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Školní zpravodaj
1. základní školy v Šumperku

pro školní rok 2015/2016

Třídnictví v tomto školním roce:
1. A Mgr. L. Vágnerová 6. A Mgr. I. Brázdová
1. B Mgr. L. Pulterová  6. B Ing. V. Přidal
1. C Mgr. M. Lokšíková 6. C Mgr. K. Šťastná

2. A Mgr. R. Hanáčková 7. A Mgr. J. Gettin
2. B D. Honsová  7. B Mgr. E. Čápek
2. C Mgr. M. Banková
    8. A Mgr. A. Šteindlová
3. A Mgr. O. Klečková 8. B Mgr. M. Jarmarová
3. B Mgr. L. Vitásek  8. C Mgr. Zatloukalová

4. A Mgr. H. Uhlířová 9. A Mgr. Š. Kašíková
4. B K. Střeštíková  9. B Mgr. J. Krobotová
4. C Mgr. V. Bubeníková

5. A Mgr. L. Rýznar   
5. B Mgr. I. Plisková      

Bez třídnictví:
Mgr. Kateřina Štenclová, 
Mgr. Petr Pán, 
Mgr. Zdeňka Krejčí, 
Mgr. Jana Ulrichová, 
Mgr. Eva Krčmová, 
Mgr. Jaroslava Urbášková.

Školní družina:
        Soňa Kozáková, 

Martina Vagnerová, 
Bc. Veronika Vinklárková, 
Mgr. Pavla Jančíková, 

Bc. Kateřina Kovářová

Vedení školy:
Ředitel: PaedDr. Milan Tichý
Zástupce pro 1. st.: Mgr. Hana Hrubá
Zástupce pro 2. st.: Mgr. Marcela Macečková
Výchovný poradce: Mgr. Eva Skříčková
Vedoucí školní jídelny: Marcela Hegerová

Kontakty na vedení školy:
Ředitel:  583 213 012
Spojovatelka:  583 213 011
Školní jídelna:  583 212 719
E-mail: skola@1zsspk.cz
Web: www.1zsspk.cz

Organizace školního roku:
Podzimní prázdniny:  čt 29. 10. – ne 1. 11.
Vánoční prázdniny:  st 23. 12. – ne 3. 1.
Konec 1. pololetí:  čt 28. 1. 
Pololetní prázdniny:  pá 29. 1.
Jarní prázdniny:  po 15. 2. – ne 21. 2.
Velikonoční prázdniny: čt 24. 3. – po 28. 3.
Konec 2. pololetí:  čt 30. 6. 
Hlavní prázdniny:  pá 1. 7. – st 31. 8.
Začátek šk. roku:  čt 1. 9.

Termíny pedagogických porad:
•	 čt 12. 11. 2015
•	 čt 21. 1. 2016
•	 čt 14. 4. 2016
•	 čt 23. 6. 2016

Termíny třídních schůzek:
•	 út 29. 9. 2015
•	 út 24. 11. 2015
•	 út 16. 4. 2016

 ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk   IČO: 00852295
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Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to ne-
platí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek 
na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Druhé kolo přijímacího řízení
Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po 
ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další 
kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného 
stavu žáků.

Odvolání
Na veřejných středních školách se 
lze odvolat do tří dnů od doručení 
rozhodnutí o nepřijetí. Právo na odvo-
lání proti rozhodnutí o nepřijetí na 
jinou než veřejnou střední školu je 
plně v kompetenci ředitele této školy. 
O výsledku odvolacího řízení rozhodne 
krajský úřad, který má toto v kom-
petenci. Rozhodnutí musí oznámit 
nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních 
případech může krajský úřad tuto dobu 
prodloužit, je však nutné toto vždy 
oznámit. Odvolání podávají zákonní 
zástupci uchazeče.

Další informace
Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit 
výhradně jen děti z 5. a 7. tříd základních škol. Ředitelé 
středních škol musí nejdéle do konce ledna stanovit 
a zveřejnit údaje o tom, kolik uchazečů o studium přijme 
a do jakých oborů. Údaje musí být vyvěšeny nejen na 
veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale také na in-
ternetových stránkách školy.

Úřední hodiny výchovné poradkyně:
•	 úterý: 10.55–11.40
•	 středa: 11.50–12.35
•	 čtvrtek: 11.50–12.35

E. Skříčková

Termíny podání přihlášek na SŠ
Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní 
formy vzdělávání podat 2 přihlášky, a to do 15. března 
2016, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talen-
tovou zkouškou pak do 30. listopadu 2015. Způsob 
předávání přihlášky je stanoven současným zněním 
školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky 
přímo řediteli příslušné střední školy, 
o kterou mají zájem. Nepředkládají ji 
již prostřednictvím základní školy jako 
v minulých letech.

Počet přihlášek na střední školy
Žáci základních škol mohou podat 
2 přihlášky na SŠ. To platí i pro žáky 
5. nebo 7. ročníků základních škol 
podávajících přihlášky na víceletá gym-
názia.

Termíny 1. a 2. kola přijímaček
Pro první kolo přijímacího řízení se 
stanoví jednotně termín přijímací 
zkoušky ve středních školách v pracov-
ních dnech od 22. dubna do 30. dubna 
2016 (týká se i nižšího stupně víceletých 
gymnázií). Ředitelé středních škol si budou sami stano-
vovat, ve který den proběnou přijímací zkoušky. Ter-
míny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je 
uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu 
s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem 
přijímaných žáků do 31. ledna 2016 (pro obory vzdělání 
s talentovou zkouškou pak do 30. října 2015). 

Výsledky přijímacích zkoušek
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel 
střední školy – je tedy nutno sledovat webové stránky 
středních škol nebo jejich vývěsní tabule. Svůj úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo 
zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho 
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se 
také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě 
předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Uchazeči o přijetí na střední školu 
mohou podávat až dvě přihlášky. 

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU
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Recitace:
•	 L. Vicencová, D. John – za reprezentaci školy 

v recitační a pěvecké soutěži,
•	 M. Eremka – reprezentace školy v recitační a pěvecké 

soutěži,
•	 K. Vagnerová, A. Čápková, K. Pecháčková – 

reprezentace školy v recitační a pěvecké soutěži.

Zeměpis:
•	 J. Rektoříková – reprezentace školy v zeměpisné 

olympiádě,
•	 M. Macek – reprezentace školy v zeměpisné 

olympiádě.

Fyzika
•	 L. Lichnerová, J. Šefl, K. Tesař, F. Sámel, S. Tomešová 

– reprezentace školy ve fyzikální olympiádě,
•	 B. Skývová – reprezentace školy ve fyzikální 

olympiádě,
•	 A. Skoumalová, K. Čmakalová – reprezentace školy 

ve fyzikální olympiádě.
•	 R. Bureš, J. Šefl, V. Bundil, O. Vácha – reprezentace 

školy v soutěži Elektronika,

Matematika:
•	 L. Mikulcová, A. Kunderová, L. Mrákavová, L. Lich-

nerová – reprez. školy v matematické olympiádě,
•	 N. Matochová – reprezentace školy v matematické 

olympiádě,
•	 A. Skoumalová, J. Rektoříková – reprezentace školy 

v matematické olympiádě,
•	 I. Mikulcová – reprezentace školy v matematické 

soutěži 5. tříd.
•	 J. Plhal – reprezentace školy v Pythagoriádě,
•	 M. Budina, A. Scheuter, J. Müller – za reprezentaci 

školy v Pythagoriádě,
•	 L. Suchomel – reprezentace školy v Pythagoriádě,

Český jazyk
•	 L. Vicencová – reprezentace školy v olympiádě z ČJ,
•	 J. Šefl – reprezentace školy v olympiádě z ČJ.

Anglický jazyk
•	 L. Doubravová, J. Tesař – reprezentace školy 

v soutěži AJ.

Úspěšní žáci 2014/2015:
Žáci z jednotlivých tříd byli oceněni za reprezentaci 
školy v různých soutěžích (sportovních, matematických, 
recitačních, pěveckých a mnoha dalších).

Sport
•	 D. Grézl, J. Minář – reprezentace školy ve florbale,
•	 A. Jendrišák, J. Kučera, P. Andrle, J. Berčák, 

M. Slováček, M. Budina, J. Kašpar, T. Minařík, 
P. Janech – reprezentace školy ve florbale,

•	 L. Cekr – reprezentace školy ve florbale,
•	 J. Ladislav, A. Rutar, A. Scheuter, D. Kašpar, M. Vintr, 

M. Köver, J. Mácha – reprezentace školy ve florbale,
•	 A. Válková – reprezentace školy v basketbale,
•	 A. Válková, S. Tomešová, V. Hanáková, M. Vágnerová, 

K. Horáková, K. Běhalová, K. Vítková, R. La Than,  
B. Šrubařová, L. Lichnerová – reprezentace školy 
v basketbale,

•	 K. Čmakalová – reprezentace školy v přespolním 
běhu,

•	 J. Ladislav, R. Kaplan, M. Macek, A. Žouželka, J. Má-
cha, T. Morong – reprezentace školy v přespolním 
běhu,

•	 A. Bundilová, S. Tomešová, A. Zapletalová, 
V. Holinková – reprez. školy v přespolním běhu,

•	 A. Žouželka, R. Kaplan – reprezentace školy v atle-
tice,

•	 J. Ladislav, J. Mácha – reprezentace školy v atletice,
•	 J. Ladislav, R. Bureš – reprezentace školy v atletice,
•	 K. Kučerová – reprezentace školy v miss aerobic.

Společenské vědy
•	 J. Gloza, J. Šefl – za časopis Trefa,
•	 J. Gloza, J. Šefl, V. Bundil, K. Tesař, J. Tesař, A. Bun-

dilová, R. Suchomel – reprez. v soutěži Eurorébus,
•	 J. Gloza, J. Šefl – Cena města Šumperk.

Biologie
•	 V. Bundil, J. Šefl, J. Müller, J. Tesař – za reprezentaci 

školy v biologické olympiádě,
•	 K. Bilaničová – za reprezentaci školy v biologické 

olympiádě,
•	 K. Šebestová – za reprezentaci školy v soutěži Mladý 

zahrádkář.

ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
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Školní knihovna:
Knihy se budou půjčovat od října, a to každé úterý od 
14.00 do 14.45.

J. Ulrichová

Školní časopis:
Pod vedením paní učitelky Zdeňky Krejčí se velkou 
měrou podílejí na školní kultuře i sami žáci, kteří tvoří 
časopis TREFA. Časopis je dostupný i v elektronické 
verzi na webových stránkách školy. 

Z. Krejčí

Školní kapela
Školní kapela působí na naší škole již deset let. Hrají 
a zpívají v ní nadaní žáci spolu s učiteli, šanci má každý, 
kdo umí hrát na nějaký hudební nástroj nebo dobře 
zpívat. Kapela pořádá tradičně vánoční koncerty na 
půdě školy i veřejně, hraje na Akademii, žáci si užívají 
každý červen také rozloučení se školním 
rokem v open air prostoru školního dvora. 
Repertoár stavíme spíše moderně, kapela je 
vybavena kvalitní zvu- kovou aparaturou. V sou-
časné sestavě hrají žáci na kytary, klávesy, bicí, 
housle, akordeon a příčnou flétnu.
Kytarový kroužek na- bízí výuku hry na kytaru 
pro všechny žáky školy, kteří mají 
zájem hrát, chodí alespoň do páté třídy 
a mají vlastní kytaru. Jednou týdně 
se mladí ky- taristé zabývají 
doprovodem písniček, akordy 
a hmaty, hrou trsátkem. Kroužek 
trvá dva až tři roky, podle 
počtu účastníků a úrovně jejich hry. 
Ti pokročilejší mají později šanci zahrát si se školní 
kapelou. Kroužek má kapacitu dvacet žáků a je veden 
bezplatně. 

K. Střeštíková

Metodik prevence
Školní metodik prevence je klíčovým poradenským 
pracovníkem školy na poli primární prevence riziko-
vého chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů 
a evaluaci Minimálního preventivního programu. Posky-
tuje služby v oblasti metodické, koordinační, informační 
a poradenské, a to spolu s výchovným poradcem a peda-
gogy školy. 

Metodik prevence pro 1. stupeň:
Mgr. Lenka Vágnerová
úterý:  12.00–12.45
čtvrtek: 11.45–12.30

Metodik prevence pro 2. stupeň:
Mgr. Michaela Jarmarová
pondělí: 9.00–10.00
středa:  14.00–14.45

Školská rada:
Orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezle-
tilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli 
a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady:
Mgr. Jitka Krobotová – předseda,
PaedDr. Milan Polášek,
Mgr. Luděk Rýznar,
Mgr. Marcela Budinová.

Podrobnější informace o školské radě naleznete ve 
školském zákoně § 167 a § 168. Zápisy z jednotlivých 
jednání naleznete na webu školy www.1zsspk.cz – odkaz 
školská rada.

Kultura školám:
I v letošním školním roce navštíví žáci naší školy na 
obou stupních alespoň dvě divadelní představení. 
V době uzávěrky tohoto zpravodaje však byla konkrétní 
představení teprve v jednání. 
Předpokládaná cena jednoho představení je 40–50 Kč.  

METODIK PREVENCE | ŠKOLSKÁ RADA | KULTURA | ŠKOLNÍ KNIHOVNA | ČASOPIS | KAPELA
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Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
Jelikož naše škola získala dotace z evropského fondu 
v rámci programu vzdělávání, pořádá jazykový pobyt 
pro padesát našich žáků v Torbay (Velká Británie).
Bližší informace:
•	 termín: 14.–20. 11. 2015,
•	 ubytování: v hostitelských rodinách,
•	 strava: plná penze v hostitelských rodinách,
•	 doprava: luxusní zájezdový autobus,
•	 program: výuka (12 lekcí) pod vedením zkušených 

anglických lektorů v jazykové škole a návštěva 
pamětihodností v okolí i v Londýně,

•	 cena zájezdu: 1 000 Kč a 21 GBP + kapesné 
(doporučeno 30 GBP),

•	 určeno pro: žáky 8. a 9. ročníků (předpokladem 
účasti na tomto zájezdu je výborný prospěch z an-
glického jazyka).

Zájemci se hlaste 
do 25. 9. u p. uč. 
Kašíkové, Brázdové 
a Šteindlové. Peníze 
budeme vybírat až po 
zařazení žáků mezi 
účastníky zájezdu.

Š. Kašíková

Atletický 4boj
V úterý 22. 9. proběhlo okresní kolo atletického čtyřboje, 
kterého se zúčastnilo 18 škol z celého šumperského 
okresu. 
Naše družstva dosáhla velmi dobrých výsledků – starší 
i mladší děvčata skončila shodně na 3. místě a mladší 
chlapci také. Družstvo starších žáků ve složení Jakub 
Hojgr, Jaroslav Habermann, Jakub Ladislav, Martin Sko-
pal a Matěj Macek čtyřboj vyhrálo.
Celkově se nejlepším vícebojařem v šumperském okrese 
stal Jakub Hojgr, na 9. místě pak skončil Jakub Ladislav 
a Jaroslav Habermann obsadil 11. místo. 
Gratulujeme a přejeme další úspěchy v krajském kole!

P. Pán

Kroužky v tomto školním roce:
•	 Sportovní (9. třídy) – PO 7.00 – P. Pán
•	 Florbalový (8. třídy) – ST 7.00 – P. Pán
•	 Školní kapela – ST 14.00–15.00 – K. Střeštíková
•	 Kytara – ČT 14.00–15.00 – K. Střeštíková
•	 Knihovna – ÚT 14.00–14.45 – J. Ulrichová
•	 Flétnový – ČT 13.30–14.30 – V. Bubeníková
•	 Sportovní (2. st.) – ST 14.00–15.00 – M. Jarmarová
•	 Šikovné ruce (4. + 5. třídy) – ÚT 1× za 14 dní 

13.00–14.30 – H. Hrubá
•	 Korálky (2. st.) – ČT 14.00–15.00 –H. Hrubá
•	 Španělština – PO nebo ČT dle dohody – A. Šteindlová
•	 Sportovní (3.–5. třídy) – M. Vagnerová
•	 Anglický jazyk – PO 11.50–12.30 – L. Vitásek
•	 Ang. jazyk (2. C) – ST 11.50–12.35 – M. Banková
•	 Ang. jazyk (2. A) – ST 11.50–12.35 – R. Hanáčková
•	 Ang. jazyk (2. st.) – ÚT 14.00–14.45 – Š. Kašíková
•	 Výpravy za poznáním (turistika, výstavy, ...) –  

I. Brázdová
•	 + další kroužky, které jsou v nabídce školní družiny 

(viz str. 6)

Výuka cizích jazyků:
Žáci se mohou seznamovat se základy anglického jazyka 
už od 1. třídy prostřednictvím kroužku nebo nepovin-
ného předmětu. Ve 3. ročníku pak začíná povinná výu-
ka anglického jazyka. V 8. ročníku se žáci  začínají učit 
druhý cizí jazyk v časové dotaci 3 hodin týdně. Mohou 
si vybrat německý nebo ruský jazyk. Výuka je vedena 
aprobovanými učiteli. V 7. ročníku je pro zájemce navíc 
nabízena konverzace v AJ v rámci volitelných předmětů. 
Pro zkvalitnění výuky jazyků jsou využívány interak-
tivní tabule, digitální učební materiály, počítačové pro-
gramy a audio učebna.
Žáci naší školy dosáhli velmi dobrých výsledků při ce-
lostátním prověřování znalostí prostřednictvím testů 
ČŠI a Kalibro. Talentovaní žáci 7., 8. a 9. ročníků úspěšně 
reprezentovali školu v okresním kole Konverzační 
soutěže v AJ a v okresní soutěži Search it.

A. Šteindlová

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016 | CIZÍ JAZYKY | ZAHRANIČNÍ POBYT V ANGLII | 4BOJ

Towerbridge. 
Foto: Přemysl Otakar
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Info ze školní jídelny:
V letošním školním roce se přihlásilo 
na dopolední svačiny 140 žáků a na 
obědy celkem 550 strávníků, jimž 
nabízíme výběr ze dvou hlavních 
jídel.

Stanovení ceny obědů
Cena je dána dle finančního norma-
tivu přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 
sb. O školním stravování. 
Strávník je zařazen do kategorie dle 
dosaženého věku v daném školním 
roce, tzn. od 1. září tohoto roku do 
31. srpna příštího roku následovně:

•	 7–10 let  19 Kč
•	 11–14 let 22 Kč
•	 15 a více  25 Kč

Věcné náklady hradí zřizovatel (město Šumperk) a mz-
dové náklady stát. 

Jak postupovat při odhlašování stravy?
Odhlášení stravy je možné od 6 hod. ráno na e-mail: 
jidelna@1zsspk.cz nebo prostřednictvím mobilní ap-
likace přes strava.cz. První den nepřítomnosti ve škole 
je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 
11.00 do 11.30 hod. za dotovanou cenu. Následující dny 
nepřítomnosti, pokud rodiče obědy neodhlásí, budou 
doúčtovány do plné ceny včetně režií.
Pro žáky je možné objednávání a odhlašování přes in-
ternet. Zájemci si mohou vyzvednout přístupový kód 
u vedoucí jídelny. 

Kde hledat více informací?
Podrobnější informace naleznete ve školním řádu na 
internetových stránkách školy (www. 1zsspk.cz) nebo 
u vedoucí jídelny na tel.: 583 212 719.

M. Hegerová

Školní družina
Ve školním roce 2015/2016 vám nabízíme:
•	 ranní provoz ŠD již od 6.15 hod.,
•	 odpolední provoz ŠD do 16.30 hod.

Součástí družiny jsou zájmové kroužky:
•	 Sportovní kroužek (ved. vych. S. Kozáková),
•	 Taneční kroužek (Bc. K. Kovářová),
•	 Šikovné ručičky (Mgr. P. Jančíková),
•	 Anglický jazyk (M. Vagnerová, K. Štenclová).

Každodenní pobyt dětí venku:
•	 nové hřiště 

v areálu školy,
•	 hřiště Komín,
•	 park u hasičárny.

Další nezbytné ak-
tivity:
•	 odpočinková 

činnost,
•	 rekreační 

činnosti,
•	 příprava na vyučování,
•	 zájmové činnosti (společensko-vědní činnost, es-

teticko-výchovná činnost, přírodovědná činnost, 
pracovně-technická činnost, sportovní činnost),

•	 pestrost a střídání činností.

Větší akce:
•	 Halloweenská noc ve škole, 
•	 Bramborový týden, 
•	 Vánoční dílna, 
•	 lyžování v Hraběšicích, 
•	 plavání
•	 a jiné zajímavé akce.

S. Kozáková
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Pohled na nové školní hřiště 
v areálu školy. 


