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Školní rok 2016/2017 

Pracovníci školy 
 

Vedení školy 

 

ředitel   PaedDr. Jaromír Hudek 

zást. ředitele pro ZŠ Mgr. Jana Čiscoňová 

 

Třídní učitelé 

I. stupeň       II. stupeň 

1. třída  Mgr. Klára Sentlová   6.  třída Mgr. Šárka Plainerová  

2. třída Mgr. Jaroslava Pražanová  7. A třída Mgr. Michaela Fojtů  

3. třída Mgr. Alena Holínková   7. B třída Mgr. Jana Pudová 

4. třída Mgr. Michaela Dobešová  8. třída Mgr. Adéla Kubečková 

5. třída Mgr. Dagmar Procházková  9. třída Mgr. Lucie Repáková 

 

Ostatní učitelé      Učitelé hudby 

Mgr. Jiří Müller      Mgr. Tomáš Meduna 

Mgr. Dalibor Trunkát     Radim Goric 

Mgr. Hana Matějková 

 

 

Výchovná poradkyně     Školní metodik prevence 

Mgr. Adéla Kubečková     Mgr. Šárka Plainerová 
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Asistenti pedagogů 

 

1. třída Eva Fuksová   7. A třída Marie Macková 

2. třída Bc. Nikola Filipiecová  7. B třída Jana Hořínová 

3. třída Bc. Renáta Doubravová  8. třída Hana Koterová 

4. třída Marcela Rothröckelová  MŠ   Helena Tóthová 

 

 

Mateřská škola 

Mgr. Martina  Rakowská  (vedoucí učitelka) 

Mgr. Kateřina Krhovská 

Marcela Štědrá (pomocná pracovnice) 

 

 

Internát      Družina 

Mgr. Miloš Dobeš (vedoucí vychovatel) Mgr. Martina Frýbová 

Alena Soukeníková    Mgr. Veronika Máchová 

Jiřina Zlámalová  

Bc. Pavel Eliáš 

 

Zdravotní sestra     Sekretariát 

Martina Sovová     Andrea Tošovská (personalistka) 

       Miroslava Hofmanová (účetní) 

 

Jídelna       
Renáta Škvorová (vedoucí školní jídelny) Alena Arbeitová (kuchařka) 

Jana Brázdová (kuchařka)  

 

Školník      Uklízečky 

Tomáš Šipula     Jana Čechová 

Renáta Blaháčková 

Natálie Navrátilová 

 

SPC 

vedoucí SPC  Mgr. Petra Maráčková 

psycholožka   PhDr. Vladimíra Nováková 

sociální pracovnice Kristýna Poláchová 

 

 

Kontakty na všechny pracovníky naleznete na internetových stránkách školy.  

Všichni učitelé jsou k dispozici ve svých konzultačních hodinách po celý školní rok.  
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Organizace školního roku 
 

 Zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září 2016.  

 Konec 1. pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.  

 Konec 2. pololetí ukončeno v pátek 30. června 2017. 

 Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.  

 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v 

úterý 3. ledna 2017. Vyučování začne ve středu 4. ledna 2017.  

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.  

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 27. 2. - 5. 3. 2017. 

 Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů čtvrtek 13. dubna a pátek 14. 

dubna 2017. 

 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 

2017. 

 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne 4. září 2017. 

 

Zájmové kroužky pro školní rok 2016/ 2017 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU OD - DO 

Šachy Miloš Dobeš 
úterý – čtvrtek 

individuálně 

Showdown Miloš Dobeš 
úterý – čtvrtek 

individuálně 

Výtvarný kroužek Marcela Rothrockelová středa 13.15 – 15.15 

Keramický kroužek 
Michaela Dobešová 

Michaela Fojtů 

1. st. středa 13.15 – 14.45 

(L) 

2. st. úterý 14.00 – 15.30 

(L) 

Sportovní kroužek Dalibor Trunkát úterý 14.00 – 15.00 

Goalball 
Hana Koterová 

Petra Maráčková 
čtvrtek 14.00 – 15.00 
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Nejdůležitější body ze Školního řádu pro žáky i rodiče 
 

1. Žáci nastupují do školy nejdříve v 7,40, nejpozději 10 minut před začátkem 

vyučování. Do školy vstupují ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Šatna se 

zamyká 5 minut po zahájení vyučování.  

2. Po příchodu do učebny si žáci připravují věci na vyučování. Začátek vyučování je  

v 8,00.  

3. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích na svém místě.   

4. Hlavní přestávka začíná v 9,45 a trvá 20 minut. Malé přestávky trvají 10 minut. 

Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu.  

5. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za 

přítomnosti pedagogického dozoru.  

6. Každou nepřítomnost žáka omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně, a to 

do 48 hodin třídnímu učiteli. V odůvodněných případech může škola požadovat 

lékařské potvrzení o nemoci žáka. Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli hned 

první den příchodu do školy. Žák má právo na dostatek času k doplnění učiva a 

individuální péči ze strany vyučujícího.   

7. Z vyučování uvolňuje na jednu hodinu vyučující, na jeden den třídní učitel, na více 

dní ředitel školy. Uvolnění je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, kterou 

žák předloží předem.   

8. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák, kterému je 

nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené 

osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na 

kteréhokoli zaměstnance školy.  

9. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, 

oblékne a odchází z budovy.   

10.  Třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci a napomáhají třídnímu 

učiteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její ztrátě.  

11.  Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou tabuli v 

průběhu vyučování.  

12.  Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, 

ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.  

13.  Se školním zařízením zacházejí žáci šetrně a hospodárně.  
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14.  Žáci nenosí do školy nepotřebné nebo drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či 

poškození nenese odpovědnost. V době výuky nepoužívají mobilní telefon.   

15.  V odborných učebnách dodržují bezpečností řády těchto učeben.   

16.  Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli 

nebo hospodáři. Škodu nahradí žák, který ji způsobil.   

17.  Nalezené věci se odevzdávají učiteli, školníkovi, hospodářce, popřípadě do 

ředitelny.   

18.  Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně ,,Dobrý den! ”,  při 

odchodu  ,,Na shledanou! ” Ve třídě zdraví povstáním při zahájení a ukončení 

vyučovací hodiny.   

19.  Právem žáků je rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek v průběhu jednoho 

dne.  

20.  Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším 

spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.   

21.  Žáci oslovují členy pedagogického sboru ,,paní učitelko”, ,,pane učiteli”, ,,pane 

řediteli”, ,,paní zástupkyně”.  

22.  Žáci zachovávají čistotu i v okolí šatny, školní jídelny a areálu školního hřiště. 

Mimo školu se chovají v souladu s pravidly slušného chování, aby nepoškozovali 

pověst školy.   

23.  Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách 

školy, pečlivě se starat o učebnice a školní potřeby. Jejich poškození nebo ztrátu hlásí 

vyučujícímu. Zaviněnou ztrátu nebo poškození uhradí.  

24.  Žáci nemanipulují s žádným elektrickým či plynovým spotřebičem. Sami 

neotevírají okna ve třídách.  

25.  Žáci dodržují zrakovou hygienu dle pokynů lékařky a zdravotní sestry. 

26. V případě nemoci, výskytu pedikulozy (vší), zranění nebo podezření na počínající 

onemocnění rodiče do školy dítě a nezletilé žáky neposílají -  navštíví lékaře v místě 

bydliště. 

 

Plné znění Školního řádu naleznete na stránkách školy nebo u zástupkyně ředitele.  

 

 



 

 6 

Školní rok 2016/2017                                    XXIII. ročník       
 

září- říjen 
 

Schránka důvěry 

 

 

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který Tě trápí, ale zároveň se s ním 

nechceš otevřeně nikomu svěřit. Od toho je tady anonymní schránka důvěry. 

Můžeš tak napsat o problému, o kterém se stydíš či bojíš mluvit, případně nemáš 

nikoho, komu se můžeš svěřit. 

Máš také možnost vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět nebo se zeptat 

na to, co Tě zajímá. 

Jak schránka důvěry funguje? 

a) napíšeš na papír svůj problém, se kterým se nemůžeš někomu svěřit, a vhodíš ho 

do schránky důvěry 

b) aby bylo možné s věcí něco udělat, popiš situaci co nejpodrobněji 

c) pokud chceš odpovědět a následně pomoci, uveď své jméno 

 

Schránka důvěry je umístěna na zdi u schodiště, které vede do šaten druhého 

stupně. 

Vzpomínkové setkání 
 

Ve čtvrtek 29. září jsme se vydali uctít památku zakladatele naší školy, profesora 

Václava Vejdovského. Jako tradičně jsme se sešli u jeho hrobu v Neředíně, abychom 

zavzpomínali na jeho osobní i profesní život. Pane profesore, děkujeme! 

               

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR8Myei8jPAhUH8RQKHevYCxMQjRwIBw&url=http://www.helpyou.cz/schranka-duvery/&psig=AFQjCNHR8HKZG4RU3TGR5SI4A2OfyufrDA&ust=1475908896933766
http://www.obrazky.cz/?q=prof.+v%C3%A1clav+vejdovsk%C3%BD&url=http://www.zurnal.upol.cz/fileadmin/user_upload/zurnal-online/foto/2016/02_unor/vejdovsky_dovnitr.jpg&imageId=1aaca8d85e196426&data=lgLEED76xtE2gqlSx4ojR_61VQnEMOnoZUoqMqfPGnswL1hrYf4KDTJNux_2p4dEZtLPoHTDxOX3b-fyQFuYUl1T4foebM5X9OSYxAJPQZPEAt6cxAKrMsQCV-w%3D
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Strašidla 

Zpestřením výuky bylo pro žáky 1. stupně zhlédnutí filmové pohádky Zdeňka Trošky 

Strašidla, kterou měly děti možnost zhlédnout v kině Metropol 10. 10. 2016. Film byl 

zasazený v krásné středočeské krajině a natáčen na zámku Líšno. Byl to výpravný, 

vtipný, mírně strašidelný příběh se spoustu rozmanitých triků. Dětem i dospělým se 

film líbil a rozhodně by stálo za to tuto malebnou oblast kousek za Prahou navštívit. 

Mgr. Dagmar Procházková, třídní učitelka 5. třída 

 

Železná Ruda 

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 11. – 16. 9. 2016 

Po náročném týdenním soustředění, kdy jsme každý den absolvovali trénink 

v plavání, goalballe, lehké atletice, showdownu a na tandemovém kole, následovaly 

závody. Naše holky, Bára a Dianka, nás reprezentovaly v družstvu Super, hyper 

kyselých žížalek (proto to označení na tvářích). Jak z fotek poznáte, umístily se na 

druhém místě, jen o bod za místem prvním.  

Mgr. Petra Maráčková, vedoucí SPC 
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Slavnostní otevření dětského hřiště  

   Dne 29. září bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště k příležitosti zahájení 

Mezinárodního šachového turnaje, který se odehrával na naší škole.  

   Hřiště bylo vybudováno díky finančnímu daru paní Anny Bednářové. Tato tajemná 

mecenáška věnovala své životní úspory Základní a Mateřské škole profesora  

V. Vejdovského pro děti se zrakovým postižením. Sedmaosmdesátiletá Anna 

Bednářová, rodačka z Olšan u Prostějova, nedávno zemřela a v závěti škole odkázala 

vkladní knížku s 1,4 miliony korun a velkou sbírku prvorepublikových mincí 

v hodnotě asi 4 tis. korun. 

   Dar škola použila také pořízení školního mikrobusu a vybavení počítačové učebny 

novou výpočetní technikou. 

   Za tento počin ji škola nominovala na Cenu Via Bona za filantropii, ve které 

postoupila do finálního slavnostního večera mezi 5 nejúspěšnějších příběhů ze 149. 

Mezinárodní šachový turnaj 

                   

   Škola prof. V. Vejdovského  byla dohromady se spolkem LITKA pořadatelem 

jubilejního XXV. ročníku Mezinárodního šachového turnaje zdravotně postižené 

mládeže, který se konal za podpory Olomouckého kraje, nadace prof. Vejdovského  

a Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve dnech 29. 9. – 2. 10. 

2016. Záštitu nad celou akcí převzala poslankyně Evropského parlamentu MUDr. 

Olga Sehnalová, MBA a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeněk Švec.  

   Nad šachovnicemi se sešlo 21 hráčů z Budapešti, Bratislavy, Opavy, Prahy  

a Olomouce. Program byl rozvržen do tří hracích dnů, během kterých se odehrálo 

celkem 9 kol. Soutěžilo se v kategorii jednotlivců a čtyřčlenných družstev. Tu 
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vyhrálo s přehledem a velkým náskokem družstvo z Bratislavy před Opavou  

a domácím družstvem z Olomouce. Čtvrtí skončili reprezentanti Prahy a páté místo 

obsadilo družstvo nevidomých šachistů z Budapešti. Soutěž jednotlivců byla velmi 

napínavá a o medailistech se rozhodovalo až v posledním, devátém, kole. Vítězem se 

stal Denis Reicher z Bratislavy, který ztratil jen půl bodu za remízu s olomouckou 

hráčkou Veronikou Frýbovou. Stříbrnou medaili vybojoval David Dehner z Opavy 

s osmi body. O bod méně získal další bratislavský šachista Jonatan Pavelka a získal 

bronzovou medaili. Všichni olomoučtí hráči se dostali do první desítky.  

Aleš Mazurák obsadil páté místo, sedmá skončila Veronika Frýbová, osmá byla 

loňská medailistka Karolína Mánková a první desítku uzavíral Adam Mazurák. 

Všichni hráči obdrželi hodnotné ceny od sponzorů, první tři z obou soutěží zároveň 

s diplomy a medailemi získali poháry, které věnovala europoslankyně MUDr. Olga 

Sehnalová, MBA, která byla přítomna i závěrečnému slavnostnímu ceremoniálu. 

Spolu s ní předávali ceny účastníkům i Ing. Olga Sýkorová, předsedkyně správní rady 

nadace prof. Vejdovského a ředitel školy PaedDr. Jaromír Hudek. 

   Čtyřdenní program celé akce byl obohacen o prohlídku krásného historického 

centra Olomouce. Účastníci navštívili během odpolední procházky katedrálu  

sv. Václava, Horní náměstí se starobylou radnicí a orlojem, Dolní náměstí  

a Michalské návrší. Krásné podzimní počasí využili všichni hráči se svým 

doprovodem k návštěvě zoologické zahrady na sv. Kopečku u Olomouce, kde pro ně 

ředitelství ZOO připravilo malé překvapení. Děti si mohly pohladit klokana, malého 

kozlíka, zajíčky nebo pochovat dvě malé surikaty. Pobyt v našem regionu se všem 

velmi líbil a slíbili, že se příští rok uvidíme znovu. 

Mgr. Miloš Dobeš, vedoucí vychovatel 
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Projektový den  ,,Dýně" 

Projektový den na téma DÝNĚ v 1. třídě 

   Poslední zářijový den se v naší škole konal projektový den, kdy jsme si všichni 

připravili tématické hodiny, s mnoho nápady. Téma tohoto projektového dne bylo 

Dýně. Jako prvňáčci jsme tu noví a tento den se nám velmi líbil. Společně s paní 

učitelkou a paní asistentkou jsme si vyřezali dýni, která byla hodně strašidelná, ale to 

nevadí, my jsme se jí nebáli. V kuchyňce jsme si k tomu vyřezávání dali malé 

občerstvení ve formě ovoce do škol a užívali jsme si hezkého dne. Ve třídě jsme si 

ještě dýni namalovali a vyzkoušeli jsme si kostým dýně. Téma se nám líbilo a hezky 

jsme si s ním poradili. Už jsme totiž šikovní školáci 

      Mgr. Klára Sentlová, třídní učitelka 1. třída 

                        

Dopravní výchova v CENTRU SEMAFOR 

   První říjnové pondělí žáci 1. stupně absolvovali výuku dopravní výchovy. Během 

dopoledne se v areálu dětského dopravního hřiště vystřídali postupně druháci, třeťáci 

i páťáci.  

   Nejprve si společně zopakovali teoretické znalosti - základní pravidla silničního 

provozu pro cyklisty a chodce, značky i dopravní situace. Potom se rozdělili do 

skupin na cyklisty a chodce a měli možnost si svoje vědomosti vyzkoušet také 

v praxi. Každý cyklista dostal přilbu a mohl vyjet. Dráha byla mokrá, a tak pro větší 

bezpečnost děti dostaly místo kol šlapací auta.  

   Když začalo pršet, všichni se přesunuli do místnosti s lavicemi. Nasvačili jsme se  

a potom sledovali na interaktivní tabuli zábavně vzdělávací program pro výuku 

dopravní výchovy „Škoda hrou“. S kreslenými postavičkami Tomíkem a Kristýnou si 
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mohly formou hry a hádanek správně vybavit kolo, učily se, jak se správně chovat 

v různých dopravních situacích v roli chodců, cyklistů nebo cestujících městskou 

dopravou. Dětem se program moc líbil. Web je dostupný na adrese 

www.skodahrou.cz. 

   Přestože nám počasí příliš nepřálo, všichni si dopoledne na dopravním hřišti užili  

a naučili se spoustu nových věcí. Škoda jen, že se vzhledem k velkému zájmu škol  

a malé kapacitě centra dostaneme na dopravní hřiště pouze dvakrát ročně. 

 

 

 

Ježkovy voči, aby nebyl malér 
 

Stát se to může, ale nemusí. 

Co nemáš rád sám, nedělej druhým. 

 

   Žáci 3. – 5. třídy se seznámili s nebezpečnými situacemi, do kterých se mohou 

snadno dostat, s bolestivými následky a s pokyny, jak se takovým situacím vyhnout.   

V druhé části tohoto projektu zhlédli film „Nechte mě bejt!“, který na základě 

skutečné události varoval, kam až může dojít šikana spolužáků. Společně pak 

rozebírali případy náznaky šikany, které se jim staly. 
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Vyzkoušej si, jestli si umíš v daných situacích poradit: 

1. Co uděláš, když tě venku zastihne bouřka? 

a) schovám se pod strom 

b) dřepnu si v nějakém dolíku  

c) schovám se do jeskyně 

 

2. Co uděláš, když se začne topit kamarád? 

a) skočím pro něho a zachráním ho 

b) nevím 

c) zavolám nejbližšího dospěláka a hodím do vody něco, čeho se kamarád může 

chytit 

 

3. Můžeš si v lese rozdělat oheň? 

a) ano, když je mi zima 

b) ne, je to zakázáno 

c) ano, ale musím mít něco na uhašení 

 

4. Na jaké číslo zavoláš, když hoří? 

a) 150 

b) 155 

c) 158 

 

Řešení: 1b, 2c, 3b, 4a 
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Scholaris 
 

Scholaris je přehlídka středních škol, která je každoročně pořádána ve všech okresech 

Olomouckého kraje. Jejím cílem je poskytnout žákům (především  

8. a 9. tříd)základních škol a jejich rodičům informace o středních školách, učilištích 

a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji. 

  

Co Scholaris přináší? 

 informace o studiu na středních školách pro školní rok 2016/2017 

 přehled o studijních a učebních oborech 

 informace o přijímacím řízení 

 výhled uplatnění zvolených profesí v praxi 

 

 Pro koho je přehlídka Scholaris určena? 

 pro žáky základních škol 

 pro rodiče a jejich zástupce 

 pro ředitele a výchovné poradce základních škol 

 pro zástupce středních škol a učilišť, kteří budou prezentovat své obory 

ukázkami svých činností, videoklipy škol apod. 

 pro absolventy a ostatní zájemce 

  

Kdo se na přehlídce Scholaris prezentuje? 

 školy z příslušných i jiných okresů s nabídkou oborů vzdělávání 

 Pedagogicko-psychologická poradna 

 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce 

 zástupci firem a hospodářské komory  

 

 

Přehlídka středních škol Scholaris Olomouc 
 

Termín konání: 23. -24. 11. 2016 

 

Čas konání: 8:00 – 17:00 hod. 

 

Místo konání: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 (tam co obvykle). 
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Poznačte si v kalendáři 

VÝZNAMNÉ DNY  
 

 Den otevřených dveří památek v ČR - 7. 9.  

 Mezinárodní den míru - 21. 9.  

 Mezinárodní den hudby - 1. 10.  

 Světový den zraku - 10. 10.  

 Světový den výživy - 16. 10.  

 Mezinárodní den kuchařů - 20. 10.  

 Den UNICEF - 31. 10.  

 Svátek všech svatých - 1. 11.  

 Památka zesnulých - 2. 11.  

 Mezinárodní den nevidomých  - 13. 11.  

 Mezinárodní den studentstva  - 17. 11.  

 Mezinárodní nekuřácký den - 18. 11.  

 Světový den prevence týrání a zneužívání dětí  - 19. 11.  

 Světový den dětí - 20. 11.  

 Světový den AIDS  - 1. 12.  

 Mezinárodní den zdravotně postižených  - 3. 12.  

 Mezinárodní den lidských práv - 10. 12.  

 Světový den dětství - 11. 12.  

 Mezinárodní den lidské solidarity - 20. 12.  

 

STÁTNÍ SVÁTKY 
 

 Den české státnosti - 28. 9.  

 Den vzniku samostatného československého státu - 28. 10.  

 Den boje za svobodu a demokracii - 17. 11.  

 Štědrý den - 24. 12.  

 1. svátek vánoční - 25. 12.  

 2. svátek vánoční - 26. 12.  
 

Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince 2016. 
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