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Co nového v nadcházejícím školním roce    
Tak už tady máme opět září. My jsme udělali maximum 

proto, abychom byli připraveni. Prázdniny byly využity 

k úklidu, vymalování i drobným rekonstrukcím a 

opravám. Zejména jsme si ale odpočinuli po náročném 

roce 2021/2022. Zregenerovaní se znovu vracíme do 

školy připraveni plnit své poslání.  

Podařilo se nám opět doplnit řady o kvalifikované 

mladé učitele. Nové tváře také získá školní jídelna na 

Žerotínce. Kompletní seznam učitelů a vychovatelů je 

k dispozici na školním webu. Pevně věříme, že tento 

školní rok bude bez protipandemických omezení. Takže 

připravujeme řadu projektů a akcí, které by měly mít 

celoškolní charakter.  

Předně chystáme školní projektový den spojený se 

soutěží zaměřený na finanční gramotnost. Opět 

zopakujeme muzejní den, návštěvu planetária nebo 

úspěšnou akci „projektem za učivem“. Vrátí se i Den 

Země a další oblíbené návštěvy vzdělávacích programů 

z různých zemí světa, které navštěvujeme v kině Aero 

nebo Světozor. 

Na podzim odjíždějí některé třídy na školu v přírodě. 

Velká část tříd zvládla vyjet na konci minulého školního 

roku, ale některé třídy si výjezd naplánovaly na 

podzim, který má v přírodě také své kouzlo.  

Otázkou je, zda v prosinci opět oživíme tradici školních 

vystoupení, ale to opravdu zjistíme, až jak se budou 

vyvíjet protipandemická opatření. Nyní máme 

polovinu září a nemocnost nám opět roste. To je i jeden 

z důvodů, proč na konec září vyhlašujeme dva dny 

ředitelského volna. Pravidelně sílící nákazy ve třídách 

je třeba přerušit alespoň pětidenním volnem (28.9.-

2.10.2022).  

Bohužel máme se začátkem školního roku obavy. 

Nevíme, jak moc zasáhne školu energetická krize. Na 

všech třech budovách topíme plynem. Městská část 

pro nás soutěží jeho cenu, ale fixace končí s tímto 

kalendářním rokem. A je pravdou, že násobné zdražení 

znamená zásadní zásah do školního rozpočtu, který se 

již teď tenčí díky všeobecnému zdražování zboží i 

služeb. Tato záležitost byla již diskutována i se 

zřizovatelem, který přislíbil, že chod škol růst cen 

energií neohrozí. Naopak přislíbil posílení rozpočtu a 

hledání cest, jak školám i jejím žákům pomoci v tomto 

složitém období.  

Oproti předcházejícím letům dramaticky školám klesly 

finanční prostředky na nákup učebnic, zajištění 

školních akcí, které byly pro rodiče zdarma, jako bylo 

například plavání včetně dopravy. Zároveň z tohoto 

balíčku finančních prostředků vyplácíme náhrady za 

mzdu v prvních dnech pracovní neschopnosti, což 

v období pandemie dělá nemalé prostředky. 

Zjednodušeně řečeno peníze došly. Nakoupili jsme pár 

učebnic, zajistili jsme povinnou výuku plavání, ale na 

pracovní sešity nad rámec povinně poskytovaného 

balíčku učebnic v takovém měřítku jako v předchozích 

letech už nebude. Rodiče si nově budou muset velkou 

část nákladů na dopravu na plavání hradit sami. Sice 

školní spoluúčast bude, využijeme i darů od sponzorů 

školy, ale velká část nákladů bude muset být pokryta 

zdroji od rodičů.  

Školu čeká i další krok směrem k osvojení digitálních 

kompetencí žáky. Ale o tom zase někdy příště.  

Všem přeji pohodový školní rok!  

PhDr. Pavel Ostap, ředitel školy 

  

Důležité termíny: 

 Třídní schůzky nebo 

konzultace 

22.9. od 18.00 

Konzultace: 24.11.2022 a 

20.4.2023 (15.30-18.30) 

 Prázdniny 
Podzimní: 26. října a čtvrtek 27. října 2022 

Vánoční: pátek 23. prosince 2022 a končí v 

pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v 

úterý 3. ledna 2023 

Pololetní: pátek 3. února 2023 

Jarní: 13. 3. – 19. 3. 2023 

Velikonoční: čtvrtek 6. dubna 2023 

 Ředitelské volno: 29. – 30.9.2022 



 
 

Školní poradenské pracoviště  
Za posledních deset let se v této oblasti v naší škole udělal obrovský kus práce. Školní poradenské pracoviště 

(dále ŠPP) je tu pro žáky i pro rodiče nebo i pro naše pedagogy. Tvoří ho tým výchovných poradců (Mgr. Alena 

Křepelová, Mgr. Irena Loudová), speciálních pedagogů (Mgr. Martina Jarešová, Mgr. Sylva Sejkorová a Mgr. 

Jana Plecháčová) a nově školním psychologem PhDr. Táňou Široňovou. Vedoucím školního poradenského 

pracoviště je speciální pedagog a školní preventistka Mgr. Martina Jarešová.  

Školní poradenské pracoviště se podílí na řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků, též na řešení 

konfliktních situací ve škole, při kterých může pomáhat i mediací. Například rodiče se mohou na naše 

odborníky obracet v záležitostech špatného prospěchu, psychické nepohody dětí, při podezření na šikanu 

nebo v jiných situacích týkajících se vztahů ve škole. Naše pracoviště spolupracuje s dalšími odborníky (např. 

Pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, OSPOD).  

Novinkou letošního školního roku je zřízení pozice školního psychologa. Společně s metodikem prevence 

pracuje  s třídními kolektivy. V rámci práce s třídou se školní psycholog zaměřuje také na témata primární 

prevence, v koordinaci s metodikem prevence spolupracuje na budování vzájemných pozitivních vztahů a 

pomáhá řešit aktuální problémy třídního kolektivu, zejm. jako podpora prevence nežádoucích projevů 

chování a rozvoj sociálních dovedností dětí. Činnost školního psychologa spočívá i v rámci služeb 

poskytovaných individuálně jednotlivým žákům a jejich rodičům v řešení osobních, vztahových i rodinných 

potíží, krizových intervencí v případě potřeby, kariérového poradenství v 9. třídách či psychologického 

poradenství a podpory žáků a jejich rodičů. Jednotliví žáci i jejich rodiče mohou vyhledat školního psychologa 

i na svou žádost. 

Ukrajinští žáci a pedagogové ve škole   
V minulém školním roce jsme přijali do školy téměř 90 nových žáků z Ukrajiny. Někteří se již vrátili na Ukrajinu, 

někteří návrat zvažují a jiní zase pro změnu přišli. Pro všechny tyto děti jsme zřídili intenzivní kurzy češtiny, 

abychom urychlili jejich začlenění. Ve třídách jsme si stanovili stropy počtů nově přijatých žáků, abychom 

integraci žáků zvládli, ale je otázkou jak tlak ze strany magistrátu (MHMP) a ministerstva na umísťování dalších 

dětí bude pokračovat. Se zřizovatelem jsme ale za jedno v tom, že přijmout můžeme jen takové množství, 

které můžeme zvládnout začlenit bez dopadů na stávající žáky. V podpoře tříd, kde žáci jsou, budeme 

pokračovat i letos. Děti budou mít možnost navštěvovat pokračující výuku češtiny pro cizince. V práci 

učitelům ve třídách pomáhají asistenti pedagoga, speciální pedagogové i dvě kolegyně učitelky, které také 

pocházejí z Ukrajiny a působí na naši škole jako asistenty pedagoga. Jedna z nich má ještě povinnost účastnit 

se on-line výuky pro děti na Ukrajině v místech, kde probíhají boje.  

Školní družina a odpolední angličtina pro naše žáky  
Provoz ranní družiny začíná každý den v 6.30 hodin a končí v 7.40 hodin odchodem žáků do vyučovacích tříd. 

Odpolední družina je opět otevřena bez omezení do 17.30.  Letos znovu spouštíme širokou paletu nabídky 

kroužků. Věříme, že si rodiče najdou to, co jim bude nejvíce vyhovovat! Nabídka je na školním webu a termín 

přihlášek je do 25. září 2022.   

Anglická družinka bude opět pokračovat s naší lektorkou na obou budovách, tak jak jsme ji měli rozběhnutou 

v loňském roce. Navíc otvíráme konverzaci pro žáky školy s rodilým mluvčím, v čemž nám opět napomáhá náš 

zřizovatel, který zajistil spolupráci s jazykovou školou Spěváček včetně výhodné ceny. Skupiny konverzace 

jsou otevřeny pro 5. a 6. ročníky.   



 
 

Finance jsou opět problém - Sponzorství vítáno!  

Všichni jsme svědky překotného růstu cen na všechno kolem nás. Je řada věcí, které si z našeho školního rozpočtu 

už dovolit nemůžeme. Jednou z nich je nahrazovat zničené vybavení v počítačových učebnách, které jsme 

v předchozích letech komplexně vybavili. V případě, že by se našel mezi rodiči sponzor, který by nám umožnil 

nakoupit nové židle do počítačovny, budeme moc rádi.  

Rozhovor s vedoucí školní jídelny paní Sedlákovou.  
Jak si poradíme s inflaci, tedy s rychlým růstem cen potravin?   

Bohužel ceny potravin rostou znatelně a zároveň ubývá příležitostí nakupovat v akcích za zvýhodněné ceny. 

Tak třeba mléko jsme byli zvyklí nakupovat u dodavatelů za 17-18 Kč a nyní se jeho cena pohybuje kolem 25-

30Kč. Musíme opravdu hledat mezi dodavateli ty nejvýhodnější ceny, ale často je problém, aby nám byli 

schopni nákup skutečně dodat. Ceny hovězího nebo lepších ryb vyskočily také, tak budeme muset velmi 

zvažovat jejich zařazení do jídelníčku. Je to škoda, zrovna losos byl velmi oblíbenou pochoutkou, kterou 

většinou zvládli i ti, kteří se normálně rybám vyhýbají.  

Jak bychom našim rodičům přiblížili spotřební koš? Jaké základní potraviny nás nesmí 

minout? 

Zjednodušeně řečeno spotřební koš hlídá pestré složení a vyvážení školní stravy. Musíme pravidelně 

připravovat luštěniny nebo ryby, na které ale děti nejsou často zvyklé z domova.  Cukr a tuky jsou hlídány, 

abychom nepřekračovali přijatelné množství.  Naopak školní stravování by se mělo vyhýbat uzeninám.  

V rámci programu „Zdravá školní jídelna“ je zase hlídáno zastoupení například zdravých obilovin jako je 

například bulgur, pohanka nebo ječné kroupy. 

Roste použití dalších potravin jako je kus – kus a 

naopak striktně omezují počet sladkých jídel nebo 

zařazování houskových knedlíků.  

U ryb je pro nás nejsložitější zvolit způsob úpravy. 

Nejoblíbenější jsou ryby smažené, které zase nejsou 

ale tak zdravé. Na nákup čerstvých ryb můžeme 

vzhledem k jejich cenám zapomenout, takže nám 

zbývá plnit povinnost pouze mraženými produkty.  

Co vybaveni školní jídelny?  

Naše vybavení je zcela moderní a připravené splnit 

zadaný úkol – uvařit až pro 800 strávníků. Ale 

protože naše kuchyně byla vybavena během 

rekonstrukce v roce 2001, některá zařízení 

zastarávají a je třeba počítat s jejich obměnou. 

Škola tak v předchozích letech musela koupit 

konvektomat, varné kotle nebo i smažící pánev. 

Zřizovatel nám koupil ohřívací skříně pro udržování 

hygienicky předepsané teploty.   

Nové tváře školy:  

 Tým třídních učitelů posílili 

noví kolegové:  Mgr. František 

Šůstek, Mgr. Veronika Deptová  

a Eva Smrčková. 

 

A v pozici školního psychologa 

nastoupila PhDr. Táňa 

Široňová.   

 

Volné pozice: 

 Pomocná síla ve školní 

jídelně (6.00 – 14.30) 

 Úklid školních prostor 

(14.00 – 18.30) 

 Dohled nad pronájmy 

TV (18.00 – 22.00).  


