15 – 13,00
13,00 – 14,30
15:30 – 16:30
11,15 – 12,00
12,10 - 12,55

Čtvrtek

13,15 - 14,10

Čtvrtek
Průběžně
Pátek

13,15 – 14,15
13,10 - 14,10

Čtenářský klub
Stolní tenis
Stolní tenis
Angličtina hrou
Keramika
ICT pro dospělé
Florbal I.
Florbal II.
Cvičení JČ/M
(zdarma)
Sebeobrana
Šachy
Florbal III.

1., 2., 3.
3. – 5.
6. – 9.
1., 2.
4. – 9.
1., 2.
3. - 5.
9.
2. – 6.
1. – 5.
4. – 9.

Mgr. K. Němcová
V. Halmich
V. Halmich
Mgr. K. Němcová
M. Hořavová
Bc. I. Vamvakašová
Mgr. Z. Kamler
Mgr. Z. Kamler
Mgr. P. Hrubá
Bc. K. Hasmannová
p. Šubrt
Mgr. Z. Kamler
Mgr. Z. Kamler
Mgr. Dana Kropáčová

Školní družina
Ve školním roce 2019/2020 jsou otevřena 2 oddělení. V 1. oddělení je 29 dětí z 1., 2., 3. a
4. třídy. Dětem se věnuje paní vychovatelka Věra Vitásková. V 2. oddělení je 18 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
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
3

v MŠ na čísle 583 245 187 do 15.00 hod. nebo písemně do sešitu tomu určenému opět den
předem.
Ceny obědů: MŠ

ZŠ

8,- svačina ranní
19,- oběd (3 – 6 let)
22,- oběd (7 let)
6,- svačina odpolední
26,- (7 – 10 let)
27,- (11 – 14 let)
28,- (15 a více)

Cizí strávník

60,-

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
Základní škola
Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy,
jako každý rok jsme se na začátku září sešli, abychom zahájili nový školní rok 2019/2020.
Zdá se až neuvěřitelné, že už uběhlo téměř dvacet let od doby, kdy jsme vstoupili do nového
století. Z mnoha našich žáků se za tu dobu stali dospělí, kteří už nesou zodpovědnost sami za
sebe. Ti, kteří jsou ještě na naší škole, se mění přímo před našima očima a my jsme rádi, že se
můžeme alespoň zčásti podílet na formování jejich osobnosti.
Letošní školní rok jsme zahájili se 145
žáky. Do první třídy přišlo 14 prvňáčků,
a ještě několik nových žáků do dalších
tříd. Škola má svého statutárního
zástupce a jeho zástupkyní se stala
Mgr. Jana Březinová.
Přeji Vám všem v novém školním roce
mnoho úspěchů, málo proher, i když i ty
patří do života, hodně radosti a vnitřní
spokojenosti.
Mgr. Dana Kropáčová,
statutární zástupce školy
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Drakiáda 2019
Po důkladném sledování předpovědi počasí připravily paní učitelky společně s asistentkami
pro žáky prvního stupně a jejich rodiče další ročník Drakiády, který se konal ve čtvrtek
26. září. Po nezbytných informacích a společné fotografii jsme se hromadně vydali na kopec.
Sluníčko zářilo, obloha se modrala a vítr
foukal. Draci se proháněli, vznášeli se
do výše, ale i mezi nimi se našli lenoši,
kteří se nechtěli od svého majitele
vzdálit. Všichni žáci, kteří předvedli své
zápolení s draky, pak byli oceněni za své
snažení. Poté bylo pro všechny přítomné
připraveno malé občerstvení a děti pak
pokračovaly v soutěžení a závodění před
budovou školy, za což je čekala sladká
odměna. Po skončení sportovního
zápolení rodiče popřáli dětem dobrou
noc a my se odebrali do třídních
"ložnic". Ale to nebylo vše. Po večeři,
začala příprava na tradiční Pyžamový
bál. Pro děti byly připraveny další hry a soutěže, které byly vystřídány tancem.
Po promenádě v pyžamech a závěrečném tanci se všichni rozešli do svých tříd, aby si nechali
něco pěkného zdát. Drakiáda, bál i spaní ve škole se všem líbily.
Mgr. Marcela Vetelská
Okrskové kolo v minikopané starších žáků
Podzimní sportovní soutěže byly zahájeny okrskovým kolem v minikopané starších chlapců
(8. a 9. třídy). Naši fotbalisté si 19. září
zajeli do Šumperka (5. ZŠ –
ul. Vrchlického), kde na ně na umělé
trávě čekala čtveřice soupeřů. Naši
chlapci na ně vůbec nestačili a prohráli
všechna čtyři utkání – s 3. ZŠ Šumperk
1 : 8, s Libinou 0 : 8, s Novým Malínem
1 : 6 a s 5. ZŠ Šumperk 1 : 5. Hrálo se
na
polovinu
fotbalového
hřiště
v sestavách 5 + 1. Naši školu
reprezentovali tito chlapci – Jan Körner
(brankář), Richard Křepelka, Vítek
Hrubý, Pavel Ženčuch (1 branka), Jiří
Novák, Jakub Pospíšil, Štěpán Straka
(2 branky) a Jan Vitásek.
Do okresního finále postoupily ZŠ Libina a ZŠ Nový Malín.
Mgr. Zdeněk Kamler
Okresní finále atletického čtyřboje
I když jsme toho na nové atletické dráze nestihli mnoho natrénovat, zúčastnili jsme se po
letech okresního finále v atletickém čtyřboji. Obsadili jsme všechny čtyři kategorie a přispěli
jsme tak k tomu, že se závodů zúčastnil až neskutečný počet dětí – 353. Při tomto množství
nebylo divu, že se závod oproti časovému plánu o více jak hodinu protáhl a vzhledem
k velkému počtu závodníků v různých disciplínách dochází i k nepřesnostem při zápise
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výsledků. Z našich družstev na to doplatily starší žákyně. Vendule Frankové nebyly
započítány pokusy ve vrhu koulí a družstvo tak přišlo o dvě místa v celkovém pořadí a
Vendula o mnohem lepší umístění v pořadí jednotlivců.
Atletický čtyřboj je koncipován jako soutěž pětičlenných družstev (počítají se 4 nejlepší
závodníci po skončení všech disciplín) ve čtyřech atletických disciplínách. Všichni závodníci
absolvují dva běhy – sprint na 60 m a dále pak vytrvalostní běh (od 600 m do 1 000 m) a dále
pak hod – mladší kategorie míčkem a starší kategorie mají buď hod míčkem, nebo vrh koulí
(3 a 4 kg). Poslední disciplínou je skok – členové družstva si vybírají buď skok do dálky, nebo
do výšky.
Nyní k počínání jednotlivých družstev.
Uvedu vždy jejich celkové umístění a
umístění členů družstva v pořadí
jednotlivců spolu s nejlepšími výsledky
v daných disciplínách.
Mladší žáci (6. a 7. třídy) se stali
nejúspěšnější výpravou. V celkovém
pořadí skončili na 11. místě (z 20 škol,
startovalo 93 závodníků). Josef Březina
obsadil v konečném pořadí jednotlivců
vynikající 7. místo, 42. byl David Langr,
49. Dan Šafář, 79. Pavel Ženčuch a
82. Adam Brzobohatý. Nejhodnotnější
výkony předvedl Josef Březina –
2. místo v běhu na 60 m (8,64 s) a 2. místo v dálce (416 cm).
Mladší žákyně obsadily 15. místo (z 18 škol, startovalo 81 závodnic). Členkami týmu byly –
Aneta Chlupová (60. celkově), 61. Barbora Halmichová, 68. Anna Boxanová, 74. Timea
Szijjartö a 76. Adéla Topitschová. Nejlepší výkony předvedla děvčata v hodu míčkem – Anna
Boxanová byla 13. (30,30 m) a Aneta Chlupová 20. (28,05).
Starší žáci brali 18. místo (startovalo 89 závodníků z 18 škol). Citelně chyběl David Pecha a
tým měl jen čtyři závodníky. Sestava – Jakub Pospíšil (22. celkově), Štěpán Straka (42.),
Vladimír Frank (87.) a Adam Jílek (88.). Jakub Pospíšil byl i nejlepší v jednotlivých
výkonech – 6. v kouli (9,70 m) a 19. ve skoku vysokém (140 cm).
Starší žákyně se umístily na 14. místě (účast 18 škol, 90 závodnic). Oporou týmu byla Tereza
Kupčíková (22. celkově). Dále závodily – 60. Nicol Glancová, 61. Zuzana Urbanová,
81. Tereza Křepelková a 84. (ošizená) Vendula Franková. Z jednotlivých výkonů zaslouží
pochvalu - 2. místo Nicol Glancové ve vrhu koulí (9,30 m), 16. místo Terezy Kupčíkové
ve vrhu koulí (7,20 m), 14. místo Zuzany Urbanové v hodu míčkem (36,16 m), 10. místo
Terezy Kupčíkové v běhu na 800 m (2:52,10) a 11. místo Venduly Frankové ve skoku
vysokém (130 cm).
Naši závodníci získali cenné zkušenosti, které mohou uplatnit v dalších lehkoatletických
závodech.
Mgr. Zdeněk Kamler
Exkurze do Osvětimi
Po téměř ročním čekání na termín prohlídky bývalého koncentračního tábora Osvětim jsme se
konečně dočkali. 1. října jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili od školy směrem
do Polska. Na 13 hodin jsme měli zajištěnou prohlídku. Rozdělili nás do dvou skupin. Byli
nám přiděleni průvodci, kteří nás postupně seznamovali s životem v táboře. Nejprve jsme
navštívili část Auschwitz I, který byl zřízen na místě bývalých polských kasáren. Prohlédli
jsme si jednotlivé části tábora, viděli řadu dochovaných věcí bývalých vězňů, a také pece,
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ve kterých končil život tisíců lidí. Celá prohlídka byla doprovázena velmi zajímavým
výkladem, při kterém nám mnohdy běhal mráz po zádech. Poté jsme se přesunuli do druhé
části tábora Auschwitz II – Březinka. Je vzdálen asi tři kilometry od hlavního tábora.
Do Březinky přijížděly vlaky, které dovážely vězně a zde probíhala hlavní selekce – lidé byli
rozřazováni do dvou skupin – ta, která byla určena k práci a druhá šla přímo do plynových
komor. V Březince jsme si prohlédli zbylé budovy stájí, které byly určeny pro koně, a během
války v každé stáji bylo 800 vězňů. Poté
jsme pokračovali do míst, kde stála
krematoria. Denně se zde mohlo spálit
až 8000 lidských těl. V lednu 1945 byla
krematoria vyhozena Němci do povětří,
aby zahladili stopy hrůzy, kterých se
dopouštěli. Vězni schopni chůze byli
posláni na „pochod smrti“. V Osvětimi
přišlo o život asi 1300000 lidí, ať už
v důsledku
poprav,
vyhladovění,
mučení, pokusů na lidech, vysilující
práce nebo udušením v plynových
komorách.
Zastávám názor, že každý člověk by měl
toto místo alespoň jednou za život navštívit a uvědomit si, jaké hrůzy se zde odehrávaly.
Osvětim by měla být varováním pro nás a další generace, aby nikdy v budoucnu k podobným
katastrofám nedocházelo.
Mgr. Pavla Hrubá
Exkurze Praha 2019
3. 10. 2019 se žáci 4. třídy vydali na exkurzi do Prahy. Cesta vlakem proběhla v klidu, hoši se
zatím seznamovali s terénem. V Praze naše první kroky vedly na Václavské náměstí k soše
sv. Václava. Zde bylo první velké focení. Na Václaváku jsme se podívali do pasáže Lucerna.
Všichni se strašně těšíme na jízdu
metrem a na jezdící schody. Další
zastávka byla na Národní třídě a u
Národního divadla. Odtud jsme už
chvátali k lanové dráze na Petřín. Dosud
jsme si pochvalovali, že pěkně svítí
sluníčko. Na Petříně se však začali honit
všichni čerti. Při výstupu na Petřínskou
rozhlednu nás začaly studit první
sněhové vločky. V bludišti to bylo super
a pořádně jsme se zde nasmáli. Čekala
nás cesta na Pražský hrad. Celou dobu
jsme šli v pláštěnkách, protože ne a ne
přestat pršet. Na Hradě tradiční prohlídka
zavazadel. Paní policistka nám řekla, že projde jen Anetka, protože má s sebou kuřecí řízky.
Hrad se nám hodně líbil. Hlavně chrám sv. Víta a kancelář prezidenta republiky. Po Starých
zámeckých schodech jsme sešli na stanici metra Malostranská a konečně se mohli kousek
svézt tramvají. Vysvitlo sluníčko a krásně svítilo, když jsme se procházeli po Karlově mostě.
Kdy už konečně bude to KFC? Dočkali jsme se. Zde jsme utratili, co jsme z domu dostali.
Ve 3 hodiny jsme se podívali na Staroměstském náměstí na orloj a Celetnou ulicí došli
k Prašné bráně, ČNB a divadlu Hybernia. Poslední nákup byl na náměstí Hrdinů. Paní
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učitelka nám slibovala trdelník. Ten byl! A zase pěšky, ale tentokrát už zpět na hlavní nádraží.
Na nádraží jsme sebou práskli na zem a čekali na příjezd vlaku. Ve vlaku však s námi šili
všichni čerti a paní učitelky si oddechly, když nás na nádraží v Zábřehu předaly rodičům. I
když se nám vystřídaly snad všechny druhy počasí, výlet se nám líbil.
Mgr. Lenka Crhonková
Mateřská škola
Zahradní slavnost - oslava 70. výročí MŠ
Ve středu 25. září jsme oslavili 70. výročí založení MŠ v Hrabišíně. Společně s rodiči,
pedagogy ze základní i mateřské školy, s přáteli školy a především s dětmi jsme si užívali
odpoledne plné zábavy, her i dovádění. Nejprve jsme se přivítali ve třídě školky. Vedoucí
učitelka MŠ P. Koutná připomenula
několik událostí ze života školky, poté
paní
ředitelka
ZŠ
a
MŠ
Mgr. D. Kropáčová poděkovala za účast
a nadchla děti dárečky v podobě
bublifuků. Hned byla zábava v plném
proudu díky Divadélku Ráďa, které za
námi přijelo s námořnickou pohádkou,
kdy byly děti vtahovány do děje,
dokonce je námořník svazoval lany jako
opravdové piráty. Během odpoledne si
děti užívaly skákání na dvou
nafukovacích hradech, střelbu míčem na
velký nafukovací terč, houpání a
dovádění na stezce plné překážek. Všichni si mohli prohlédnout fotogalerii historie školky,
umístěnou v prostorách šatny, ozdobit se tetováním hennou, pochutnat si na dortu, kávě i
občerstvení. Na děti čekalo mnoho odměn, dárečků i dobrot a také tombola. Velké poděkování
patří kolektivu MŠ za organizaci slavnosti, a také obci Hrabišín za finanční podporu akce.
Bc. Michaela Chaloupková
Den s policií v MŠ
Dne 7. října 2019 nás v naší MŠ
navštívili dva sympatičtí policisté
z Oddělení hlídkové služby Šumperk.
Děti si se zájmem prohlížely policejní
auto, do kterého se mohly i posadit a
alespoň na pár minut si představit, že i
z nich jsou stateční policisté, kteří nás
chrání. S nadšením obdivovaly ochranný
štít, neprůstřelnou vestu, pistoli a pouta.
Další částí návštěvy bylo setkání
s psovodem a menší ukázka výcviku. Ti
odvážnější si vyzkoušeli, jak je pes silný,
a pod dohledem psovoda se s ním
přetahovali o provaz. Policisté se s dětmi rozloučili předáním omalovánek a pozdravili je
spuštěným majákem a houkačkou. Nám všem se setkání s policisty a pejskem moc líbilo a
velice jim děkujeme za zajímavé ukázky, jejich čas a návštěvu.
Kateřina Oulehlová
Zpracování a tisk Zpravodaje: Bc. Ivana Vamvakašová, DiS
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