


Vážení rodiče a přátelé školy,

nový školní rok se nám naplno rozběhl a my Vás prostřednictvím občasníku Ratolest, který vychází
už od roku 1994, budeme opět pravidelně seznamovat se všemi školními aktivitami a děním na naší
škole.

Úvodem bych Vám chtěla poděkovat za Vaši  trpělivost,  snahu,  ochotu a vytrvalost,  kterou jste
museli vynaložit v loňském školním roce, kdy nás všechny zasáhla „nekončící“ koronavirová krize.
Proto věřím a pevně doufám, že v letošním školním roce čeká žáky i jejich pedagogy plno nových
příležitostí, zkušeností, zajímavých setkání a výzev a hlavně návratu do starých kolejí. 

Podělíme  se  o  úspěchy,  kterých  žáci  školy  dosáhli  ve  školních  soutěžích  sportovního  i
nesportovního charakteru a pozornost si určitě zaslouží i jejich velmi zdařilé práce, jejichž ukázky
tady taky uvidíte.

Stejně  jako  v minulých  letech  i  v tomto  školním  roce  nabízíme  spoustu  mimoškolních  aktivit
v různých kroužcích organizovaných v rámci školy, školní družiny i školního klubu.

Už druhým rokem pokračujeme ve výuce nového volitelného předmětu Kondiční  cvičení,  který
přestože je hodně fyzicky náročný, je mezi žákyněmi velmi oblíbený a žádaný.
Postupně se  připravujeme na zásadní  změnu školního vzdělávacího programu,  kterou je  výuka
informatiky nově na  1.  a  2.  stupni.  Jedná se  o  její  začlenění  do  výuky  hlavně přírodovědných
předmětů, které budeme postupně zapracovávat už během letošního školního roku.

V souvislosti s neutěšenou situací na Ukrajině se k nám do školy zapsalo 5 žáků. Za pomoc s výukou
i se začleněním do naprosto neznámého prostředí patří velké poděkování nejen všem kolegům, ale
i ochotným spolužákům.

Nezapomeňte, že kdykoliv jsme připraveni podat Vám pomocnou ruku při  řešení výchovných či
výukových  nesnází.  V  letošním  školním  roce  nadále  pokračuje  projekt  Ministerstva  školství  –
Národní  program doučování,  jehož cílem je zmírnit  negativní  dopady výpadku prezenční  výuky
v důsledku pandemie Covid-19. V případě zájmu můžete oslovit vyučujícího nebo třídního učitele či
vedení školy (osobně, písemně přes DM-Software) a domluvit se s nimi.

Děkuji za Vaši přízeň a přeji všem v dalších dnech školního roku 2022/2023 co nejvíce úspěchů jak
v tom školním, tak i v osobním životě.

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy



2022/2023

Organizace školního roku

1. 9. 2022 Zahájení školního roku
26. 10. 2022 – 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
3. 1. 2023 Nástup do školy
31. 1. 2023 Ukončení 1. pololetí
3. 2. 2023 Pololetní prázdniny
27. 2. 2023 – 5. 3. 2023 Jarní prázdniny
6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
29. 6. 2023 Slavnostní ukončení školního roku pro vycházející žáky
30. 6. 2023 Ukončení školního roku
1. 7. 2023 – 3. 9. 2023 Hlavní prázdniny

Třídní schůzky

Termíny: 1. TS pondělí 5. 9. 2022 16:00 1. - 4. roč. 17:00 SRPŠ
        TS pondělí 12. 9. 2022 16:00 5. roč. 17:00 VS
    2. TS pondělí 21. 11. 2022 16:00 NS 17:00 VS
    3. TS pondělí 24. 4. 2023 16:00 NS 17:00 VS

Ostatní schůzky dle potřeby.

Pracovní porady pedagogického sboru v pondělí
5. 9., 3. 10., 31. 10., 28. 11., 2. 1.(žáci nastupují až 3. 1.), 6. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6.
Všichni učitelé jsou k dispozici rodičům k individuálním konzultacím v době pracovních porad 
od 14.15 do 16.00 hod.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY
Ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Radim Černín
Zástupkyně ředitelky Na Pomezí: Mgr. Iveta Kudličková
Vedoucí vychovatelka pro ŠD, ŠK: Bc. Daniela Beranová

1. A Mgr. Lenka Jurášová Na Pomezí
1. B Mgr. Barbora Juranová Na Pomezí
2. A Mgr. Monika Mičková Na Pomezí
2. B Mgr. Jana Válková Na Pomezí
3. A Mgr. Iveta Kudličková Na Pomezí
3. B Mgr. Markéta Kalavská Na Pomezí
4. A Mgr. Alexandra Kořistková U Hřiště
4. B Mgr. Eva Klimšová U Hřiště
5. A Mgr. Zuzana Doležalová U Hřiště
5. B Mgr. Pavlína Gibesová Na Pomezí
5. C Mgr. Daniela Felixová U Hřiště
6. A Mgr. Jan Hruška U Hřiště
6. B Mgr. Kamila Teichmannová U Hřiště
6. C Mgr. Renáta Kerlinová U Hřiště
7. A Mgr. Radek Onderka U Hřiště
7. B Mgr. Petra Poledňáková U Hřiště
8. A Mgr. Kamila Sembolová U Hřiště
8. B Mgr. Radana Mathiasová U Hřiště
8. C Mgr. Daniela Peikerová U Hřiště
9. A Mgr. Renáta Šťastná U Hřiště
9. B Mgr. Kateřina Kurzicová U Hřiště
9. C Mgr. Milada Hejtmanová U Hřiště

Bez třídnictví: Mgr. Jan Doseděl, Mgr. Jana Sosíková, Mgr. Lydie Slezáková, Mgr. Martin Žídek, 
Mgr. Zdeněk Hulva, Mgr. Petra Michalíková, Mgr. Hanka Kuzníková Mrosková, Mgr. Barbora Valečková, 
Mgr. Miroslava Víchová, Ing. Eva Vitásková

Vychovatelky ŠD,ŠK: Andrea Vajdová, Irena Paulická, Bc. Viktor Kalavský, Mgr. Katarína Rudyncová,
Kateřina Jelonková

Výchovná poradkyně: Mgr. Daniela Peikerová
Metodička prevence RCh: Mgr. Kamila Sembolová
Koordinátor ICT:
(ICT = informační a komunikační technologie)
Speciální pedagog: Mgr. Barbora Vavrečková
Koordinátor ŠVP: Mgr. Radim Černín
Koordinátor EVVO Mgr. Martin Žídek VS

Asistent pedagoga: Táňa Havlíčková, vychovatelky ŠD
Školní asistent Bc. Viktor Kalavský

Pedagogická rada: všichni pedagogičtí pracovníci

Mgr. Radim Černín 

Mgr. Markéta Kalavská, NS



ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Na naší škole pracuje tzv. školní poradenské pracoviště. Jeho služby možná budete
během školní docházky Vašeho dítěte potřebovat i Vy. Proto je dobré vědět, co Vám můžeme
nabídnout a co od nás můžete očekávat. Máme za sebou již dostatek zkušeností, abychom
Vám mohli poskytnout kvalitní služby.

Pracujeme v tomto složení:
Speciální pedagog Mgr. Barbora Vavrečková

tel. 553 821 959,  email: vavbar@zsk.opava.cz

Metodik primární prevence Mgr. Kamila Sembolová
tel. 553 821 971, email: semkam@zsk.opava.cz

Výchovný poradce Mgr. Daniela Peikerová
tel. 553 821 961, email: danpei@zsk.opava.cz

Co pro Vás tedy můžeme udělat?
• Poskytujeme krizovou intervenci dětem, které se ocitnou v psychicky mimořádně

náročné situaci.
• Pracujeme individuálně nebo skupinově s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

a s dětmi nadanými a mimořádně nadanými (cvičení pozornosti, paměti, soustředění,
nácviky čtení, psaní, relaxační techniky…)

• Pomáháme k zohlednění dětí se zdravotním znevýhodněním dle podkladů lékaře.
• Včas můžeme podchytit poruchy učení a provést primární diagnostiku potíží, doporučit

další postup, zavést podpůrný program pro žáka na dobu 3 měsíců, zvolit optimální postup, 
doporučit vyšetření ve školském poradenském zařízení.

• Při psychických problémech, neurózách, vztahových problémech i rodinných
problémech můžeme zprostředkovat pravidelnou terapii pod vedením psychologa
nebo jen konzultaci s psychologem.

• Zajišťujeme speciální pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, snažíme se 
o optimální úpravu podmínek jejich vzdělávání.

• Poradíme Vám, jak se efektivně s dítětem učit, jak zorganizovat domácí přípravu.
• Poradíme v případě neklidného či hyperaktivního dítěte.
• Provádíme ve třídách programy, které jsou zaměřeny na posílení pracovní a vztahové

atmosféry, na komunikaci s vrstevníky.
• Snažíme se předcházet patologickým jevům (kouření, alkohol, šikana….) a včas zasáhnout!
• Poskytujeme rodičům kontakty na jiné odborníky – dětského psychiatra, rodinnou poradnu,

neurology, Středisko výchovné péče.
• Poradíme Vám s profesní orientací dítěte.





ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
1. oddělení Kateřina Jelonková (třída 2. A, 3. A)
2. oddělení Irena Paulická (třída 1. A)
3. oddělení Mgr. Katarína Rudyncová (třída 1. B)
4. oddělení Bc. Daniela Beranová (třída 2. B)
5. oddělení Andrea Vajdová (třída 3. A, 3. B)

Školní klub Bc. Viktor Kalavský (4. - 9. ročník)

Zájmové kroužky
ŠD, ŠK
Divošky I, II Vajdová Andrea
Flétna Muchová Lenka
Vybíjená Kalavský Viktor
Sporťáček Kalavský Viktor
Mladý modelář Kalavský Viktor
Keramický kroužek I, II, III Paulická Irena
Zumba Jelonková Kateřina

Školní kroužky
Veselá věda Vavrečková Barbora
Angličtina Gibesová Pavlína
Keramický kroužek Válková Jana
SCIO – 9. ročník Žídek Martin
Zábavná informatika Hulva Zdeněk
IKT+ Hulva Zdeněk
Kroužek programování Semenišín Petr, Dihel Lukáš



Školní rok 2021/2022 – příspěvky z června 2022

Na skok do Prahy

Ve čtvrtek 2. června jsme si s žáky 7. C přivstali a v doprovodu paní učitelky Staňkové naskočili 
do rychlíku Českých drah směr Praha. Důvodem byl Veletrh vědy – největší vědecká expozice a 
show pro školy v České republice – pořádaný Akademií věd. V šesti halách na Letné nás k 
interaktivní zábavě čekaly stánky téměř stovky vědeckých pracovišť a vysokých škol od 
psychologických a archeologických přes biologické a chemické až po fyzikální a astronomické. 
Mohli jste tady zažít procházku tropickým pralesem, pozorovat jízdu levitujícího vláčku na velmi 
odvážné trase, zahrát si hru u tibetského stanu, projít laserové bludiště či pracovat v chemické 
dílně. K dispozici byly dětem obří dalekohledy, roboti na dálkové ovládání, trenažér stíhačky, 
detektor lži a další technologické vychytávky prospěšné pro každodenní život. Jestli někdo doteď 
nevěděl, proč se ve škole učí dějepis, fyziku, přírodopis a chemii, tady to pochopil. Za splněné 
aktivity a hry dostávaly děti drobné dárky a po areálu se pohybovali maskoti připraveni zapózovat 
před fotoaparátem.
Počasí nám přálo, a tak jsme v odpoledních hodinách zvládli i bleskovou prohlídku centra Prahy - 
proběhli jsme Sherwoodem, viděli synagogu i věž  Jindřišku, prosmýkli jsme se kolem Prašné brány 
na Staroměstské náměstí,  přehopsali jsme Karlův most a na Václaváku jsme ještě stihli dlabanec. 
Pak už jen počkat na přímé spojení do Opavy („Omlouváme se za zpoždění vlaku …..“) a hurá domů.
No, hurá, vlastně to bylo spíš: „Proč tady nemůžeme zůstat přes noc?“ Tak snad příště :) 
Třídní učitelka, Mgr. Daniela Peikerová



VÝSTAVA „TUTANCHAMON – JEHO HROBKA A POKLADY“

Dne 24. června 2022 navštívili vybraní žáci tříd 6. A a 6. B celosvětovou výstavu týkající se jednoho 
z nejznámějších egyptských faraonů – Tutanchamona pod vedením p. uč. Petry Poledňákové a 
p. uč. Lydie Slezákové. Hned při vstupu každý z nás obdržel audioprůvodce a nyní jsme mohli 
vstoupit do samotné expozice. Postupně jsme procházeli jednotlivými částmi výstavy a prohlíželi si 
věrné repliky pohřebních komor s přesnými kopiemi nalezených milodarů. Velký zájem vzbudily 
především vystavené sarkofágy, zlatý trůn i posmrtná maska faraona Tutanchamona. Součástí 
výstavy byly i poutavé videodokumenty o životě panovníka Tutanchamona a jeho rodiny, ale 
především zajímavě zpracovaný příběh archeologa Howarda Cartra, který objevil jeho dosud 
nevykradenou hrobku s veškerým bohatstvím. Po skončení prohlídky jsme poté už jen odevzdali 
audioprůvodce a s brněnským výstavištěm se rozloučili.



Projekt e-Twinning 2021-22

Projekt Move Plenglish: Move Play English - v překladu Hýbej se, hrej si anglicky vznikl 
ve spolupráci škol z Francie, Řecka, Turecka, Portugalska a Česka. V tomto časopise, který je 
souhrnem toho, co vše jsme v projektu dělali, se dozvíte více o hrách a aktivitách, školách, žácích i 
památkách zúčastněných škol. Naši školu reprezentovali tehdejší žáci 6. A, jazyková skupina paní 
učitelky Sosíkové a společně se ucházeli o certifikát kvality za tento projekt. Znamená to ocenění 
pro žáky, ale také další body pro naši školu na evropské platformě pro mezinárodní spolupráci škol 
– e- Twinning.

Děkuji žákům 6. A a paní učitelce Renátě Šťastné za spolupráci na tomto projektu.

Jana Sosíková 

Odkaz na časopis



Školní rok 2022/2023

Projekt eTwinning získal evropské ocenění

Projekt eTwinning roku 2021/22 s názvem Move-Plenglish, získal evropské ocenění Quality Label, 
které vydávají národní podpůrná střediska pro eTwinning.
Tento projekt, který se zabýval spojením angličtiny a tělesné výchovy vedla p. učitelka Jana 
Sosíková ve spolupráci s p. učitelkou Renátou Šťastnou a skupinou angličtiny žáků loňské 6.A. 
Projektu se účastnily týmy žáků z Francie, Portugalska, Řecka, Turecka a České republiky.
Více si o něm můžete přečíst na stránkách školy.

Děkuji všem účastníkům.
Jana Sosíková.



Kouzelný koberec v 1.A

První školní dny si žáci 1.A zpestřili výrobou kouzelného koberce, pod vedením paní učitelky Lenky 
Jurášové. Věříme, že to byla nejen skvělá stmelovací aktivita, ale později z něj bude i pěkná 
vzpomínka.



Kvaky, kvak, přijďte si
k nám budoucí prvňáčci

nejen hrát!

Milé děti a rodiče,
žabka Gabka Vás opět zve na své hraní, povídání a plnění  zábavných úkolů a

to každé druhé úterý v měsíci
od 15.30 do 17.00 hod v ZŠ Opava – Kylešovice

v budově Na Pomezí.

 v říjnu se můžete těšit na Knoflíkové království 
 v listopadu na Strašidlení
 v prosinci na vyrábění ve vánočních dílničkách
 v lednu vás přivítají  Zamrzlé notičky
 v únoru bude Pohádková matematika
 v březnu se naučíte první anglická slovíčka v Happy School 
 v dubnu vás čeká dobrodružná cesta při hledání žabáka

Vaše žabka Gabka

Hej, chvíli mě poslouchej!
Jsem žába a budu ráda,

když přijdeš si se mnou hrát a budeš můj 
kamarád.

Přijdeš jednou za měsíc, to stačí, jinak nic.
Takže nemusíš se bát, že tě budu stresovat…

Přijdeš se sem podívat, se mnou si též povídat.
Nebudeš toho litovat, jen o škole se dovídat.

Tak ahoj ve ŠKOLE!

TVÁ ŽABKA GABKA



Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)

Katka Valečková se ve dnech 7. 9. - 9. 9. 2022 zúčastnila republikového finále OVOV, které se 
konalo v Brně. Za podpory velkého množství olympijských vítězů v různých sportovních odvětvích, 
předvedla Katka skvělé výkony v jednotlivých disciplínách a skončila na krásném 15. místě v rámci 
celé České republiky. Moc děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně sportovních 
úspěchů i v dalších letech.



4. místo v literární soutěži v republice

Nela Křempková z 8. A získala za svou literární práci úžasné 4. místo v republice. Moc gratulujeme a
doufáme, že si užije krásné ceny, kterými byla odměněna. 

In-line odpoledne

Dne 13. 9. 2022 jsme s dětmi z 2. B prožili společné sportovní odpoledne spolu s in-line bruslemi a 
koloběžkami. V Městských sadech jsme trénovali techniky in-line bruslení a dováděli jsme různé 
parkourové kousky na koloběžkách. Poté jsme společně i závodili. Moc jsme si to užili! Těšíme se 
na další takové společné odpoledne

Třídní učitelka Jana Válková



Zářijové dopoledne s prvňáčky

Členové školního parlamentu mají letos patronát nad prvňáčky. Naši nejmladší žáci prožijí společně
se staršími spolužáky během svého prvního školního roku spoustu dobrodružství. První setkání 
proběhlo venku na všech hřištích naší školy. Děti se pořádně protáhly a zasoutěžily si v mnoha 
zábavných sportovních disciplínách. Akce se moc podařila a už se plánuje říjnové setkání. 



Pasování na prvňáčky

V pondělí 26. září v tělocvičně naší školy proběhlo slavnostní PASOVÁNÍ NA PRVŇÁČKY.
Noví žáčci si všichni společně zazpívali, zatančili a taky zahráli.
Rodiče, prvňáčci i učitelé si užili krásné odpoledne.

Vítání prvňáčků

V pondělí 19. září 2022 naši prvňáčci navštívili v Loutkovém divadle Opava představení Otesánek 
Divadla z Prahy. Dětem se představení velmi líbilo, hodně se smály a na konci herce odměnily 
dlouhým potleskem. Od Magistrátu města Opavy dostaly děti na památku tašku plnou drobných 
upomínkových předmětů.



Dopravní hřiště

Ve dnech 21. a 22. září se žáci 4. tříd zúčastnili kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti 
v Malých Hošticích. Nejprve je čekala teorie o bezpečnosti silničního provozu, dopravních značkách 
a křižovatkách. Poté si za přísného dozoru strážníka Městské policie Opava nově nabyté vědomosti 
vyzkoušeli na jízdních kolech i jako chodci v simulovaném silničním provozu dopravního hřiště. 



Tvoříme, lepíme, malujeme, hrajeme si a hýbeme se

Během září děti ve školní družině neustále něco tvořily, lepily, malovaly, stavěly nebo sportovaly 
na zahradě školy. Zkrátka se nenudily.

Ve zdravém těle, zdravý duch

V pátek 30. září paní vychovatelky připravily pro všechny děti ze školní družiny 
sportovně-zábavné odpoledne plné her a soutěží. Tělocvična se otřásala fanděním, nadšením 
i soutěživostí.



Kampaň Pěšky do školy

V kampani Pěšky do školy v minulém týdnu zvítězila na naší škole třída 6. C, která nasbírala 
v průměru nejvíce bodů na žáka. Může se těšit na drobné odměny od organizátorů soutěže. 

Adaptační program 6. C

V pátek 30. 9. si žáci třídy 6. C užili den plný her a aktivit v rámci adaptačního programu Eurotopia. 
V tento den se nejen dobře pobavili, ale také se učili vzájemně si naslouchat, pomáhat, důvěřovat, 
komunikovat, spolupracovat a prosazovat se v kolektivu. Taktéž měli příležitost se blíže poznat 
s novou třídní učitelkou.



Den zdraví

Pro žáky vyššího stupně si vyučující 3. 10. připravili Den zdraví. Celý den si děti užily a nikdo 
nepanikařil, když na stanovišti První pomoci ošetřoval kamaráda, i když ta fake krev vypadala dost 
reálně. Fake zprávy děti také odhalily hned a stejně rychle se jim podařilo “vypnout” na stanovišti, 
kde se učily relaxovat a meditovat. Od meditace už to byl jen krůček k zamyšlení se nad tím, co je 
příjemné a zdravé pro naše bříško, stejně jako fajn pocit, když vím, že mi spolužáci fandí a berou 
mě. Pak jsme se podělili o to, co nám dělá radost, a nakonec jsme v týmech bojovali 
ve vědomostních hrách.



Podzimní výprava

Dne 6.10. využili žáci 1. A hezkého počasí a vyrazili na podzimní vycházku. Žáci s třídní učitelkou 
Lenkou Jurášovou si povídali o podzimní přírodě, stavěli slova z klacíků, kochali se podzimní 
přírodou a užili si na dětském hřišti.

Budeme rádi, když nás budete sledovat 

na Facebooku nebo nově na Instagramu.

@zsk.opavaZákladní škola Opava-Kylešovice
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REDAKČNÍ RADA ŠKOLY SE PŘEDSTAVUJE:

Hlavní koordinátor Mgr. Zdeněk HULVA
1. – 3. ročník Mgr. Monika MIČKOVÁ
4. – 9. ročník  Mgr. Petra POLEDŇÁKOVÁ

Mgr. Lydie SLEZÁKOVÁ
ŠD, ŠK Bc. Viktor KALAVSKÝ
Školní poradenské pracoviště Mgr. Kamila SEMBOLOVÁ
Žákovský parlament Mgr. Milada HEJTMANOVÁ

Na závěr tohoto vydání děkuje výbor SRPŠ ZŠ Kylešovice všem rodičům za úhradu
členských příspěvků. Díky Vám jsou realizovány nadstandartní vzdělávací činnosti
kulturního a sportovního charakteru, ekologické a preventivní programy a další

aktivity pro děti během školního roku.
Zároveň nám dovolte pozvat Vás na náš tradiční ŠKOLNÍ PLES, který se uskuteční

(a my věříme, že tentokrát už ANO) v pátek 17. 2. 2023 v prostorách 
ZŠ Opava-Kylešovice.
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