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Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku
PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Termíny podání přihlášek na SŠ

předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neUchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek
ní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března
na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
2017, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016. Způsob předávání Druhé kolo přijímacího řízení
přihlášky je stanoven současným zněním školského záko- Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po
ukončení prvního kola přijímacího
na tak, že uchazeči podávají přihlášky
řízení vyhlásit další kola přijímacího
přímo řediteli příslušné střední školy,
řízení k naplnění předpokládaného stao kterou mají zájem. Nepředkládají ji
vu žáků.
již prostřednictvím základní školy jako
v minulých letech.
Odvolání
Na veřejných středních školách se lze
Počet přihlášek na SŠ
odvolat do tří dnů od doručení rozhodŽáci základních škol mohou podat
nutí o nepřijetí. Právo na odvolání proti
dvě přihlášky na střední školy. To platí
rozhodnutí o nepřijetí na jinou než
i pro žáky pátých nebo sedmých
veřejnou střední školu je plně v komročníků základních škol podávajících
petenci ředitele této školy. O výsledku
přihlášky na víceletá gymnázia.
odvolacího řízení rozhodne krajský
Termíny 1. a 2. kola přijímaček
úřad, který má toto v kompetenci.
Pro prvé kolo přijímacího řízení se
Uchazeči o přijetí na střední školu Rozhodnutí musí oznámit nejpozději
stanoví jednotně termín přijímací
mohou podávat až dvě přihlášky. do třiceti dnů. Ve zvláštních případech
zkoušky ve středních školách v pracovmůže krajský úřad tuto dobu prodloužit,
ních dnech od 24. dubna do 28. dubna 2017 (týká se
je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají
i nižšího stupně víceletých gymnázií). Ředitelé středních
zákonní zástupci uchazeče.
škol si budou sami stanovovat, který den udělají
přijímací zkoušky. Termíny přijímacích zkoušek (pokud Další informace
se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit
škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních
a předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. led- škol. Ředitelé středních škol musí nejpozději do konce
na 2017 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom, kolik uchazečů
o studium přijmou a do jakých oborů. Údaje musí být
31. října 2016).
vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve
Výsledky přijímacích zkoušek
škole, ale také na internetových stránkách školy.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel
střední školy – je tedy nutno sledovat webové stránky Úřední hodiny výchovné poradkyně
pondělí:
10.00−11.30
středních škol nebo jejich vývěsní tabule. Svůj úmysl
středa:		11.50−12.35
vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo
E. Skříčková
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
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Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku
Úspěšní žáci v minulém školním roce | sportovní úspěchy

Úspěšní žáci ve šk. roce 2015/2016

Úspěchy ve sportovní činnosti

Žáci z jednotlivých tříd byli oceněni za reprezentaci
školy v různých soutěžích (sportovních, matematických,
recitačních, pěveckých a mnoha dalších).

Naši žáci se jako každý rok zúčastnili soutěží pořádaných
centrem volnočasových aktivit se sídlem na Vile Doris
a dosáhli pozoruhodných výsledků.

Sport
• Bílková, Bundilová, Gieslová J., Matochová N.,
Pavelková Š., Rektoříková J., Šimková I., Turková A.,
Vylíčilová – reprezentace v atletice 6. + 7. třída
• Cekr F., Blaháček M., Fleischmann P., Grézl D.,
Hrůzek F., Kučera J., Zlatnický Š. – Street hockey
2016
• Hojgr J., Haberman J., Ladislav J. Macek M., –
atletický čtyřboj
• Haberman J., Hojgr J., Ladislav J., Mácha J., Moravec,
Müller – reprezentace v atletice, 8. + 9. třída
• Cekr D., Cekr T., Compel, Golda, Janech, Jarmara,
Lichner, Slováček, Valenta, Viktorín – florbal 4. a 5.
tříd
• Dudycha, Haberman, Horký, Kašpar, Mácha,
Moravec, Rutar, Scheuter – reprezentace ve florbale
• Holinková, La Than, Merčáková, Pavelková,
Šimková, Tomešová, Treutnerová, Vítková, Zapletalová – reprezentace v atletice, 8. + 9. třída

Přespolní běh
Žáci na podzim vyhráli okrskové a okresní kolo
v přespolním běhu, družstvo mladších chlapců
s přehledem vyhrálo krajské kolo v Jeseníku a kvalifikovalo se na republikové finále v Hradci Králové, kde obsadilo 11. místo.
Atletika
Dalším podzimním úspěchem bylo vítězství našeho
atletického družstva na okresním přeboru atletického
čtyřboje a posléze na jaře krásné 3. místo v krajském
finále. Také v atletickém souboji v Poháru rozhlasu jsme
se po vítězství v okresním kole probojovali do kraje
v Olomouci, kde jsme obsadili slušné 7. místo.
Florbal
Žáci dosahují díky hokejové přípravce výborných
výsledků také ve florbale. Mladší žáci a žáci do páté třídy,
kteří zvítězili v okresním finále a vybojovali 2. místo
v kraji, získali na republice krásné třetí místo.

Starší žáci po vítězství v okresní soutěži bohužel prohráli
Recitace:
s Přerovem a obsadili tak 2. místo v kraji.
• Banková E., Vagnerová K., Valentová V.
• John D., Kašíková K., Pospíšilová D. – Moravský Další družstvo žáků 7. tříd a mladších po desetiletém
zvoneček
snažení konečně vyhrálo velice silně obsazený turnaj
ČEZ Streethockey v Ostravě, kterého se zúčastnilo 163
Společenské vědy
školních družstev z celého Olomouckého, Moravsko• Třída V. B – soutěž Moje kniha
slezského a Zlínského kraje.
Český jazyk
Sportovní úspěchy
• Nováková A. – olympiáda v českém jazyce
Jednička byla již poněkolikáté vyhodnocena jako
Matematika:
nejúspěšnější škola se sportovními úspěchy v celém
• Plháková M., Vu D. – matematická olympiáda
okrese Šumperk.
• Bank M., Macková Z. – Archimediáda
Tímto děkuji žákům za reprezentaci školy, snahu při
Anglický jazyk
sportovních výkonech i tréninkovém procesu, který
• Suchomel L. – soutěž v anglickém jazyce
probíhal nejen v hodinách Tv, ale i v kroužcích a odpoledních hodinách!
Petr Pán
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Metodik prevence | školská rada | kultura | školní knihovna | časopis | kapela

Metodik prevence

Školní knihovna

Školní metodik prevence je klíčovým poradenským
pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů
a evaluaci minimálního preventivního programu. Poskytuje služby v oblasti metodické, koordinační, informační
a poradenské, a to spolu s výchovným poradcem a pedagogy školy.

Knihy si budou moci žáci půjčovat od října do konce
května, a to každý čtvrtek od 14.00 do 14.45.
J. Ulrichová

Školní časopis
Časopis Trefa, jehož počátky spadají do školního roku
1998/1999, se bude i nadále snažit mapovat život školy
a být jakýmsi spojovacím mostem mezi světem učitelů
a žáků. V pravidelných rubrikách se budou i nadále
objevovat zprávy ze školních akcí, rozhovory s učiteli
a žáky, vydařené práce našich spolužáků na 1. i 2. stupni, ale i jejich úspěchy ve sportovních či vědomostních
soutěžích. E-podoba časopisu je na webu školy.
Z. Krejčí, J. Gettin

Metodik prevence pro 1. stupeň:
Mgr. Lenka Vágnerová
pondělí:
11.40–12.35
středa:		
11.40–12.35
Metodik prevence pro 2. stupeň:
Mgr. Michaela Jarmarová
úterý:		
10.00–10.45
čtvrtek:
13.30–14.00
M. Jarmarová, L. Vágnerová

Školní kapela

V letošním školním roce bude pokračovat ve své
činnosti také školní
kapela Jednička, která
Školská rada
v současné době
shání nové talenty, ať již
Orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezlezpěváky nebo hráče na
jakýkoli hudební nástroj.
tilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli
V prvním pololetí nás
čeká série adventních
a dalším osobám podílet se na správě školy.
koncertů, budeme
hrát na půdě naší školy
Členové školské rady:
a představíme se
šumperské veřejnosti.
Mgr. Jitka Krobotová – předseda,
Poté počítáme
s vystoupeními
PaedDr. Milan Polášek – zástupce zřizovatele školy,
v rámci Dne
Země, Kloboukového
Ing. Luboš Cekr – zástupce zřizovatele školy,
dne, Dnů kávy
v městské knihovně
Mgr. Luděk Rýznar – učitel školy,
a samozřejmě
také plánujeme
Mgr. Marcela Budinová – zástupce rodičů žáků,
velký koncert
pro naše žáky.
Klára Tesařová – zástupce rodičů žáků.
Kapela je vybavena
kvalitní aparaturou
Podrobnější informace o školské radě naleznete ve a zkouší každou středu od 14.00 do 15.00 hodin.
školském zákoně § 167 a § 168. Zápisy z jednotlivých
jednání naleznete na webu školy www.1zsspk.cz – pod Kytara
odkazem školská rada.        J. Krobotová
Žáci v kytarovém kroužku budou pokračovat letos
druhým rokem, ale nebráníme se ani nově příchozím,
Kultura školám
podmínkou je ovšem vlastní kytara a mírně pokročilá
Pro žáky na 1. stupni se v říjnu plánuje divadelní kytarová zručnost. Co jsme se za rok naučili, jsme
představení Malý Nemo v Krajině snů, žáci na 2. stup- předvedli Akademii, tradiční školní akci. Naše společné
ni se v listopadu mohou těšit na zamilovaného Cyrana vystoupení si můžete najít na facebookovém profilu naší
školy.                               K. Novotná
z Bergeracu.            J. Ulrichová
4

Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku
KroužkY 2016/2017 | Facebook | cizí jazyky | nové hřiště | žákovská samospráva

Kroužky v tomto školním roce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nové školní hřiště

Školní kapela – st 14.00–14.45 – K. Novotná
Kytara – čt 14.00–14.45 – K. Novotná
Sportovní – po 14.00–14.45 – P. Pán
Florbalový – st 7.10–7.55 – P. Pán
Jóga – út 12.00–12.45 – M. Lokšíková
Sportovní (dívky) – út 14.00–14.45 – M. Jarmarová
Školní časopis – čt 14.00–14.45 – J. Gettin
Korálky I (5. roč.) – čt 13.00–14.00 – H. Hrubá
Korálky II (6.–9. roč.) – čt 14.00–15.00 – H. Hrubá
Knihovna – čt 14.00–14.45 – J. Ulrichová

Z nového venkovního
hřiště se radují školáci
v ulici Dr. E. Beneše.
Modernizace zahrnovala
vybudování sportoviště
s dráhou o délce sedmdesát metrů pro běh na
šedesát metrů a pro skok
do dálky. Vyrostlo zde
rovněž víceúčelové hřiště
s umělým sportovním
povrchem z gumového
Jednička na Facebooku
granulátu a malé hřiště
Uživatelé sociálních sítí již jistě zjistili, že naše škola
s umělým travním povrchem. Součástí zakázky bylo i vymá svůj facebookový profil. Naleznete zde aktuální inbudování zpevněných a zatravněných ploch a chodníků.
formace o školních akcích, fotografie a videa, můžete
Realizace přišla na 4,4 milionu korun.
se zúčastnit i diskuse. Název profilu je Základní škola
Zdroj: KVAPILOVÁ, Zuzana. Po dvouměsíčních prázdJednička Šumperk.
ninách usedli školáci opět do lavic. Šumperský zpravodaj.
Šumperk: Městský úřad Šumperk, 2016, 16(24), str. 3.

Výuka cizích jazyků

Žáci se mohou seznamovat se základy anglického jazyka
už od 1. třídy prostřednictvím kroužku nebo nepovinného předmětu. Ve 3. ročníku pak začíná povinná výuka 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 interaktivní tabule, digitální učební materiály, počítačové programy a audio učebna.

Žákovská samospráva 2016/2017
Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné
orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich
volen a pracovat v nich.
Žákovská samospráva je nezávislým samosprávným
orgánem školy, který svým poradním hlasem může
ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. Nabízí
prostor pro zapojení žáků do života školy, a tak podporuje jejich zodpovědnost za vlastní vzdělávání. Napomáhá při řešení problémů ve vzdělávání a ve vztazích
mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Podílí se na
vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Žákovská samospráva je prostředkem ke spolupráci napříč ročníky
a její činnost je v souladu s novou koncepcí českého
vzdělávání. Zprávy o činnosti samosprávy, informace o dění ve škole, pozvánky na různé akce budou
zveřejňovány na nástěnce v krčku školy a webových
stránkách školy.
P. Pán, V. Přidal

Žáci naší školy dosáhli velmi dobrých výsledků při celostátním 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 okresním a krajském kole soutěže
Search it.
A. Šteindlová
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Školní družina | školní jídelna

Školní družina

Info ze školní jídelny

V tomto školním roce je ve školní družině otevřeno V letošním školním roce se přihlásilo
5 oddělení, do nichž jsou zapsány děti 1.−3. tříd.
na dopolední svačiny 150 žáků a na
obědy celkem 550 strávníků, jimž
Provoz ŠD:
Ranní provoz: 6.15−7.45 hod. (není nutné platit školné) nabízíme výběr ze dvou hlavních
jídel.
Odpolední provoz: 11.40−16.30 hod.

Stanovení ceny svačiny a obědů
V současné době je stanovena cena
svačiny na 12,00 Kč. Z toho na
nákup potravin připadá 7,50 Kč,
zbývajících 4,50 Kč pokrývají věcné
a mzdové náklady.

Školné:
Školné ve ŠD činí 100 Kč na měsíc. V období prázdnin
je provoz určován počtem přihlášených dětí − tento
počet je stanoven nejméně na 12 dětí. Rodiče budou informováni prostřednictvím e-mailové adresy, webových
stránek nebo lístečky.

Cena obědu je dána dle finančního
normativu 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

Kroužky nabízené
dětem ve školní
družině:
Zaměstnanci
školní družiny si
pro přihlášené
děti připravili tyto
Pohled na loni vybudované dětské
kroužky:
hřiště v areálu školy.
• výuku anglického
jazyka (2. třídy) – Martina Vagnerová,
• sportovní kroužek – Bc. Martina Kašparová,
• kroužek šikovných rukou I (1. tř. – Pavla Jančíková,
2. tř. – Kristýna Míčová),
• kroužek šikovných rukou II (2. tř. – K. Míčová).

Věcné náklady hradí zřizovatel (město Šumperk) a mzdové náklady stát.
Jak postupovat při odhlašování stravy?
Odhlášení stravy je možné od 6 hod. ráno na e-mail:
jidelna@1zsspk.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace 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 internet. Zájemci si mohou vyzvednout přístupový kód
u vedoucí jídelny.

Důležité informace týkající se školní družiny:
Tel. číslo: 724 379 333
E-mail: druzinaspk@seznam.cz
Číslo účtu pro platbu za ŠD: 1905610369/0800
VS pro platbu: má přidělené každé dítě
Fotky z akcí školní družiny: www.druzinka1.rajce.net
Družiny:
Červená družina: vedoucí vychovatelka Soňa Kozáková
Zelená družina: Mgr. Pavla Jančíková
Modrá družina: Martina Vagnerová
Žlutá družina: Kristýna Míčová
Bílá družina: Bc. Martina Kašparová
S. Kozáková

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
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