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Milí kolegové, milí žáci, rodiče a přátelé školy, 

   letošní teplé prázdniny jsou za námi a já věřím, že jste si je 

zaslouženě užili a už se těšíte na nový školní rok 2015/2016. Dovolte mi, 

abych Vás na jeho prahu co nejsrdečněji přivítal, popřál nám všem, aby byl 

úspěšný a všechny Vás pozdravil i jménem pana ředitele Romana Mroska. 

Pan ředitel si moc přál všechny přivítat, zejména pak osobně nové žáky 1. ročníku, 

ale nemůže, protože je vážně nemocný. Za všechny mu přeji hodně sil. 

Během letošních prázdnin se ve škole kromě běžných oprav a drobného malování 

nic zásadního nedělo. Školní rok začínáme s 370 žáky, což je přibližně o 15 žáků víc než 

vloni. Žáci navštěvují 17 tříd, tedy paralelně v každém ročníku 2, kromě 9. ročníku. Tady 

jsme byli nuceni stejně jako v loňském roce spojit žáky do jedné třídy, kde jich nakonec 

zůstalo 26. Spojení dvou tříd do jedné vždy přináší jisté obavy, ale v tomto případě to ani 

jinak nešlo. Věřím, že žáci i učitelé si na novou situaci rychle zvyknou a pro nikoho to 

nebude větší problém. Mé první postřehy a dojmy i tomu tak napovídají. 

V průběhu letošního školního roku nás čeká spousta tradičních a možná i nových 

akcí, o kterých Vás budeme průběžně informovat. 

Mgr. Marek Bury, zástupce ředitele školy 

Uvádíme přehled tříd a učitelů: 

Třída Umístění 
Počet 
žáků Třídní učitel 

Klášter:    
1.A  26 Mgr. Jana Dzubáková   
1.B  26 Mgr. Michaela Rychlá  
2.A  24 Mgr. Dagmar Petřeková  
2.B  21 Mgr. Vlasta Kopecká  
Pavilon:    
3.A (P2) 18 Mgr. Michaela Vašíčková  
3.B (P2) 20 Mgr. Michaela Rychnovská  
4.A (P1) 20 Mgr. Martina Ringová  
4.B (P1) 19 Mgr. Lenka Klíčová  
5.A  (P0) 18 Mgr. Marie Buchtíková  
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5.B (P1) 20 Mgr. Zdeňka Buchtelová  
6.A (P0) 20 Bc. Petra Baťová  
6.B (P0) 21 Ing. Miroslav Gavlas  
Hlavní 
budova: 

   

7.A (HB1) 18 Mgr. Roman Kroupa  
7.B (HB1) 18 Mgr. Irena Karešová  
8.A (HB0) 27 Bc. Igor Dubovan  
8.B (HB1) 28 Mgr. Aleš Chromík  
9.A (HB0) 26 Mgr. Markéta Lyková  
 

Kromě třídních učitelů na škole vyučují: 
Mgr. Roman Mrosek - ředitel školy  
Mgr. Marek Bury - zástupce ředitele  
Mgr. Alena Hořavová (výchovná poradkyně)  
Ing. Magdalena Nemeškalová  
Mgr. Naděžda Čmelová  
Bc. Ivana Mikulenková  
Mgr. Miroslava Špaková  
 
Asistenti pedagoga:  
Pavla Matušková, Ladislava Neugebauerová DiS.,  Simona Šimčíková, 
Markéta Jeřábková, Dagmar Bury, Monika Beťáková, Bohdana Jehličková  
Vychovatelky: Bc. Iveta Paděrová (vedoucí vychovatelka), Ivana Žáčková  

 

Prázdniny v tomto školním roce 
 
podzimní 29.10.2015 – 30.10.2015 (čtvrtek, pátek) 
vánoční 23.12.2015 – 03.01.2016 (05.01. zahájení vyučování) 
pololetní 29.01.2016 (pátek) 
jarní 15.02.2016 – 21.02.2016 
velikonoční 24.03.2016 – 25.03.2016  (čtvrtek, pátek) 
hlavní         01.07.2016 – 31.08.2016 (01.09. zahájení vyučování) 

 

       V úterý 15. 9. proběhly třídní schůzky a po té zasedala Rada rodičů. Seznam všech 

členů Rady rodičů, na které se můžete obracet se svými náměty a připomínkami, je uveden 

na jiném místě tohoto zpravodaje. Další třídní schůzky proběhnou v dubnu, před tím již 

v listopadu individuální konzultace za účasti dětí. S těmito konzultacemi máme my i vy 

velice dobré zkušenosti. Očekáváme účast vás všech! Samozřejmě můžete v průběhu roku 

školu navštívit. K individuálním návštěvám je určeno především úterní odpoledne, ale 

prosíme, abyste se vždy dopředu ohlásili. 
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Důležitá upozornění: 

Připomínáme všem rodičům, že jsou povinni na základě školského zákona 

a školního řádu doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Předem známou absenci je 

potřeba také předem omluvit, po návratu žáka do školy ihned omluvit nepřítomnost 

v žákovské knížce. 

Z důvodu přechodu na novou digitální telefonní ústřednu dochází k úpravám 

telefonních čísel: 

584 440 308 – číslo platné jen pro volání do kanceláře školy (dočasně nelze přepojit 

na jiné sborovny) 

725 005 504 – číslo platné jen pro volání do kanceláře školy (dočasně nelze přepojit 

na jiné sborovny) 

583 034 002 – nové číslo pro volání do kanceláře školy (lze přepojovat na jiné 

sborovny) 

583 034 008 – nové číslo pro volání přímo do Školní družiny 

Připomínáme, že pracovní doba vedoucí školní jídelny je od 10:00 do 14:00. Obědy je 

nejlépe odhlašovat den předem (telefon do školní jídelny je 584 440 159 nebo 

725 005 507), nejpozději však do 8:00 hodin dne, kdy chcete oběd odhlásit a to 

v kanceláři školy (viz. čísla do kanceláře školy). Obědy na další měsíc se prodávají 

poslední týden v měsíci, doporučujeme však zřízení inkasního převodu z účtu, který 

si můžete vyřídit u vedoucí školní jídelny. 

S platbami za sešity, výkresy a pracovní sešity byli rodiče seznámeni na třídních 

schůzkách, platby byly projednány s Radou rodičů. Žádáme rodiče, aby byly 

pomůcky zaplaceny do konce října! 

 

 

Školní družina 

 

       V letošním školním roce jsou již všechna oddělení plně obsazena. V jednom oddělení 

může být maximální počet 30 dětí, což znamená, že máme celkem přihlášených 90 

účastníků školní družiny. Každý další zájemce o přijetí nad rámec tohoto počtu se bude řešit 

individuálně s vedením školy. První oddělení vede p. vychovatelka I. Žáčková, druhé p. 

vychovatelka I. Paděrová a třetí p. vychovatelka D. Bury, která má částečný úvazek, proto se 

http://www.zsjavornik.cz/


ZŠ Javorník                                                   www.zsjavornik.cz 4 

její oddělení po jejím odchodu spojuje s oddělením druhým. Z kapacitních důvodů nově 

využíváme jednu z tříd, která slouží jako základna třetímu oddělení, tato třída (2.B) je také 

označena jako školní družina. S přechody do jídelny a zpět nám opět pomáhají paní 

asistentky a paní učitelky. Je to pro nás velká pomoc, jelikož jsou dny, kdy jde na oběd 

v jeden čas i 60 dětí. I v tomto školním roce plánujeme besedy, návštěvy výstav, procházky, 

využití tělocvičny a multifunkčního hřiště. V případě dotazů, připomínek, rad, nápadů nám 

volejte, pište maily, komunikujte s námi, na vše se budeme snažit reagovat a hledat vhodná 

řešení. Našim cílem je, aby se dětem v družině líbilo a rodiče byli s činností družiny 

spokojeni.  

Za kolektiv vychovatelek Bc. Iveta Paděrová 

 
 
 

Přehled klasifikace a chování za 2. pololetí školního roku 2014/2015 
                                  

Třída žáci vyznam. nepr. neklas. uvol. 
oml. 
hod. průměr neoml. hod. průměr PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. 3. 

1.A 22 22 0 0 0 791 35,95 0 0,00 22 0 0 0 0 0 0 

1.B 22 22 0 0 0 1362 61,91 0 0,00 22 0 0 0 0 0 0 

2.A 18 13 0 0 0 690 38,33 0 0,00 8 0 0 0 0 0 0 

2.B 20 15 0 0 0 698 34,90 0 0,00 6 0 2 0 0 0 0 

3.A 21 15 0 0 0 989 47,10 0 0,00 6 0 2 2 0 0 0 

3.B 19 11 0 0 1 505 26,58 0 0,00 5 0 5 0 0 0 0 

4.A 18 12 0 0 0 736 40,89 0 0,00 10 1 1 0 0 0 0 

4.B 20 13 0 0 0 697 34,85 0 0,00 7 41 3 2 0 0 0 

5.A 17 10 1 0 0 1053 61,94 0 0,00 2 3 0 2 0 0 0 

5.B 17 10 0 0 0 807 47,47 0 0,00 5 2 1 1 0 0 0 

I. st. 194 143 1 0 1 8328 42,93 0 0,00 93 47 14 7 0 0 0 

6.A 22 7 2 2 0 1666 75,73 8 0,36 3 3 0 0 1 1 0 

6.B 19 6 5 0 0 959 50,47 22 1,16 3 2 3 1 1 2 0 

7.A 25 12 0 0 0 1394 55,76 0 0,00 3 2 0 0 0 0 0 

7.B 26 6 2 1 0 2151 82,73 81 3,12 3 0 0 1 3 2 0 

8.A 18 2 4 0 0 1148 63,78 2 0,11 2 0 1 3 2 0 0 

8.B 18 5 6 1 0 1633 90,72 0 0,00 0 1 0 0 0 0 1 

9.A 32 5 2 0 1 3326 103,94 2 0,06 9 5 3 0 3 0 0 

                                  

II. st.  160 43 21 4 1 12277 76,73 115 0,72 23 13 7 5 10 5 1 

celkem 354 186 22 4 2 20605 58,21 115 0,32 116 60 21 12 10 5 1 

 

Vysvětlivky: PTU-pochvala třídního učitele, PŘŠ-pochvala ředitele školy, NTU-  

napomenutí třídního učitele, DTU-důtka třídního učitele, DŘŠ-důtka ředitele školy 
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Školní jídelna 

Vážení rodiče a žáci, strávníci školní jídelny, 

stejně jako každý rok v tuto dobu plním svou informační povinnost ve věcech týkajících se 

odběru stravy v naší jídelně. I v tomto školním roce budou strávníci rozděleni do tří 

věkových kategorií a to podle věku, který dosáhnou do 31. 8. 2015, tyto pak určují cenu 

oběda. Jednotlivé kategorie jsou rozděleny takto: 

1. Kategorie pro žáky ve věku 7-10 let                      oběd v ceně 21,-Kč 

2. Kategorie pro žáky ve věku 11-15 let                    oběd v ceně 24,-Kč 

3. Kategorie pro žáky 15 let a více´                           oběd v ceně 27,-Kč 

S ohledem na již zavedenou praxi i nadále existují dva způsoby úhrady stravného. Vždy 

je však NUTNÉ mít vyplněnou PŘIHLÁŠKU k odběru stravy.  První  je bezhotovostní 

platbou, kdy na základě evidence odebraných obědů, v součinnosti s účtárnou školy, 

dojde k inkasnímu odečtu potřebné částky z vašeho účtu v bance. U tohoto způsobu 

je nutné mít minimální inkasní limit z vašeho účtu ve výši 600,-Kč. Druhým způsobem 

je hotovostní platba v kanceláři vedoucí školní jídelny. Tento druhý způsob úhrady 

je nutné sjednat na základě vyplněné přihlášky a následného zakoupení čipu. Toto 

můžete učinit každý pracovní den v kanceláři vedoucí jídelny a to od 10:00 do 14:00 

hod. Vydání čipu je podmíněno vratnou kaucí ve výši 115,-Kč. Dohlédněte prosím, aby 

vaše dítě v případě ztráty čipu, toto IHNED nahlásilo vedoucí jídelny. V případě ztráty 

totiž bude dítěti vydaná strava jen na základě náhradního dokladu, který mu bude vydán 

vedoucím jídelny. Nárok na oběd ve snížené ceně má pouze ten žák, který je přítomen 

ve škole. Výjimkou je pouze první den nemoci, kdy může žák odebrat oběd do jídlo 

nosičů a to od 11:20 do 11:50 hod. Dny kdy je v domácím ošetřování případně 

hospitalizován v nemocnici, nemá žák nárok na oběd za sníženou cenu, dle výše 

uvedených kategorií.  Je proto potřeba dbát na důsledné odhlašování obědů, jak jsem již 

popsala. V případě nepřítomnosti žáka v Javorníku z důvodů školních aktivit jako výlety, 

soutěže apod. žák má nárok na odběr obědů po všechny dny. 

Ráda bych Vám jménem celého kolektivu jídelny popřála „Dobrou chuť“ a slíbila Vám, 

že budeme vařit jen samé mlsky, abychom viděli ve vašich tvářích jen samý úsměv a na 

stolech prázdné talíře.  

Ještě jedna technická informace. Číslo účtu, na který vám bude strhávána inkasní platba 

za odebrané obědy je: 1905680359/0800 účet ZŠ Javorník vedený u České spořitelny. 

              Martina Hankeová, vedoucí školní jídelny 
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Kultura školám 

       Zprostředkovat žákům kulturní vyžití je nedílnou součástí vzdělávacího programu ZŠ 

Javorník. Proto každoročně vybíráme 200,- Kč na celý školní rok, během něhož děti 

zhlédnou divadelní představení, navštíví koncerty či další akce, pořádané MěKZ. 

Mnozí naši žáci by se k divadelním zážitkům jen stěží dostali, a proto škola poskytuje 

možnost návštěv takových představení, která provozují zavedené divadelní soubory. 

Chceme, aby žáci odcházeli ze školy s tím, že jsou jim vlastní základní pravidla slušného 

chování, a to i při společenských příležitostech. To, jak se v divadle chovat, učíme žáky od 

počátku školní docházky – od 1. třídy, navazujeme tedy na tradici návštěv divadla 

v předškolních zařízeních.         

Mgr. Markéta Lyková 

 

Motivační výlety 

 

Každým rokem probíhají na naší škole během měsíce září motivační 

výlety. Naší snahou je, aby se výletu zúčastnily celé třídní kolektivy. Proto 

jsou výlety finančně nenáročné, většinou jednodenní a organizují se 

v blízkém okolí Javorníka – Račí údolí, Zálesí, Borůvková hora, Černá 

Voda. Učitelé mohou organizovat i dvoudenní motivační výlet 

s přespáním v tělocvičně školy. Na 1. stupni se žáci vzájemně poznávají 

v jiných situacích i v jiném prostředí než ve škole. V 6. třídách se seznamují s novým 

třídním učitelem, novými spolužáky, neboť do naší školy přicházejí žáci z Bernartic. 

Patroni, 9. a 8. třídy, mohou připravit zajímavé hry pro děti z 2. a 1. tříd. Na motivační 

výlety navazuje tvorba třídních pravidel chování, která mají usnadnit školní práci. 

                                                           Mgr. Zdeňka Buchtelová 

 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - 8. ročník programu 

 

Vážení rodiče, žáci, milí přátelé, 
 
v tomto školním roce vstupuje naše škola již do 7. ročníku programu Recyklohraní 

aneb Ukliďme si svět. Jak sám název napovídá, jedná se především o sběr vysloužilých 
zařízení, kterým tímto umožňujeme jejich následnou recyklaci a opětovné využití. Díky vám 
jsme od 1. září 2009 nasbírali a odevzdali 404 kg baterií, přes 3,5 tuny elektrozařízení a 248 
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kusů mobilních telefonů. Za tyto komodity a splněné úkoly v programu jsme obdrželi body, 
za které jsme pořídili pingpongový stůl, stolní fotbal a dva fotoaparáty pro školní účely. 
V tomto roce budeme opět po celý rok sbírat drobná elektrozařízení (např. elektrická 
nářadí, fény, kulmy, žehličky, fotoaparáty, svítilny, holicí strojky, mixéry, topinkovače, 
klávesnice od PC, notebooky, tablety, mp3, mobilní telefony apod.), drobné baterie, tonery 
a cartridge. 
Dále je možno odevzdat plastové uzávěry, papír, sušenou citrónovou a pomerančovou kůru 
a byliny (jejich seznam najdete na školních nástěnkách). Vyúčtování bylin a kůry probíhá 
vždy začátkem příštího školního roku. 
V jarních měsících uspořádáme velkou sběrovou soutěž, o které budete informováni 
prostřednictvím třídních učitelů, plakátů a letáků.  
Těšíme se na vaši hojnou účast a předem děkujeme všem za spolupráci. 

 
Mgr. Naděžda Čmelová 

 

Asistentky pedagoga 

       Ve školním roce 2015/2016 působí na naší škole čtyři osobní asistentky. Jejich náplní 

práce je starost o konkrétní dítě, které má určitý problém nebo handicap. Dále zde působí 

tři asistentky pro děti sociálně či kulturně znevýhodněné. Jejich náplní je starost o vybranou 

skupinu dětí podle domluvy s paní třídní učitelkou. Pomoc může být ve vyučování podle 

aktuální potřeby. Potom i po vyučování ve formě doučování, které je zajištěno pro všechny 

ročníky na prvním stupni. Doučování mohou navštěvovat všechny děti, které například 

nerozumí aktuálně probíranému učivu nebo jsou po dlouhodobé nemoci.  

Pavla Matušková, asistentka 

 

Nabídka zájmových kroužků na šk. r. 2014 - 2015 

Naše škola připravila pro žáky předběžnou nabídku kroužků pro letošní školní rok, 

tradičně většinu ve spolupráci se Střediskem volného času DUHA Jeseník. Cena za kroužky 

se zpravidla pohybuje ve výši 200 Kč/rok.  

Žáci se sociálním znevýhodněním mají kroužky zdarma (nutné je potvrzení ze sociálního 

odboru). Podrobnější informace získáte u jednotlivých vedoucích. Kontakt na ně, případně 

další informace vám poskytne zástupce ředitele školy p. Bury. 

Budeme rádi, když naše děti této možnosti smysluplně trávit volný čas, maximálně využijí. 

        Mgr. Marek Bury, zástupce ředitele 

 

http://www.zsjavornik.cz/


ZŠ Javorník                                                   www.zsjavornik.cz 8 

 ZÚ pod SVČ DUHA Jeseník vedoucí ročník 
Rozvrh (orientačně) 

den, místo, čas 

1. Basketbal - žákyně I. Dubovan  6.-7. Po, St, Pá 15:30-17:30 Hala 

2. Basketbal - minižákyně I. Dubovan  2.-5.  St Malá tělocvična, Pá Hala 14-15:30 

3. Volejbal R. Kroupa 4.-7. Po 14:00-15:30 Hala 

4. Volejbal I. Karešová 7.-9. Čt 15:15-16:45 Malá tělocvična 

5. Hula-hop (dívky) D. Bury 1.-3. Čt 14:45-16 Malá tělocvična 

6. Kopaná - žáci Bernartice A. Chromík 6.-9. Út, Čt (hřiště, hala Bernartice) 

7. Florbal A. Chromík 5.-9. St 13:30-15:30 Hala 

8. Florbal I. Žáčková 1.-4. Út 16-17 Malá tělocvična 

9. 
Lezecký  

P. Janeček 5.-9. Čt 15:15-17 Hala 

10. 
Badminton 

J. Matuška 6.-9. St 17-19 Malá tělocvična 

11. 
Šachy 

M. Zajonc 3.-9. St 14-16 9.A 

12. 
Školní časopis 

M. Nemeškalová,  

I. Mikulenková 
6.-9. St 14-15:30 učebna PC 

13. 
Pěvecký I. (Sluníčko) 

D. Petřeková 1.-5. Po, Čt  13:30-14:30 Klášter 2.A 

14. 
Šikula - hlavolamy, kvízy, rébusy,      

                      logické hry, hádanky 
M. Rychlá 1.-3. St 1.tř.12:30-13:30;2.-3.tř. 13:30-14:30 Klášter 1.B 

15. Ruční práce – vyšívání, háčkování… P. Baťová 5.-9. St 14-15 Školní dílny 

16. Šití P. Matušková 5.-9. St 15-16 Školní dílny 

17. Dramatický M. Vašíčková 3.-9. Čt 14-16 

18. Angličtina (konverzace/doučování) M. Nemeškalová 3.-9. St 13-14 učebna PC nebo CJ 

 ZÚ mimo SVČ DUHA Jeseník vedoucí ročník 
Cena Kč  

za pololetí 

Rozvrh (orientačně) 

den, místo, čas 

1. Stolní tenis 
P. Žejdlík,  

P. Kotas 
1.-9. 

Oddílový 

příspěvek Út 17-19, Pá 17-19 Malá tělocvična 

2. 
Modelář - plastikové modely 

M. Kuna 4.-9. 300,- Po 15-17 Školní dílny (max. 4 žáci) 

3. Zumba (8 – 14 let) A. M. Filová 3.-9. 300,- Čt 18:00-19:00 Malá tělocvična 

http://www.zsjavornik.cz/
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Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s. 

S E Z N A M   Č L E N Ů 

školní rok 2015/2016 

     
Řádní členové Rady rodičů Základní školy Javorník, z. s.  

třída příjmení a jméno adresa tel. e-mail 

1.A Jančov Petr     petrjancov@seznam.cz 

1.B Staníková Iva     i.u.rbanova@seznam.cz 

2.A Danielová Zuzana     zuza.daniel@centrum.cz 

2.B         

3.A Kačorová Marie     lias@seznam.cz 

3.B Schmidtová Jitka     jitkawk@seznam.cz 

4.A Fudala Marcela     marcelafudala@seznam.cz 

4.A Robotková Andrea     a.robotkova@seznam.cz 

4.B Kmeťová Lenka     Lenca10@seznam.cz 

5.A Koňaříková Martina     martina.kon@seznam.cz 

5.B Bury Dagmar     bury.dagmar@seznam.cz  

6.A Obšivačová Elena     eli.naca@seznam.cz 

6.B Střílková Renata     ucetni@zsjavornik.cz 

7.A Argirovská Marcela     Argirovska.M@seznam.cz 

7.B Matuška Jakub     matuska.ls121@lesycr.cz 

8.A Bukalová Monika     monikabukalova@seznam.cz 

8.B Danielová Ivana     ivana.daniel@seznam.cz 

9.A Polášková Hana     info@mksjavornik.cz 

9.A Ondruchová Daniela     Ungermannova.D@seznam.cz 

     

Počet řádných členů: 18 
  

2.B momentálně řeší výměnu člena Rady rodičů. Aktuální seznam bude na webu školy. 
Jednotliví rodiče se mohou obracet na zástupce tříd s dotazy týkající se výuky a školy, kteří 
je projednají s vedením školy. 

http://www.zsjavornik.cz/
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Projekt „Učíme se cizí jazyky“ 

Během letních prázdnin získala naše škola dotaci v rámci výzvy č. 56 Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt s názvem „Učíme se cizí jazyky.“ Díky 

tomuto projektu mohli čtyři učitelé vycestovat poslední dva srpnové týdny na Maltu na 

jazykový kurz, v měsíci září další dva a poslední tři učitelé ještě vycestují v průběhu října.  

Také se připravuje minimálně pětidenní jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků druhého 

stupně v Anglii a pro 10 žáků převážně devátého ročníku v Německu. Kritéria pro výběr 

žáků jsou následující: zájem a studijní výsledky žáků v daném předmětu, bezproblémové 

chování, souhlas rodičů s cestou a případným doplatkem na vstupy do atrakcí a kapesné, 

případně ještě motivační dopis napsaný v daném jazyce, ve kterém žáci popíší, proč by se 

vybraného pobytu měli zúčastnit právě oni. O podrobnostech ohledně jazykově-

vzdělávacího pobytu budou informováni konkrétní žáci a rodiče. 

Věřím, že tento projekt povede k zlepšení kompetencí žáků i učitelů v cizím jazyce. 

 

Ing. Magdalena Nemeškalová 
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