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Vážení rodiče,
dostává se Vám do rukou první číslo Školního zpravodaje ve školním roce
2010/2011. Ve škole se toho za rok mnoho událo a dovolte mi, abych vás s těmi
nejdůležitějšími věcmi seznámil.
Na úvod mi dovolte, abych ještě jednou přivítal žáky, kteří k nám na
začátku školního roku přišli ze základní školy Matrosovova. Která se rušila.
Věřím, že si u nás rychle zvyknete a že se vám u nás bude líbit.
Mgr. Jan Veselý
ředitel školy

Čím je naše škola zajímavá ?
Jsme moderní školou s bezbariérovým přístupem. Máme kvalitní
počítačovou učebnu a multimediální jazykovou učebnu, navíc je ve škole více než
80 počítačů s připojením na internet. Škola má k dispozici velké školní hřiště, dvě

zrekonstruované tělocvičny a bazén.
Spolu se žáky vytváříme prostředí, ve kterém se jim líbí a cítí se dobře.
Účastníme se charitativních akcí. Mimo jiné jsme podpořili dětský stacionář při
Městské nemocnici v Ostravě.
Naši žáci mají možnost zapojit se do nepřeberného množství školních i
mimoškolních aktivit a kroužků. Pořádáme lyžařské kurzy pro začátečníky i
pokročilé. Organizujeme Školy v přírodě. Po celý rok probíhá řada soutěží a
projektů.
Snažíme se vychovávat žáky ke kamarádství, slušnosti a čestnosti!
Potlačujeme záškoláctví a šikanu! Žáci sami ovlivňují dění ve škole,
prostřednictvím ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU.

Opět modernizujeme výuku
Na přelomu roku 2010 a 2011 budeme realizovat projekt Víceúčelová
učebna fyziky. Využili jsme aktivit městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz, který získal prostředky z
Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko - z oblasti Rozvoje infrastruktury pro vzdělávání.
Pro naši školu získáme částku 1,135 milionu korun, která nám pomůže
vybudovat moderní, praktické pracoviště pro žáky, kteří budou moci zkoumat a
objevovat zákonitosti vědy a techniky. Cílem projektu není jen zlepšení a
zkvalitnění výuky fyziky, ale také přilákání mladých pedagogů této aprobace,
kterých je stále v základním školství nedostatek.
V tomto roce také zaměříme svou pozornost na Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný z Evropského sociálního
fondu, kam byla zařazena nová oblast podpory - Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách. Prostředky, které škola získá z tzv. Šablon,
chceme využít na další zkvalitnění výuky cizích jazyků, informatiky a dalších
oblastí, zvláště pak tolik dnes žádané angličtiny.

Jazyková škola v přírodě
Již tradiční akcí jsou Školy v přírodě pro žáky 1.stupně. Novinkou bude
jazyková škola v přírodě pro žáky 6. - 8.ročníku. Během této týdenní akce, která se
uskuteční v květnu 2011, projdou žáci velice intenzivní výukou anglického jazyka
nejen s našimi vyučujícími, ale i s rodilými mluvčími.
V listopadu vás budeme podrobněji informovat o této zajímavé akci.
Obdržíte od nás předběžnou přihlášku vašeho dítěte na jazykovou školu v přírodě.

Ovoce do škol

Školní metodik prevence

Nejen počítače, jazyk, sport či hudba je to, na co se zaměřujeme. Naši
prioritou je také zdravý životní styl našich žáků. Proto jsme se letos zapojili do
projektu Ovoce do škol. Tento projekt je podporován Evropskou unií a Státním
zemědělským fondem. Každý žák 1. stupně v tomto školním roce bude dostávat
v průběhu roku ovoce či zeleninu zdarma. O přesném harmonogramu dodávek ještě
jednáme, nicméně Vás chceme požádat, abyste apelovali na vaše děti a vysvětlili
jim, proč je konzumace ovoce a zeleniny důležitá. Neradi bychom tento projekt
ukončili z důvodu nezájmu či plýtvání s tímto sortimentem.

Protidrogová prevence a prevence sociálně patologických jevů je součástí
vzdělávacího procesu od 1. ročníku. Našim cílem, ve spolupráci s rodiči, je výchova
žáků ke zdravému životnímu stylu, osobnostní a sociální rozvoj a smysluplné
využití jejich volného času.
Školním metodikem prevence je Mgr. Vladislava Slováková. Sídlí ve 2.poschodí číslo dveří 320.
Úřední hodiny: úterý 13:00 – 14:00
čtvrtek 7:45 – 8:45
V jiných časech dle domluvy.

Kroužky
Zájmové kroužky pracují od října do června vždy v odpoledních hodinách. Letos
nabízíme opět celou řadu kroužků. Mezi nimi i novinky jako je karate a pohybové
hry pro nejmenší.
Časopis Poškoláček
Přípravný sbor
Přípravný sbor
DPS Melodie
Dětský ateliér- keramika
Dětský ateliér-keramika
Výtvarný kroužek
Kroužek informatiky
Volejbalová přípravka
Basketbalová přípravka

5.-9.roč.
2.roč.
3.roč.
4.-9.roč.
1.-2.roč.
3.-9.roč.
4.-9.roč.
5.-9.roč.
4.-5.roč
3.-5.roč.

EKO kroužek
Kroužek plavání
Kroužek plavání
Roztleskávačky
Turistický kroužek
Kroužek badmintonu
Karate – základy sebeobrany
Pohybové hry

4.-9.roč.
1.-5.roč.
6.-9.roč.
4.-9.roč.
3.-9.roč.
4.-9.roč.
1.-3.roč.

St-13:30 až 14:30
Út-12:40 až 13:30
Po-12:40 až 13:30
Út-14:00 až 15:30
St-15:30 až 17:00
Po-14:00až 16:00
Po-14:00 až 15:00
Po-14:00 až 15:00
St-15:00 až 16:00
Po-14:00 až 15:30 a
Čt-14:00 až 15:00
Po-14:00 až 15:00
St-14:00 až 14:45
St-14:45 až 15:30
Po-14:00 až 15:00
sobota, neděle
St-14:00 až 15:00
Čt-14:30 až 16:00
St-12:45 až 13:30

Výchovný poradce
Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Jitka Magincová.
Úřední hodiny: úterý 14.00 - 15. 30
čtvrtek 8.00 - 9.00

Nadační fond
V únoru 2011 oslaví Nadační fond pracující při naši škole dva roky své
působnosti. Prostředky, které jsme od vás a sponzorů získali, používáme na podporu
těchto akcí a činností:
• nákupu sladkých a věcných odměn u mnoha soutěží,
• ocenění žáků, kteří úspěšně reprezentovali školu,
• částečné úhradě nákladů na dopravu na ŠVP,
• nákupu upomínkových předmětů pro žáky 9. tříd.
V průběhu měsíce září a října vás opět požádáme o příspěvek do Nadačního
fondu, který činí minimálně 100,-Kč na jedno dítě na školní rok 2010/2011.
Děkujeme Vám za podporu.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
Podle § 24 odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji dne 27.9.2010
ředitelské volno. Škola ani školní družina nebudou v provozu. V tomto dni nebude
možno trénovat v tělocvičnách školy.

Projekt Krokus
V tomto školním roce se žáci naší školy zapojí do projektu Krokus, který
realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci
se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze.
Tento projekt – určený žákům starším 11 let – běží již několik let na školách nejen
v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na
mnoha
školách
se
z něj
stal
dlouhodobý
projekt.
HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci
projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a
tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Účast na projektu je bezplatná. Žlutá
barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické
vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo
na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).
Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým
lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
Poznámka:
Holokaust, též holocaust (z řeckého ὁλόκαυστον holokauston celopal; ὅλος holos celý + καυστός
kaustos spálený), označovaný též jako šoa (hebrejsky  שואהneštěstí, zničení, pohroma).

Dětský pěvecký sbor Melodie
Dětský pěvecký sbor Melodie působí na naší škole od roku 1982. Pracují tři
pěvecká oddělení - dvě přípravná oddělení mladších dětí a hlavní sbor. Každoročně
pořádáme pro členy sboru dvě několikadenní pěvecká soustředění v Beskydech.
Sbor od r.1996 každoročně přihlašujeme do výběrového řízení pro poskytnutí
účelové dotace. Tyto granty jsou sboru poskytovány za jeho aktivní činnost pro
veřejnost. Sbor z příspěvků hradí notový materiál, částečně pěvecká soustředění aj.
Sbor pravidelně pořádá vánoční a jarní koncerty či vystoupení pro širokou
veřejnost. Několikrát natáčel v Českém rozhlase. Na svém kontě má vydaná 2 CD (v
letech 2000 a 2008). Cílem této ušlechtilé činnosti není jen zpěv a stmelení
kolektivu samotného, ale především dávat radost všem lidem.
S činností sboru a jeho aktuálních informací se lze seznámit na webových
stránkách http://www.zsgepiky.cz/cs/pevecky-sbor-melodie.html
Bližší informace o Nadačním fondu, projektech, akcích, kroužcích a životě
školy vůbec najdete na našich webových stránkách, které jsou neustále
aktualizovány.

