
 1 



 2 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

 

dovolte mi Vás pozdravit v novém školním roce 2018/2019, ve kterém doufám navážeme 

na loňské úspěchy a výborné výsledky z let minulých.  

 

Dostává se vám do rukou občasník Ratolest, který poprvé vyšel již v roce 1994. Na začátku 

školního roku Vás chceme především seznámit s organizací školního roku, podat Vám 

nejdůležitější informace o chodu a záměrech školy, připomenout úspěchy našich žáků 

v různých soutěžích a zprostředkovat Vám několik ukázek vybraných prací.  

 

Přeji si, aby žáci, učitelé a všichni zaměstnanci školy měli co nejlepší podmínky pro svoji 

práci. Talentovaným dětem umožnit rozvíjet jejich nadání prostřednictvím volitelných 

předmětů či široké nabídky školních kroužků a ve výuce podporovat tvořivost, logické 

uvažování, schopnost spolupráce, ale také individualitu každého dítěte. 

 

Co se týká různých aktivit pro žáky, tak bychom chtěli navázat na osvědčené akce, které 

škola tradičně ve spolupráci s družinou pořádá. Nově v září proběhl i dvoudenní adaptační 

kurz pro žáky šestého ročníku, který by měl napomoci nastartovat příznivé klima třídy. 

 

Také Vám chci poděkovat za vaši aktivní spolupráci během loňského školního roku a 

doufám, že bude nadále pokračovat. Těšíme se na Vaše originální návrhy a nápady, které 

mnohdy velmi rádi začleníme do chodu naší školy.   

 

Přeji všem úspěšný školní rok 2018/2019. Dětem, ať se líbí ve třídních kolektivech a učení 

je baví, učitelům trpělivost a spolupracující žáky, všem pevné nervy a hlavně hodně zdraví. 

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy 
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 
  

 3. 9. 2018 Zahájení školního roku   

 28. 9. 2018 Státní svátek 

 29. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny 

 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny 

 3. 1. 2019 Nástup do školy 

  31. 1. 2019 Ukončení 1. pololetí 

 1. 2. 2019 Pololetní prázdniny 

 11. - 17. 3. 2019 Jarní prázdniny 

 18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny  

 22. 4. 2019 Státní svátek 

 23. 4. 2019 Nástup do školy 

  1. 5. 2019 Státní svátek 

  8. 5. 2019 Státní svátek 

 27. 6. 2019 Slavnostní ukončení školního roku pro vycházející žáky 

 28. 6. 2019 Ukončení školního roku 

 29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

 

Termíny:  1.  TS středa   5. 9. 2018 16.00 1. ročník 

   TS pondělí 10. 9. 2018 16.00 2. - 5. roč., 17.00  VS 

 2. TS  pondělí 19. 11. 2018 16.00 NS, 17.00 VS 

 3.  TS  pondělí 29. 4. 2019 16.00 NS, 17.00  VS  

 

Ostatní schůzky dle potřeby. 
 

 

 

REŽIM DNE ŠKOLY 
 

DOPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ 

8.00 - 8.45 hod. 1. vyučovací hodina malá přestávka 

8.55 - 9.40 hod. 2. vyučovací hodina velká přestávka 

10.00 - 10.45 hod. 3. vyučovací hodina malá přestávka 

10.55 - 11.40 hod. 4. vyučovací hodina velká přestávka 

12.00 - 12.45 hod. 5. vyučovací hodina malá přestávka 

12.55 - 13.40 hod. 6. vyučovací hodina 

 

ODPOLEDNÍ  VYUČOVÁNÍ 

13.45 - 14.30 hod. 7. vyučovací hodina 

14.40 - 15.25 hod. 8. vyučovací hodina 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY 
 

Ředitelka školy:  Mgr. Jana Marečková 

Zástupce ředitelky školy:  Mgr. Radim Černín 

Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště:  Mgr. Iveta Kudličková 

Vedoucí vychovatelka pro ŠD, ŠK: Ludmila Pavelková 

 

1. A Mgr. Jana Válková  Na Pomezí 

1. B Mgr. Monika Mičková Na Pomezí 

1. C Mgr. Marie Korousová Na Pomezí  

2. A Mgr. Iveta Kudličková Na Pomezí 

2. B Mgr. Markéta Kalavská Na Pomezí 

3. A Mgr. Lenka Jurášová Na Pomezí 

3. B Mgr. Barbora Juranová Na Pomezí 

4. A Mgr. Alexandra Kořistková U Hřiště 

4. B Mgr. Kateřina Kudelová Na Pomezí 

4. C  Mgr. Romana Franková U Hřiště  

5. A Mgr. Zuzana Doležalová  U Hřiště 

5. B Mgr. Pavlína Gibesová   U Hřiště 

5. C Mgr. Daniela Felixová U Hřiště 

6. A Mgr. Jan Doseděl U Hřiště 

6. B Mgr. Lydie Slezáková  U Hřiště 

7. A Mgr. Jan Hruška U Hřiště 

7. B Mgr. Martin Žídek  U Hřiště 

8. A Mgr. Radek Onderka U Hřiště 

8. B          Eva Valečková U Hřiště 

8. C Mgr. Petra Poledňáková U Hřiště 

9. A Mgr. Kateřina Kurzicová U Hřiště 

9. B Mgr. Jitka Hrubá U Hřiště 

 

Bez třídnictví: Mgr. Milada Hejtmanová, Mgr. Kamila Sembolová, Mgr. Daniela Peikerová,  

Mgr. Jana Sosíková, Mgr. Miroslava Novotná, Mgr. Barbora Čalová, Mgr. Petra Michalíková, Mgr. 

Renáta Kerlinová, Mgr. Hana Gaideczková 

Vychovatelky ŠD,ŠK: Ludmila Pavelková, Andrea Vajdová, 

Mgr. Marie Krusberská, Lenka Muchová, Jana Stružová, 

Bc. Radomír Krusberský, Jana Dedková 

 

Výchovný poradce: Mgr. Daniela Peikerová  

Metodik prevence RCh: Mgr. Kamila Sembolová  

Koordinátor, metodik ICT: Eva Valečková 

Speciální pedagog: Mgr. Iveta Sypěnová 

Asistent pedagoga: Irena Paulická 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Radim Černín 

Peer trenér: Mgr. Jitka Hrubá 

Koordinátor EVVO: Mgr. Martin Žídek, VS  

 Mgr. Markéta Kalavská, NS

 Mgr. Marie Krusberská, ŠD 

Pedagogická rada:  všichni pedagogičtí pracovníci 

Jan Seemann, 8. A 

Robin Hendrych, 8. C 
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NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY, VOLITELNÉ PŘEDMĚTY A KROUŽKY 
 

Volitelné předměty 

1. ročník 

Pohybové aktivity PA Mgr. Jana Válková 

 PA Mgr. Monika Mičková 

2. ročník 

Pohybové aktivity PA Mgr. Jan Doseděl 

 PA Mgr. Markéta Kalavská 

3. ročník 

Pohybové aktivity PA Mgr. Jitka Hrubá  

 PA Mgr. Barbora Juranová 

4. ročník 

Pohybové aktivity PA Mgr. Jan Hruška 

 PA Mgr. Kateřina Kudelová 

5. ročník 

Pohybové aktivity PA Mgr. Pavlína Gibesová 

6. ročník 

Informační a komunikační technologie  IKT Eva Valečková 

Tělesná výchova – fotbal TvF Mgr. Jan Doseděl 

Seminář ze zeměpisu SZe Mgr. Radek Onderka 

 SZe Mgr. Milada Hejtmanová 

7. ročník 

Informační a komunikační technologie  IKT Eva Valečková 

Tělesná výchova – fotbal TvF Mgr. Jan Hruška 

Seminář z dějepisu SDě Mgr. Petra Poledňáková 

8. ročník 

Informační a komunikační technologie  IKT Eva Valečková 

 IKT Mgr. Martin Žídek 

Tělesná výchova – fotbal TvF Mgr. Jan Doseděl 

Seminář z přírodopisu SPř Mgr. Jitka Hrubá 

9. ročník 

Informační a komunikační technologie  IKT Eva Valečková  

Tělesná výchova – fotbal TvF Mgr. Jan Doseděl 

Seminář z chemie SCh Mgr. Miroslava Novotná 

1. – 9. roč. 

Náboženství Náb Helena Pešatová 

 

Kroužky  
 

Školní kroužky Vyučující 
Angličtina Gibesová Pavlína 
Keramický kroužek  Válková Jana 
Příprava do soutěží Doseděl Jan 
Tvořivé činnosti Kurzicová Kateřina 
SCIO – 9. roč.  Žídek Martin 
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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 

nabídnout kvalitní služby. 
Pracujeme v tomto složení: 

 

Speciální pedagog Mgr. Iveta Sypěnová 

telefon: 553 821 959 

mail: sypive@zsk.opava.cz 

Konzultace: první pondělí v měsíci 14:15 – 16:00 hodin 

nebo dle domluvy 

 

Metodik primární prevence Mgr. Kamila Sembolová 

telefon: 553 821 971 

mail: semkam@zsk.opava.cz 

Konzultace: první pondělí v měsíci 14:15 – 16:00 hodin 

nebo dle domluvy 

 

Výchovný poradce Mgr. Daniela Peikerová 

telefon: 553 821 961, mail: danpei@zsk.opava.cz 

Konzultace: pondělí 12:00 – 13:00 hodin, úterý 10:00 – 11:00 hodin 

každé první pondělí v měsíci 14:15 – 16:00 hodin 

nebo dle domluvy 

 

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. 

  

mailto:sypive@zsk.opava.cz
mailto:semkam@zsk.opava.cz
mailto:danpei@zsk.opava.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍHO KLUB 

PRO ŠKOLNÍ ROK  2018/2019 

 
Školní družina a školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou  

a výchovou v rodině. 
 

Činnost vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Posláním je plnit funkci relaxační, 

regenerační, výchovně-vzdělávací i sociální. Základem je výchova ve volném čase – bezprostřední 

naplňování volného času dítěte a výchova k volnému času – to je vytváření návyků užívání volného času 

žádoucími aktivitami.  
 

Hlavní úkoly: 

Pobyt venku, přirozený pohyb a pohybové aktivity (míčové hry, práce se švihadly, kola, koloběžky, 

atletické disciplíny…), které vedou ke zvýšení zdatnosti, vytrvalosti a obratnosti dětí, které jsou velmi 

zatížené sedavým zaměstnáním. Poznáním přírody vést žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě a k její aktivní 

ochraně. 

 

Struktura ŠD a ŠK: 

I. oddělení  Mgr. Marie Krusberská  

II. oddělení Lenka Muchová 

III. oddělení Jana Stružová        

IV. oddělení  Jana Dedková         

V. oddělení  Andrea Vajdová 

VI. oddělení  Ludmila Pavelková, vedoucí vychovatelka  

Asistentka Irena Paulická 

ŠK  Bc.Radomír Krusberský 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA ŠKOLY 

 
Rada školy při ZŠ Opava-Kylešovice byla zřízena Magistrátem města Opavy 15.11.1996.  

Nyní pracuje v tomto složení: 

 

předseda:   Mgr. Radim Černín 

členové:   Mgr. Radek Onderka, Marie Kořízková, Renata Žídková,  

    Zuzana Krejčí Figurová, Adéla Zapletalová  
 

  

ŠD, ŠK Vyučující 
Tanyny  Vajdová Andrea 
Šikulky II Vajdová Andrea  
Šikulky I Muchová Lenka   
Flétna  Muchová Lenka   
FlorbalI, II, III (ŠK) Krusberský Radomír 
Míčové hry – vybíjená I, II Stružová Jana 
Keramický kroužek I, II, III Krusberská Marie 
Kreativ  Pavelková Ludmila 
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SRPŠ ZŠ KYLEŠOVICE, z. s.   
Možná jste už zaregistrovali, že došlo k úpravě názvu sdružení rodičů. V souladu s novou legislativou 

muselo být i naše sdružení přejmenováno na spolek. V každém případě se na činnosti spolku nic nemění. 

Stále je tady pro žáky, kteří navštěvují tuto školu. I nadále bude výbor rodičů úzce spolupracovat s vedením 

školy při zajišťování organizace různých činností a akcí pro děti, stejně jako při zvyšování estetizace 

školního prostředí či dovybavení tříd nábytkem, viz níže.  

Jde o velmi významnou, především finanční, výpomoc. Bez přispění vás všech prostřednictvím 

rodičovských příspěvků by to však nebylo možné. Jménem našich žáků vám moc děkujeme. Přestože jde 

o nezanedbatelnou částku, nepokryje nám to všechny aktivity, proto bych chtěla touto cestou poděkovat 

také všem zástupcům rodičů, kteří se dobrovolně a zcela zdarma zapojují do organizace školního plesu, 

jehož veškerý výtěžek je dalším příjmem do pokladny spolku. I v letošním roce srdečně zveme všechny, 

kdo se rádi baví, aby dne 15. 2. 2019 přišli mezi nás a zároveň také touto cestou přispěli na „naše děti“. 

Přispět můžete i malým dárkem do tomboly. 

 

SLOŽENÍ SRPŠ 
Výbor pracuje v tomto složení:  

předseda:  Luboš Holoubek 

jednatel:  Tereza Strnadel Buchvaldková      

pokladní:  Pavlína Neugebauerová 

hospodář:  Lenka Hřebíčková 

členové: Pavlína Morongová, Adéla Zapletalová, Sylvie Kopáčková,                   

Jaroslav Rončka, Daniela Horáková, Lucie Pospíšilová, Michal Pospíšil 

Výše rodičovských příspěvků na šk. rok 2018/2019 činí: 

na nejmladší dítě 300,- Kč, na každé další 100,- Kč. 

Použití příspěvků 
1. Spolupráce s polskými školami – cestovné, ceny do soutěží  

2. LVVZ -  úhrada dopravy  

3. Plavání – částečná úhrada dopravy (nad částku 320,- Kč/žák hradí rodiče)  

4. Preventivní programy – NS,VS  

5. Knihy pro děti na konci šk. roku (nejlepší žák třídy)  

6. Knihy do žákovské knihovny – 1 sada pro NS, 1 sada pro VS  

7. Odměny do soutěží, cestovné, startovné                                    

 (laťka, rec.soutěž, celor.sport.soutěž, Matmar, školní kola olympiád …)  

8. Mikuláš  

9. Odměny reprezentantům školy – plakety s logem školy  

10. Vybavení tříd nábytkem  

11. Využití volného času dětí – kroužky (materiál ker. dílny + kroužky)  

12. Sportovní potřeby – vybavení pro reprezentanty školy  

13. Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům  

 (pamětní listy, foto, psací sada s logem školy)        

14. Příspěvek na večírek 9. tříd  

15. Den dětí (25,- Kč/dítě)  

16. Zápis do 1. tříd, vítaní prvňáčků 1. září   

 Pasování na prvňáčka + trika, 

 Den slabikáře  

17. Estetizace školního prostředí (květiny, rámy na obrazy…)  

18. Sportovní den-Den pro zdraví (NS orientační běh, VS kolektivní sporty)   

19. Den učitelů (květiny, …) 

20. Poplatky za vedení účtu   
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ČÍ JE ZAHRADA? NAŠE. 

 
Na jaře letošního roku byla naší škole schválena dotace na projekt z Odboru životního prostředí 

v Opavě,  který podalo SRPŠ ZŠ Opava-Kylešovice, z.s. 

 

Projekt jsme nazvali „Čí je zahrada? Naše.“ 

 

Jedná se o vysázení části okrasné zahrady na 

pozemku školy před budovou Na Pomezí. 

V září byly zahájeny přípravné práce. Na 

tomto projektu s námi spolupracuje 

Zahradnictví Weiss z Otic (odstranění starých 

keřů, zasazení obrubníků, potažení zeminy 

textilní fólií). Tento prostor bude následně 

osázen dřevinami při společné akci rodičů 

s dětmi a zasypán mulčovací kůrou.  

Zahrada bude sloužit dětem k odpočinku a 

k různým aktivitám ve škole i ve školní 

družině. Zároveň tento projekt přispěje 

k estetizaci naší školy a poskytne další stinné 

místo na naší zahradě. Projekt bude ukončen 

do konce měsíce listopadu.  

 Barbora Juranová 
 

KNIŽNÍ BUDKA V AREÁLU ŠKOLY 

 
V Opavě se v posledních měsících objevila na různých místech 

úložiště pro knihy. Také v areálu naší školy se nachází jedna 

knihobudka.  

 

Princip fungování těchto knihobudek je jednoduchý. Lidé do 

budek mohou vkládat knihy, které by jinak vyhodili, ale jiní si 

je mohou odnést a přečíst. 
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SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
 

Dne 3. září proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků v naší škole. Tento významný den se zapsal do 

paměti nově příchozím dětem, rodičům a také pedagogickému sboru. Většina dětí přicházela do 

školy s úsměvem na tváři a mírnou zvědavostí, jak bude tento den probíhat. Po úvodní promluvě 

paní ředitelky následovalo vystoupení malých gymnastek pod vedením paní Špičkové a následně 

probíhalo seskupení dětí do jednotlivých tříd. Poté se noví žáčci přesunuli do tříd, kde si našli 

vlastní místo v lavici, rozhlédli se po třídě a seznámili se s paní učitelkou. Přejeme prvňáčkům, aby 

se jim ve škole líbilo. 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ADAPTAČNÍ POBYT ŠESŤÁKŮ 

 

Během měsíce září se uskutečnil adaptační pobyt 

žáků 6. ročníku. Vyjeli jsme hned ráno autobusem 

do Budišova nad Budišovkou seznámit se s novými 

kamarády a lépe poznat třídní učitele. Bylo krásně, 

takže jsme se hned po ubytování v RS Zálesí sešli 

venku, přivítali se soutěží s přípitkem a začali jsme 

se seznamovat. Každý také dostal svůj kolíček, 

který si ozdobil, podepsal a zapojil se tím do 

průběhové hry „Kolíčkovaná“, která trvala po 

celou dobu pobytu. Po obědě jsme se ve 

skupinkách pustili do zábavy s bublinami, kdy děti 

nejdříve plnily zadané úkoly a po vyřešení se 

pustily do výroby bublifuků. Výsledkem jejich 

snahy a hlavně trpělivosti byla akční fotka všech 

členů skupinek s obrovskými bublinami. 

Následovaly pohybové a míčové hry. Po večeři 

jsme program přesunuli do jídelny a pokračovali 

v pohádkové a písničkové soutěži.  

 

Druhý den ráno jsme si vyzkoušeli, jestli jako třída 

umíme držet za jeden provaz, vzájemně si věříme a umíme si pomáhat. Zjistili jsme, že to zvládáme 

výborně, takže jsme se mohli pustit do individuální soutěže, při které se hodily rychlé nohy, 

soustředění a dobrá paměť. Po obědě jsme si opět venku zahráli míčové hry, povídali si a 

vyhodnotili soutěže. Ve dvě hodiny jsme se unavení, ale spokojení, vydali domů.  

 

Doufám, že mohu říct za všechny, že nám náš první adaptační pobyt vyšel na jedničku a žáci 

i učitelé si čas strávený spolu užili.  

Školní metodik prevence Mgr. Kamila Sembolová 
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STUŽKONOSKA MODRÁ 

 
V rámci kulturního festivalu Bezručova Opava se ve 

středu 19. 9. 2018 uskutečnila recitační soutěž určená pro 

žáky vyššího stupně opavských ZŠ a nižšího stupně 

Mendelova gymnázia.  

 

V této soutěži jsme v loňském roce dosáhli velkého 

úspěchu, kdy Kateřina Jombíková zvítězila a Martin 

Svoboda se umístil na krásném třetím místě. Letos se oba 

naši žáci zúčastnili opět a ani tentokrát se ve velké 

konkurenci neztratili. Martin porotu zaujal svým 

sebevědomým projevem při recitaci básně Bulata 

Okudžavy Člověk z blankytu a Katka se dokonce opět 

umístila na oceněných místech, kdy získala za svou 

procítěnou recitaci básně Raport Fráni Šrámka krásné 

třetí místo. 

Tuto soutěž pořádá Památník Petra Bezruče v Opavě při 

příležitosti výročí narození slavného opavského básníka. 

 
A JAK TO VIDÍ KAČKA? 
 

19. 9. 2018 jsem se zúčastnila 2. ročníku recitační soutěže na počest Petra Bezruče s názvem 

„Stužkonoska modrá“. Soutěž probíhala už od rána, kdy jsme recitovali před porotou v Obecním 

domě v Sále purkmistrů.  Po první půlce recitátorů následovala krátká pauza na občerstvení a poté 

se pokračovalo v soutěži. Poté co si porota vyslechla všechny básně či prózy musela určit pořadí 

soutěže.  

Čekání na výsledky bylo dlouhé, ale nakonec se vyplatilo. Letos byly výsledky velmi vyrovnané, 

a i z tohoto důvodu jsem moc ráda, že jsem se umístila na třetím místě. Během vyhlašování nám 

byly rozdány účastnické listy a dárky od Slezského zemského muzea.  Poté jsme se byli podívat 

v památníku Petra Bezruče, kde se večer konal Slavnostní večer vítězů, jehož zahájení bylo  18:00. 

Nejdříve pronesla pár slov zakladatelka soutěže dr. Zdenka Pfefferová a vzápětí jsme mohli slyšet 

operní pěvkyni Olgu Procházkovou v klavírním doprovodu Arnošta Rychlého. Následovalo 

celkové vyhodnocení soutěže, předání cen a nakonec přehlídka recitátorů, kdy jsme všichni 

naposledy přednesli námi vybraný text. Poté jsme si vyslechli zhodnocení soutěže a závěrečný 

proslov a byli jsme všichni pozvaní k připravenému občerstvení.  

Zúčastnila jsem se několika druhů recitačních soutěží a chtěla bych říct, že Stužkonoska modrá je  

z nich nejlepší, ať už jde o velmi přátelskou atmosféru, či systém fér hodnocení.   

Doufám, že se v naší škole najdou další mladí 

recitátoři, kteří se této skvělé soutěže budou 

v budoucnu účastnit. 

Kateřina Jombíková, 9.B 
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

V poslední době zkoušíme novou formu diskuse na našich setkáních a to formou komunitního 

kruhu, aby naše debata byla co nejvěcnější a dostali se ke slovu všichni zástupci tříd. Stále se 

scházíme 1x v měsíci ve společenské místnosti – přijďte se na nás podívat. 
 

 

TEAMBUILDING 8.B 
21. 9. 2018 navštívili žáci 8. B třídy v rámci akce Teambuilding hřiště Paintball aréna v Arnoštově. 

Při plnění všech úkolů naplňovali hlavní cíle aktivity – vymezení svých rolí v rámci týmu 

i spolupráci. Po rozdělení do družstev se vystřídali ve hře, která dopomohla stmelit kolektiv, zlepšit 

vztahy i projevit jiné stránky osobností. Potvrdili si tak pravidlo, že týmy o deseti a více členech 

mají z těchto aktivit největší užitek a vyjádřili naději, že něco podobného spolu ještě někdy 

podniknou. 
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PASOVÁNÍ NA PRVŇÁČKA 

 
V pondělí 24. 9. 2018 proběhlo v tělocvičně pasování na 

prvňáčky. Každá první třída si se svou paní učitelkou 

připravila krátký program jako představení své třídy. Po 

básničkách, písničkách a říkankách předstoupili žáci 

před pana rytíře, který každého z nich pasoval na 

prvňáčka. Žáci dostali jako upomínku barevnou 

kšiltovku a sladkou odměnu. Slavnostním pasováním ale 

tato akce neskončila. Paní vychovatelky si pro žáky 

připravily soutěže, tanečky a hry.  

Doufáme, že si všichni toho odpoledne užili! 
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HISTORICKÝ ÚSPĚCH V PŘESPOLNÍM BĚHU 
 

Čtvrtek 20.9.2018 se zapíše do historie kylešovského školního sportu zlatým písmem. Žáci a 

žákyně ZŠ Opava-Kylešovice totiž naprosto dominovali na Okresním finále v přespolním běhu, 

když z celkových šesti kategorií získali čtyři zlaté medaile, jednu stříbrnou medaili a jedno krásné 

páté místo. Přespolní běh je soutěž, které se každoročně účastní obrovský počet dětí. V letošním 

roce se dokonce účastnil rekordní počet žáků z opavského okresu. I proto je tento úspěch velmi 

cenným, protože konkurence je opravdu obrovská. V každé z celkových 6ti kategorií běží 100-160 

závodníků. Celkem se tedy jedná o více než 700 závodníků. Je tedy na místě ocenit, že se naši žáci 

dokázali umísťovat na místech v první desítce, mnozí z nich i na prvních třech místech mezi 

jednotlivci. Gratulujeme a přejeme úspěch na Krajském finále!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OF v přespolním běhu, II. kat. (4.-5. třídy), 

hoši 1. místo, dívky 1. místo!!! 

Horní řada zleva: Ondřej Strnadel,  

Jakub Mušálek, Bořek Binar,  

Jakub Prohászka, Jakub Jančík, Petr Binar  

Prostřední řada zleva: Lada Holoubková, 

Nela Kusynová, Nikol Müllerová  

Dole zleva: Linda Dobrovolná,  

Amálie Zapletalová, Veronika Čechová 

OF v přespolním běhu, III. kat. (6.-8. třídy), 

hoši 1. místo, dívky 2. místo!!! 

Horní řada zleva: Michael Vladař,  

Lukáš Vyležík, Adam Dudys, Daniel Kubát, 

Dominik Stareček, Vojtěch Urbánek 

Dolní řada zleva: Karolína Neugebauerová, 

Sára Vágaiová, Barbora Jiroušová,  

Leona Novotná, Barbora Pannová,  

Veronika Kuzníková 

OF v přespolním běhu, IV.kat. (8. - 9. třídy), 

hoši 1. místo, dívky 5. místo!!! 

Horní řada zleva: Tadeáš Binar,  

Matyáš Thimel, Adam Sochor, Antonín Žižka, 

Sebastián Pejša 

Dolní řada zleva: Kristýna Müllerová,  

Sabina Šindlářová, Lucie Koschatzká,  

Eliška Hamplová, Taťána Kostková,  

Bára Dobrovolná 
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 8. - 9. TŘÍD, OKRESNÍ FINÁLE 
 

V úterý 18. 9. 2018 soutěžili naši žáci na Tyršově 

stadionu v Opavě v disciplínách běh na 60m, skoku 

dalekém, skoku vysokém, hodu míčkem, vrhu koulí 

a běhu na 800m respektive 1000m. Závodníkům 

patří velký obdiv, protože z desetičlenného družstva 

startovala pouze jedna žákyně 9. ročníku, zbytek 

družstva tvořili samí osmáci. I přesto, že soutěžili i s 

o dva roky staršími soupeři a soupeřkami, hoši 

obsadili obdivuhodné 4. místo a dívky velmi krásné 

7. místo v okresním finále. Z jednotlivců se prosadili 

Vítězslav Tampa - 2. místo v běhu na 60m, Melanie 

Pejšová - 3. místo v běhu na 60m a Matyáš Thimel - 

2. místo ve skoku dalekém a Adam Sochor na celkovém 6. místě mezi jednotlivci. Tato generace 

má to nejlepší ještě před sebou. Gratulujeme a přejeme další úspěchy! 

 

BRUSLENÍ 

 
Je u nás již tradicí, že naše škola navštěvuje 

ledovou plochu na zimním stadionu, který je pro 

školy i veřejnost k dispozici během celé hokejové 

sezóny. Naši žáci tak mají možnost si jít 2x 

zdarma se svou třídou zabruslit a vyzkoušet zase 

trochu jiný pohyb, než na který jsou v tělocviku 

zvyklí. Jsme rádi, že takto můžeme podporovat 

přirozený pohyb žáků, od kterých máme jen samé 

kladné odezvy. Vnímáme také, že tato aktivita 

významně podporuje dobré vztahy v kolektivu 

třídy, kdy se žáci zase mají možnost poznat jinak 

než pouze ve třídě při výuce.  
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MLADÍ NÁM TO ŘEKNOU 
 

Deváťáci se zúčastnili předvolební debaty 

určené pro žáky základních a středních škol. 

Dvou a půl hodinová debata se konala 

v dopoledních hodinách v prostorách 

Vodárenské věže a pořádalo ji Opavské 

zastupitelstvo dětí a mládeže spolu s Místní 

akční skupinou Opavsko. Žákům se stručně 

představily jednotlivé politické strany, které 

měly v debatě vždy po jednom zástupci, a poté 

se řešila 3 témata: jak zapojit mládež do 

společenského a kulturního života Opavy, jak 

zapojit mládež více do sportu a v neposlední 

řadě problematika zatepleného fotbalového 

trávníku. Z řad žáků pak v závěrečné diskuzi vzešly dvě otázky: jak se Opavsko vypořádává 

s odchodem lidí do jiných částí republiky a do zahraničí a zda je přednější zrekonstruovat nejprve 

plavecký bazén, nebo zimní stadion.  
 

SOUTĚŽ "KRESLÍM, KRESLÍŠ, KRESLÍME 2018" 

Ve středu 26. září se žákyně 9. A N. Skácelová, 

M. Seichterová, A. Marcinčinová. M. Evjáková 

a z 9. B K. Jombíková zúčastnily výtvarné 

soutěže konané v tělocvičně Střední školy 

průmyslové a umělecké v Opavě, kde se více než 

stovka žáků snažila ztvárnit modely v různých 

kostýmech nebo instalované výtvarné objekty. 

 

  

Natálie Skácelová 9. A Kateřina Jombíková 9. B  
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UNPLUGGED 

 

Již čtvrtý rok proběhl na naší škole program minimální prevence Unplugged pro žáky šestých tříd. 

Cílem tohoto programu je nejen dozvědět se rizika a následky užívání návykových látek, ale 

především všeobecný rozvoj životních dovedností žáků - vytváření pozitivních vztahů, efektivní 

komunikace, řešení problémů, kritické myšlení, zvládání emocí, nevyhýbání se odpovědnosti, umět 

spolupracovat se spolužáky, ale také si dokázat obhájit svůj názor.   

 

EXKURZE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ 
 

V rámci předmětu Výchovy k občanství se deváťáci zúčastnili exkurze v Poslanecké sněmovně. 

Při odborném výkladu se dozvěděli více o funkci a činnosti Poslanecké sněmovny a historii českého 

parlamentarismu. Poté si žáci také prohlédli významné přilehlé prostory, které zahrnovaly také 

návštěvu předsálí a galerii hostů v zasedacím sále. 
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VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ 
 

V prostorách školního klubu proběhla v červnu tradiční 

výstava kaktusů a sukulentů, kterou pořádá školní družina 

ve spolupráci s klubem kaktusářů LOBIVIA Opava. Touto 

výstavou provází žáky naší školy, ale také širokou 

veřejnost vedoucí vychovatelka Ludmila Pavelková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 
 

V dopravní soutěži mladých cyklistů se naši žáci pravidelně umísťují na medailových pozicích. 

Také letos v okresním kole obsadili naši žáci z 8. A skvělé 2. místo.  

Družstvo tvořili:  Natálie Skácelová, Markéta Seichterová, Martin Vajda a Michal Neugebauer. 
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ANGLICKÁ KUCHYNĚ 
 
Žáci šestého ročníku se v hodinách 

angličtiny učili o tom, co jí lidé v Británii. 

Pomocí slovní zásoby o jídle si přeložili 

vybrané recepty z anglických kuchařek a 

následně si společně s paní učitelkou 

Kamilou Sembolovou tyto pokrmy 

připravili.  

Na závěr jako praví Angličané tyto dobroty 

zapili pravým anglickým černým čajem 

s mlékem. 

 

 

 
ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA 

 
Děti z 2. B se zúčastnily projektové výuky Zdravá 

životospráva. Žáčci se nejprve sami snažili přijít na 

to, co je a co není pro naše tělo zdravé, co by se 

mělo v našem jídelníčku objevovat častěji a co 

méně často. Potom se vlastnoručně pustili do 

přípravy zdravých ovocných a zeleninových 

salátů.  Aby jim zdravá svačinka náležitě chutnala, 

tak si každý z žáků vyrobil i krásné originální 

prostírání.  
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MCDONALD´S CUP 
 

Krajské finále již 21. ročníku fotbalového turnaje McDonald's Cup, který je určen pro žáky 

základních škol prvního stupně, se konalo22. května v Ostravě. Našim čtvrťákům a páťákům se 

podařilo vyhrát okresní finále a tak jeli zkusit své kvality do Ostravy.  

Turnaj se jim vydařil skvěle, když vybojovali nádherné 2. místo v Moravskoslezském kraji.  

Krásné 3. místo a bronzové medaile si odnesli z okresního finále také naši třeťáci.  

 

VÍTĚZSTVÍ VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 
 
Žáci ZŠ Opava-Kylešovice startovali na okresním finále ve sportovní gymnastice, které se jako 

každoročně konalo na ZŠ Šrámkova v Opavě. Ve velké konkurenci se jim podařilo ovládnout III. 

kategorii, když děvčata získala zlaté medaile a chlapci stříbrné. Obě družstva si zasloužila postup 

do Krajského finále v Ostravě, kam se naši žáci se jako jediní v Moravskoslezském kraji na finále 

probojovali jak mezi chlapci, tak mezi děvčaty. Obě družstva také získala medaile, chlapci za 

2. místo, děvčata za 3. místo. Zejména výkony děvčat je třeba vyzdvihnout, protože letos byla 

konkurence opravdu vynikající. Mezi jednotlivci zazářili Lukáš Vyležík 3. místo, Sebastián Pejša 

4. místo a Lucie Koschatzká 9. místo, Simona Kadeřábková 10. místo, Sabina Šindlářová 12. místo, 

Hana Bendová 13. místo.  
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OKRESNÍ A KRAJSKÉ FINÁLE VE ŠPLHU – STARŠÍ ŽÁCI 
 
Naši žáci naprosto ovládli okresní finále ve šplhu. Z celkově 6 závodů získali ve svých skupinách 

5 medailí, z toho 3 zlaté a 2 stříbrné! Mezi jednotlivci pak zazářili: ve III. kat. – Melanie Pejšová 

2. místo, Vojtěch Urbánek 2. místo a Sabina Šindlářová 3. místo, ve IV. kat. – Lucie Hadamčíková 

1. místo a Viktorie Bačinová 2. místo. 

 

Krajské finále se pak konalo ve Frýdku Místku. Byla to pro naši školu další veleúspěšná mise, 

protože děvčata z 9. ročníku dovezla do Opavy stříbrné medaile za fantastické 2. místo. 

 

ŠPLH 4. A 5. TŘÍD  
 

Našim žákům se dařilo také v okresním finále ve šplhu. Chlapci obsadili z třinácti družstev velice 

sympatické 4. místo a děvčatům se dokonce podařilo vybojovat úžasné 2. místo a v konkurenci 

třinácti družstev brala děvčata stříbrné medaile.  
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ŠTAFETOVÝ POHÁR 
 

Žáci prvního stupně se zúčastnili okresního finále závodu ve štafetovém běhu na 8x100m a 

8x200m. Závod se jim vydařil skvěle, protože si domů odnesli stříbrné medaile za celkové 2. místo 

a postup do KF na atletickém stadionu v Ostravě Vítkovicích. Tam dokázali ještě zlepšit své 

výkony a mezi školami v Moravskoslezském kraji obsadili úžasné 6. místo. 

 

 

MINIHÁZENÁ 
 

Žáci 4. - 5. tříd se zúčastnili také okresního finále v Miniházené, které se uskutečnilo ve 

Víceúčelové hale v Opavě. Naše družstvo postoupilo do finálové skupiny, kde obsadilo konečné 

4. místo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horní řada zleva: Michael Kubín, Matěj Patyk, Daniel Kubát 

Dolní řada zleva: Gabriela Tesaříková, Amálie Kučová, Karolína Dudová, Beáta Klimešová 


