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Vážení rodiče, učitelé, milí žáci a děti,

rok s rokem se sešel a já se opět ohlížím za loň-

ským školním rokem a bilancuji.

V září se naše škola rozrostla o dalších 80 žáků. 

Je nás víc i v pedagogickém sboru a společně jsme 

zažili opravdu pestrý školní rok.

Byl to rok bohatý na různé školní akce a sou-

těže. Děti se zapojily do nové soutěže Hello Talent 

a Spelling Bee. Už tradiční soutěž Hello Games 

IV letos předčila naše očekávání, účastnilo se jí 

na 130 žáků z různých ostravských škol, a dokon-

ce jsme museli pro obrovský zájem odmítat. Tak-

též pěvecká soutěž Anglický slavík, jehož pořada-

telem je naše gymnázium, se setkala s nebývalým 

zájmem, soutěžilo 13 škol z celého kraje. 

 Podařilo se nám také, s podporou MŠMT, 

zajistit studijní pobyt v Anglii pro žáky 2. stupně 

ZŠ a studenty gymnázia. Velmi mě potěšilo hod-

nocení učitelů londýnské jazykové školy KKCL, 

kteří označili komunikaci v anglickém jazyce, ale 

také samostatnost a kreativitu našich žáků za ex-

celentní. Díky programu Erasmus+ mohli vybraní 

žáci 7. a 8. ročníku poznat Rumunsko, navázat 

kontakty a kamarádství s žáky z partnerských škol 

z Polska, Chorvatska a Slovenska a objevit mnohé 

zajímavosti z kultury a tradic těchto zemí. 

Velká pochvala patří naší mateřské škole. Děti 

spolu s paními učitelkami udělaly pokroky v mno-

ha oblastech. Jsou zase o kousek samostatnější, 

díky pokusům a hrám objevily hodně nového 

o světě kolem sebe a umí spoustu písniček, básni-

ček a slovíček v angličtině. Školka se také zapojila 

do několika charitativních akcí. Např. díky sběru 

plastových víček se mohly nakoupit rehabilitační 

pomůcky pro postiženou dívenku Marušku. Uspo-

řádali materiální sbírku pro společnost Moment, 

jejíž výtěžek z prodeje byl použit pro mobilní hos-

pic Ondrášek. 

Stále patříme mezi školy se značkou Rodiče 

vítání. Jsme pyšní na úzkou a dobrou spolupráci 

s rodiči, kteří mají přehled, jak vzdělávání jejich 

dětí probíhá a kdo se na něm podílí. Pokračuje 

i naše spolupráce s MENSOU ČR - pro žáky v Klu-

bu nadaných dětí organizujeme zajímavé výpravy 

a besedy. Nadále spolupracujeme s Ostravskou 

univerzitou a Vysokou školou báňskou - Technic-

kou univerzitou Ostrava. V loňském roce to byl 

například projektový týden Třída vynálezců, pro 

žáky 6. a 7. ročníku, kde se dozvěděli o vynále-

zech z VŠB a hlavně si zkusili projít celým proce-

sem od vymýšlení, přes výrobu prototypu až k pre-

zentaci před porotou.   

Naším cílem je učit cizí jazyky živě, tak aby se 

naši žáci a studenti uměli dorozumět v běžných 

životních situacích a na cestách, ale také aby jed-

nou mohli studovat či pracovat v zahraničí. Proto 

si dáváme záležet na tom, aby všichni od mateř-

ské školy až po maturanty, měli pravidelně výu-

ku s rodilým mluvčím a kontakt se světem. A tak 

mám obrovskou radost, když už od rodičů dětí 

z 1. stupně po prázdninách slýchám, jak jim děti 

tlumočily a jak se pro ně komunikace v angličtině 

zvolna stává přirozenou.  To mě naplňuje přesvěd-

čením, že se nám daří náš záměr, a že v Hello jde-

me správnou cestou.

 Děkuji všem kolegům, kteří věnují svou energii 

a nadšení našim žákům a studentům a  vám rodi-

čům za důvěru v naši školu.

Mgr. Alena Tůmová

ředitelka  školy

slOVO Vedení škOly
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Základní údaje O hOspOdaření škOly

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. hospodařila v kalendářním roce 
2015 s obratem 41 518 750,00 Kč a s celkovým hospodářským výsledkem 1 598 104,00 Kč. 
Kladný hospodářský výsledek je využíván na další investice do rozvoje školy.

výborná chvalitebná dobrá
nedostateč-

ná

1
úroveň aktivit pro děti 
během dne

100% 0% 0% 0%

2 nabídka zájmových aktivit 98% 2% 0% 0%

3 vybavení tříd 100% 0% 0% 0%

4
přístup personálu k dě-
tem

100% 0% 0% 0%

5 skladba jídelníčku 96% 2% 2% 0%

nadstan-
dardní

standardní s nedostatky špatně

1
Jak vnímáte kvalitu 
výuky?

83,33% 16,67% 0% 0%

 
  nadstan-

dardně
dostatečně málo vůbec

2

Vzbuzuje a podporuje 
škola zájem o učení 
a poznávání u Vaší dcery/
syna?

66,67% 33,33% 0% 0%

 nadstandardní vyhovující
kolísavá-dle 
pedagoga

neuspokojivá

3

Jaká je Vaše informova-
nost o práci a chování 
Vašeho dítěte ze strany 
pedagogů a školy?

66,11% 33,89% 0% 0%

hOdnOcení rOdičů

I v tomto školním roce jsme se obrátili na rodiče dětí mateřské školy a žáků 2. stupně 
základní školy s  dotazníkem, který zkoumá jejich názor na školu, s čím jsou spokojeni či 
nespokojeni. A zde jsou jejich odpovědi.

Mateřská škola

Základní škola

schVálení VýrOční ZpráVy

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello 
s.r.o. byla schválena na pedagogické radě dne 29. 8. 2016 (základní škola a gymnázium), 
30. 8. 2016 (mateřská škola) a byla schválena Školskou radou dne 31. 8. 2016.
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Základní údaje O škOle

Název školy:  
Gymnázium, základní škola a mateřská 
škola Hello s.r.o.

Ředitelka Gymnázia, základní školy 
a mateřské školy Hello s.r.o.:  
Mgr. Alena Tůmová

Vzdělávací program základní školy:  
Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání                                                

Vzdělávací program gymnázia:  
Školní vzdělávací program pro gymnázia

Vzdělávací program školní družiny:  
Školní vzdělávací program pro školní druži-
nu a školní klub                                                 

Vzdělávací program mateřské školy:  
Školní vzdělávací program pro mateřskou 
školu

Adresa základní školy a mateřské 
školy:  
Františka Formana 268/45,  
70030 Ostrava – Dubina

Adresa gymnázia:  
Čs. exilu 491/23,  
70800 Ostrava - Poruba 

Právní forma:  
společnost s ručením omezeným

Typ základní školy a mateřské školy:  
bilingvní škola

Typ gymnázia:  
čtyřleté gymnázium

Zřizovatel:  
právnická osoba

Datum zařazení do sítě škol:  
1. 9. 2009 

Zahájení výuky v gymnáziu:  
1. 9. 2013

Zahájení výuky v základní škole:  
1. 9. 2010

Zahájení výuky v mateřské škole:  
1. 4. 2008

REDIZO:  
691 000 565

IČO:  
26829690

IZO – základní škola:  
181 007 878

IZO – gymnázium:  
181 047 519

Telefon gymnázia:  
mobil: 778 407 236

Telefon základní školy:  
pevná linka: 596 729 620                      
mobil: 777 345 369

Telefon mateřské školy:  
pevná linka: 596 729 624                      
mobil: 733 530 656               

E-mail:  
reditelka@helloskola.cz
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Web: 

 » www.helloteddy.cz
 » www.helloskola.cz
 » www. gymnaziumhello.cz

Školské zařízení zahrnuje: 

 » střední škola - gymnázium s 1.–  4. ročníkem
 » základní škola s 1. a 2. stupněm (1.–  8. ročník)
 » školní družina
 » mateřská škola

Školská rada: 

 » Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. –  zástupce zřizovatele
 » Radmila Kuboňová  –  zástupce rodičů
 » Mgr. Lenka Balarinová – zástupce pedagogů
 » PaedDr. Šárka Divišová – zástupce pedagogů
 » Hana Faranová – zástupce rodičů

Začátek vyučování: 

 » gymnázium – 8:00
 » 1. stupeň ZŠ – 9:00
 » 2. stupeň ZŠ – 8:55
 » mateřská škola – 7:00

Stipendium:
Dětem z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši, uděluje 

škola sociální stipendium.  

Přesné a aktuální podmínky pro udělení stipendia jsou na těchto adresách: 

 » www.helloskola.cz  
 » www.gymnaziumhello.cz
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personální obsazení

Mgr. alena Tůmová 
ředitelka školy

Mgr. iveta šimurdová  
zástupce ředitelky školy

Mgr. lubomír bardaševský 
geografie, tělesná výchova, seminář 
z geografie

paeddr. hana burešová 
chemie, fyzika, seminář fyzikálně-che-
mický

phdr. Tomáš caloň 
český jazyk a literatura, dějepis, semi-
nář z dějepisu

Mgr. sandra daňhelová 
španělský jazyk

paeddr. šárka divišová 
matematika

Mgr. Žaneta Frančeková 
anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr. Miluše Grossmannová 
český jazyk a literatura, výtvarný obor

Mgr. Zuzana haltmanová 
dějepis, občanský a společenskovědní 
základ, seminář z dějepisu, seminář 
společenskovědní

Mgr. jarmila hartmanová 
německý jazyk

bc. pavlína Ferková 
hudební obor

rndr. blanka králová 
biologie, seminář z biologie

Thabang lehner, Msc.  
anglický jazyk

Mgr. blanka Mintonová 
anglický jazyk, seminář z anglického 
jazyka

emmanuel aisu, bsc.  
anglický jazyk

Mgr. eliška panáčová 
biologie 

Mgr. renáta pavelcová  
anglický jazyk, seminář z anglického 
jazyka

Mgr. květoslava siváková 
fyzika, matematika, seminář z mate-
matiky

Mgr. Zuzana skoupá  
biologie

Mgr. jarmila skřipčáková 
tělesná výchova, občanský a společens-
kovědní základ

Mgr. jan Urbaczka 
informační a komunikační technologie, 
tělesná výchova

Matthew youngs, ba  
anglický jazyk

GyMnáZiUM Ve škOlníM rOce 2015/2016

Základní údaje

počet žáků k 30. 6. 2016: 204

počet tříd: 8

počet přijatých žáků  
pro školní rok  2016/2017: 57

prospělo s vyznamenáním: 5

prospělo: 192

aprobovanost výuky: 100 %
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Maturitní zkoušky

Všichni studenti v jarním termínu úspěšně absolvovali písemnou část společné maturitní 
zkoušky. Maturitní zkoušku s vyznamenáním ukončili tito studenti: 

1. Matěj Abendroth  
2. Kristýna Dluhošová

3. Dominik Ivanov
4. Jakub Láryš

5. Vít Prášek
6. Dagmar Theimerová

prospěchová stipendia

Na základě vynikajících studijních výsledků ve školním roce 2015/2016 obdrželi prospěcho-
vá stipendia tito žáci: 

1. Matěj Abendroth 

2. Amálie Adamusová 

3. Hana Akra 

4. Lucie Bieloschková 

5. Nina Blašková 

6. Lukáš Czopik 

7. Denisa Hadaščoková 

8. Tereza Herrmannová 

9. Barbora Homolová 

10. Petra Illichmannová 

11. Daniela Jošková 

12. Tereza Kozubková 

13. Jana Krupová 

14. Barbara Lýsková 

15. Nikol Nábělková 

16. Evelína Paterová 

17. Kateřina Plachká 

18. Lucie Plchotová 

19. Nikol Růžičková 

20. Veronika Řehová 

21. Kristýna Schwarzerová 

22. Jan Stehlík 

23. Nikola Surovcová 

24. Dagmar Theimerová

25. Adam Válek 

26. Anna Vavrušová 

27. Zuzana Vlčková 

28. David Vrobel 

29. Michaela Zimčíková 

Zapojení do soutěží

 » Basketbal SŠ
 » Bobřík informatiky
 » Florbal SŠ
 » Logická olympiáda
 » Maraton juniorů
 » Matematický klokan
 » Olympiády – český jazyk, dějepis, geo-

grafie
 » Přespolní běh
 » Přírodovědný klokan

 » Recitační soutěž v anglickém jazyce
 » Recitační soutěž v německém jazyce
 » SOČ – obor biologie
 » Soutěž České spořitelny – Tajuplná ces-

ta (Finanční gramotnost)
 » Soutěž KSICHT
 » Soutěž v luštění SUDOKU
 » Volejbal SŠ
 » Výtvarná soutěž – MMO Ostrava – Po-

ruba

prevence sociálně patologických jevů 

 » Preventivní programy – drogy, krimina-
lita
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školní aktivity

 » Adaptační kurz prvních ročníků
 » Anglické divadlo – divadlo v původním 

znění
 » Beseda „Mezinárodní terorismus“
 » Beseda o projektu PTV
 » Bruslení
 » Čaj o páté
 » Dny otevřených dveří
 » Exkurze - Příbor
 » Exkurze „Štramberk“
 » Exkurze do České televize a knihovny 

města Ostravy
 » Exkurze do Prahy
 » Exkurze do Prahy u příležitosti výroční 

narození Karla IV.
 » Exkurze do U6
 » Exkurze do Vídně
 » Filmová a divadelní představení
 » Fyzshow s kapalinou
 » Interaktivní koncert pro děti a mládež
 » Interaktivní výstava Salvador Dalí
 » Komentovaná prohlídka Porubou
 » Lyžařský výcvikový kurz
 » Maraton třídních štafet
 » Matematický klokan
 » Maturitní večírek
 » Mezinárodní zkoušky Cambridge
 » Nábor na ZŠ
 » Návštěva squashového centra
 » Návštěvy sportovních center
 » Německé divadlo – divadlo v původním 

znění
 » Pasování 1. ročníků
 » Planetárium
 » Poslední zvonění
 » Pravidelné návštěvy večerních divadel-

ních představení
 » Pre-testy z AJ
 » Prezentace o Peru v hodinách ŠJ
 » Přednáška Václava Klause ml.
 » Stužkovací večírek

 » Přednáškový cyklus školního metodika 
prevence a výchovného poradce

 » Studentská vědecká konference  
ŠJ na OSU

 » Školička bruslení pro ZŠ
 » Školní výlety
 » Taneční 2. ročníků
 » Turnaj ve famfrpálu
 » Vánoce v domově důchodců Korýtko
 » Výstava „Gaudeamus“
 » Výstava „Magičtí Lucemburkové“
 » Výstava „Středověk“ v Hlučíně
 » Výstava betlémů
 » Zájezd do Osvětimi

školní projekty

 » Anglický slavík pro SŠ
 » Čtenářské dílny
 » Evropský den jazyků
 » Evropský den mobility
 » Fiesta de Sangría 
 » Fotosoutěž „Voda“
 » Halloween
 » Charitativní sbírka „Moment“
 » Maturity „nanečisto“
 » Mikuláš pro MŠ a ZŠ
 » Projekt „Edison“
 » Projekt „Příběhy bezpráví“
 » Projekt „Ukliďme Česko“
 » Srdíčkový den
 » Studijní pobyt v Londýně
 » Španělská gastronomie
 » Španělské čtení
 » Týden španělské kultury
 » Týden vědy na UK Praha
 » Týdenní setkání s německým gymnázi-

em
 » Ucelený blok spolupráce s Krevním cen-

trem Fakultní nemocnice Ostrava
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další vzdělávání pedagogických pracovníků na gymnáziu

název vzdělávacího programu
počet proškolených  

pedagogických pracovníků

Čtenářské dílny 2

První pomoc 9

Management škol 1

Veletrh nápadů učitelů fyziky 1

Interaktivní tabule 2

Jazykový kurz 3

Cesta do hlubin chemie 1

Výchovný poradce 1

Tři dny s matematikou 1

Didaktické testy z matematiky 2

Rozvoj matematické gramotnosti 2

Mobilní aplikace ve výuce jazyků 2

Správní řád v praxi školy 2

Inovace v ICT 1

environmentální výchova

 » Exkurze do „Elektrárny Třebovice“
 » Exkurze do „Úpravny vod Nová Ves“
 » Exkurze do botanické zahrady OU
 » Exkurze do čističky odpadních vod
 » Exkurze do záchranné stanice Bartošo-

vice
 » Planeta Země 
 » Přednáškový cyklus v ZOO Ostrava 
 » Přírodovědný projektový den 

Zájmové kroužky

 » Čínština
 » Konverzace s rodilým mluvčím
 » Latina
 » Matematika
 » Příprava na mezinárodní zkoušky z an-

glického jazyka
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Konference ZOO 1

Demonstrace experimentů ve fyzice 2

Geografie 1

Konference pro učitele cizích jazyků 8

Metodika – didaktický seminář pro NJ 1

Aktivizující výuka fyziky 2

Elixír fyziky do škol 2

Hodnotitel ústní zkoušky státní matu-
rity

2

Teaching English 1

Koučování a inteligence - španělština 2

pedagogický sbor gymnázia ve školním roce 2015/2016
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Klára Ambrůzová 
Jana Bahrová 
Matěj Brejla 
Vanessa Černá 
Lukáš Guřan 
Filip Hedánek 
Natálie Hefková 
Natálie Hortová 
Lenka Jandlová 
Věra Jenáčková 
Daniela Jošková 
Matyáš Krymlák 
Kateřina Kumpová 

Kristýna Maťugová 
Karolína Matušinská 
Petra Oravcová 
Tereza Poláchová 
Veronika Ručková 
Natálie Řehová 
Vendula Slavická 
Marie Svobodová 
Anna Sára Swierczyková 
Martin Trefil 
Vladimír Vilímek 
Adam Zmrzlík 

Třída 1. a

třídní učitelka: Mgr. Květoslava Siváková

studenti gymnázia ve školním roce 2015/2016
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Adam Doležel 
Dominika Dřezová 
Martina Flachsová 
Tereza Freiová 
Isabela Fuglewiczová 
Linda Hoangová 
Ivana Hudcová 
Patricie Juřičková 
Kristýna Klinovská 
Filip Konečný 
Kristýna Kuncová 

Magdaléna Lorencová 
Marie Němečková 
Leona Rzeszutková 
Jan Stehlík 
Veronika Šimonová 
Jana Široká 
David Vavřač 
Tereza Velanová 
Zuzana Vlčková 
Petra Vykouřilová 
Veronika Wojtasová 

Třída 1. b

třídní učitelka: :  Mgr. Jarmila Skřipčáková
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Lucie Baránková 
Daniel Beliančín 
Jiří Buryan 
Marek Čech 
Patricie Fojtíková 
Klára Friedelová 
Vendula Glombová 
Barbora Herzogová 
Patricie Javorská 
Eva Kacířová 
Karolína Kačmarčíková 
Kristýna Kleiblová 
Richard Konetzný 
Veronika Kubenková 
Kateřina Kusková 

Sára Meňhardová 
Nikola Surovcová 
Natalie Šoporová 
Dominik Špaček 
Marie Španihelová  
Denisa Tománková 
Daniel Tomašovský 
Tereza Trávníčková 
Lucie Turčeková 
Marie Vějačková 
Dominik Vjačka 
David Vrobel 
Andrea Zhýbalová 
Eliška Žáková 

Třída 2. a

třídní učitelka: Mgr. Blanka Mintonová 



        www.helloskola.cz        15

Nina Blašková 
Vojtěch Cileček 
Jan Fiutowski 
Tereza Herrmannová 
Ester Holibková 
Ondřej Höpp 
Jan Chorovský 
Petra Illichmannová 
Vojtěch Janša 
Valérie Jirásková 
Valentina Kotásková 
Barbora Krčmářová 
Vít Lapčík 
Marie Ministrová 
Dominik Mrázek 

Kateřina Ondičová 
Sára Peřichová 
Nela Rosíková 
Eliška Rybková 
Zuzana Soukupová 
Marek Stratil 
Karolína Tichavská 
Martina Turková 
Adam Válek 
Barbara Vavřichová 
Ondřej Veselý 
Aneta Viktorinová 
Tomáš Vilček 
Tereza Widziolková 
Pavla Zapletalová 

Třída 2. b

třídní učitel: Mgr. Lubomír Bardaševský
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Amálie Adamusová 
Hana Akra 
Lucie Bieloschková 
Lukáš Czopik 
Eliška Čaplová 
Sofie Drastichová 
Michal Farana 
Alena Fenclová 
Denisa Hadaščoková 
Denisa Hájková 
Přemysl Hanzal 
Zuzana Jančová 
Sabina Jonuzi 
Dominika Kaňová 
Sandra Klimešová 
Barbora Kohutová 

Tereza Kozubková 
Jana Krupová
Nikol Nábělková 
Kristýna Ohainková 
Evelína Paterová 
Kateřina Plachká 
Lucie  Plchotová 
Klára Pospíšilová 
Adéla Ramíková 
Marek Rozbroj 
Nikol Růžičková 
Dalibor Rybka 
Kristýna Schwarzerová 
Jan Šmolka 
Anna Vavrušová 

Třída 3. a

třídní učitelka: PaedDr. Šárka Divišová
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Manal Batihová 
Jakub Bedry 
Tomáš Blahoš 
Josef Bližňák 
Richard Bretz 
Jakub Buriánek 
Martina Cornejo 
Simona Fremlová 
Alena Hlavatá 
Phan Tuong Hoang 
Vendula Hrabiecová 
Martina Hrdinová 
Dan Hrubý 
 

Martina  Kremserová 
Dominika Langrová 
Michaela Nevrlá 
Tereza Němečková 
Andrea  Pavlenková 
Sára Pospíšková 
Sára Stáníková 
Karolína Thielová 
Eva Tomicová 
Jiří Urbančík 
Robin Wozniak 
Michaela Zimčíková 
Kateřina Žurková 

Třída 3. b

třídní učitelka: Mgr. Žaneta Frančeková
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Klára Budošová 
Adéla Čeganová 
Kristýna Dluhošová 
Dominik Gál 
Martin Gerčák 
Tereza Helambaiová 
Dominik Ivanov 
Nikol Kroftová 
Jakub Láryš 
Barbara Lýsková 

Daniel Navrátil 
Vít Prášek 
Veronika Řehová 
Jaroslav Šimčík 
Jaromír Široký 
Kateřina Špirutová 
Natálie Šulcová 
Lucie Teslíková 
Dagmar Theimerová 
Kateřina Vavrošová 

Třída 4. a

třídní učitelka: Mgr. Zuzana Haltmanová
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Matěj Abendroth 
Vlastimil Filipec 
Tomáš Gogola 
Radim Golab 
Reata Haldová 
Barbora Homolová 
Michael Hranoš 
Karel Kašík 
Martina Koudelková 
Ivana Křivdová 
Ondřej Kulík 

Třída 4. b

třídní učitelka: Mgr. Jarmila Hartmanová

Karina Máchová 
Tomáš Matoušek 
Kristýna Miarková 
Veronika Pastrňáková 
Filip Souček  
Tomáš Stehlík 
Gabriela Svěchová 
Karin Ševčíková 
David Šlosar 
Šárka Vaňková 
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personální obsazení

Mgr. alena Tůmová 

ředitelka školy

Mgr. radka aniolová 

učitelka, 1. stupeň

Mgr. lenka balarinová 

učitelka, 1. stupeň

Mgr. lubomír bardaševský  

učitel, 2. stupeň 

paeddr. hana burešová 

učitelka, 2. stupeň

Mgr. sandra daňhelová  

učitelka 1. a 2. stupně 

Mgr. dagmar drevňaková 

učitelka, 1. stupeň 

Mgr. hana hekerová 

učitelka, 1. stupeň

Mgr. Michaela Matrasová 

učitelka, 1. stupeň

Mgr. Zuzana haltmanová 

učitelka, 2. stupeň 

Mgr. jarmila hartmanová 

učitelka, 2. stupeň

Mgr. petra nosková 

učitelka, 2. stupeň 

Mgr. eliška panáčová 

učitelka, 2. stupeň 

Mgr. jarmila skřipčáková 

učitelka, 2. stupeň 

Mgr. daria Woznicová  

učitelka, 2. stupeň

daniela Weiss 

native speaker (ESL)

Matthew youngs, ba 

native speaker (ESL)

kevin pavek, Msc. 

native speaker (ESL)

Thabang lehner, Msc. 

native speaker (ESL)

jiřina Vrobelová 

vedoucí vychovatelka 

denisa polášková 

vychovatelka 

Michaela stankušová 

vychovatelka

Základní škOla Ve škOlníM rOce 2015/2016

Základní údaje

počet žáků zapsaných do 1. třídy pro 
školní rok 2016/2017: 16

počet žáků  základní školy  
k 30. 6. 2016: 86

počet tříd: 8

počet odkladů školní docházky  
k 30. 6. 2015: 2

počet žáků navštěvujících  
školní družinu: 58

prospělo s vyznamenáním: 73

prospělo: 13

počet omluvených hodin na žáka: 61,1

počet neomluvených hodin na žáka: 0

aprobovanost výuky na I. a II. stupni  
základní školy: 100 %



        www.helloskola.cz        21

nepovinné předměty 

 » Konverzace v anglickém jazyce (s rodi-
lým mluvčím) v 1. až 5. ročníku

 » Cambridge Exams v 6. až 8. ročníku
 » Španělský jazyk v 5. ročníku
 » Science (s rodilým mluvčím) v 5. ročníku

Zapojení do soutěží

 » Aleš Hrdlička Challenge s žáky 2. stup-
ně

 » Fyzikální soutěž Oranžová učebna (na-
dace ČEZ) s žáky 2. stupně

 » Hello Games IV s žáky 1. stupně
 » Knihožrout – literární soutěž s žáky 

1. a 2. stupně
 » Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce 

s žáky 2. stupně
 » Logická olympiáda 2015 s žáky 

1. a 2. stupně
 » Matematická olympiáda s žáky  

1. a 2. stupně
 » Matematický klokan s žáky 1. a 2. stup-

ně 

 » MatX - matematická soutěž, s žáky 
2. stupně

 » Městské kolo recitační soutěže s žáky 
1. stupně

 » Mikulášský turnaj v basketbalu orga-
nizovaný Gymnáziem Olgy Havlové 
s žáky 2. stupně

 » Okresní kolo recitační soutěže s žáky 
1. stupně

 » Pohádky dětí dětem s žáky 1. stupně
 » Pythagoriáda s žáky 2. stupně
 » Tajuplná cesta – on-line finanční gra-

motnost s žáky 2. stupně
 » Zeměpisná olympiáda s žáky 2. stupně

školní projekty

 » Celé Česko čte dětem, 1. až 5. ročník
 » Den s dopravní výchovou, 1. až 5. roč-

ník
 » Evropský den jazyků aneb vnímáme 

svět všemi smysly, 1. až 8. ročník
 » Happy Halloween, 1. až 8. ročník
 » Health Day, 1. až 8. ročník

 » Hello Games IV, 2. až 5 ročník
 » Hello Talent, 1. až 8. ročník
 » Olympiáda v Riu (v rámci ozdravného 

pobytu), 1. až 5. ročník
 » Spelling Race, 3. až 8. ročník
 » Sportem proti nudě, 1. až 5. ročník
 » Thanksgiving Day, 1. až 8. ročník

environmentální výchova

 » Návštěva ZOO Ostrava pro 1. až 8. ročník
 » Ozdravný pobyt pro 1. až 5. ročník
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prevence sociálně patologických jevů

 » Prevence patologických jevů pro 1. roč-
ník

 » Pravidla komunikace pro 1. a 2. ročník
 » Kyberšikana pro 3. ročník
 » Vztahy ve třídě pro 3., 4. a 5. ročník 
 » Komunikace, konflikt pro 6., 7. a 8. 

ročník
 » Sexuální výchova pro 7. ročník
 » (besedy proběhly ve spolupráci s Bílým 

nosorožcem, o.p.s.)

 » Snídaně ve španělském stylu s žáky 
1. a 2. stupně

 » Sportování v Trojhalí Dolní Vítkovice 
s žáky 1. a 2. stupně

 » Studijní pobyt v Londýně s žáky 2. stup-
ně

 » Studijní pobyt v Rumunsku s žáky 
2. stupně

 » Školička lyžování s žáky 1. stupně
 » Španělský den s Annou s žáky 1. stupně
 » The final performance pro rodiče žáků 

1. a 2. stupně
 » Třída vynálezců s žáky 2. stupně 
 » Tvořivá dílna v loutkovém divadle s žáky 

1. stupně
 » Týden prvňáčků aneb pasování na čte-

náře s žáky 1. stupně
 » Vánoční besídka pro rodiče žáků 

1. stupně
 » Vystoupení žáků 1. stupně v Domově 

pro seniory Čujkovova s žáky 1. stupně
 » Zimní školička bruslení s žáky 1. stupně
 » Testování IQ s Mensou ČR 

školní aktivity  

 » Barvíři modrotisku s žáky 2. stupně
 » Cambridge Exams s žáky 1. a 2. stupně
 » Den dětí v Trojhalí s žáky 1. a 2. stupně
 » Easter workshop s žáky a rodiči 1. stup-

ně
 » Edison  s žáky 2. stupně
 » Exkurze v České televizi Ostrava s žáky 

1. stupně
 » Exkurze v geologickém pavilonu s žáky 

1. stupně
 » Garden party s žáky a rodiči 2. stupně
 » Hello Art – výstava žákovských výtvar-

ných prací s žáky 1. stupně
 » Hello Halloween s žáky 1. stupně 
 » Lyžařský kurz s žáky 2. stupně 
 » Motokárové odpoledne s žáky 2. stup-

ně
 » Mrazík – návštěva divadelního předsta-

vení s žáky a rodiči 1. a 2. stupně
 » Ozdravný pobyt s žáky 1. stupně  
 » Pedagogická praxe zahraničních stu-

dentů 
 » Sněhuláci pro Afriku aneb sněhuláko-

vání  s žáky 1. a 2. stupně

dopravní výchova 

 » Policie ČR – Bezpečnost dětí pro 1. roč-
ník

 » Policie ČR – Jak se chovat bezpečně 
na ulici pro 4. ročník

 » Dopravní výuka v rámci školní družiny 
pro 1. až 5. ročník

 » Výuka na dopravním hřišti pro 3., 4. 
a 5. ročník
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další vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy

název vzdělávacího programu
počet proškolených  

pedagogických pracovníků

Příprava na Cambridge Exams – úroveň C1 1

Jolly Grammar  - výuka gramatiky anglic-
kého jazyka

2

Jolly Phonics  - anglický jazyk 1

Konference MENSA 2

Školení 1. pomoci 9

Letní škola s metodou Hejného 1

Čtenářské dílny 1

Správní právo při řízení školy 1

Rozvoj technických dovedností žáků v po-
lytechnické výchově

6

Realizace projektu v rámci Erasmus + 1

pedagogický sbor základní školy ve školním roce 2015/2016
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Elen Fajfrová

Beata Girašková

Zuzana Haftová

David Hermann

Kim Hoang

Tomáš Churý

Marek Kubeczka

Ema Macíčková

Jan Mastný

Klára Mičkalová

Kristýna Mičkalová

Alexandr Nosek

Tereza Pazderová

Leona Sasínková

Nela Sasínková

Matyáš Zápařka

Třída 1. 

třídní učitelka: Mgr. Lenka Balarinová

Žáci základní školy ve školním roce 2015/2016
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Teodor Dokulil

Elissa Abdallah

Aneta Lenertová

Vojtěch Macháček

Adam Nosek

Robert Nosek

Viktor Nosek

Nikola Kociánová

Třída 2. 

třídní učitelka: : Mgr. Michaela Matrasová

Dominik Poloch

Saveliy Savelyev

Ladislav Svozil

Valentina Šrubařová

Václav Tichopád

Nikita Vlasyuk

Kateřina Vítová

Vivien Fay Wellartová
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Anna Mikšaníková

Luca Leone

Adéla Petrová

Anna Plocher

Jan Reček

Třída 3.  

třídní učitelka: Mgr. Radka Aniolová

Jakub Richter

Nikola Ručková

Anastasia Stoyanova

Nela Veselá
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Jan Adam

Petr Adamec

Eliška Balarinová

Adam Jirušek

Třída 4. 

třídní učitelka: : Mgr. Dagmar Drevňaková

Lucie Kachlová

Eva Macíčková

Karel Podhorný

Emílie Vaňková
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Kristýna Adamová

Julie Crlová

Mia Janetová

Maxmilián Karel Kiša

Tomáš Kocián

Třída 5. 

třídní učitelka: Mgr. Hana Hekerová

Sabina Richterová

Miroslav Slezák

Nela Staňková

Maxim Šimeček

Valentina Vaculínová
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Veronika Aniolová

Eliška Čuntová

Jan Hlaváček 

Dominik Kraus 

Matěj Novák 

Třída 6. 

třídní učitelka: Mgr. Eliška Panáčová

Michal Sasínek 

Vojtěch Smrek 

Richard Suder 

Jindřich Šlachta 
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Charlotte Garcia

Michelle Gřegořová

Lukáš Heřík

Barbora Janetová

Jan Konarský

Adéla Kotalová

Třída 7. 

třídní učitelka: Mgr. Petra Nosková

Václav Kuboň

Eliška Michalová

Matteo Richter

Jan Sýkora

Natálie Voznicová
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Třída 8. 

třídní učitelka: Mgr. Daria Woznicová

Adéle Gärtnerová

Jakub Hlaváček

Natálie Horváthová 

Kateřina Hradilová

Ludmila Kachlová

Dominik Kundra

Vanesa Pačáková

Jan Pindor

Adam Sumera

Elisabet Urbánková
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činnost školní družiny 

Hlavním úkolem je výchova harmonicky 
rozvinutého člověka. U prvňáčků se zejmé-
na jedná o seznámení s prostředím školní 
družiny a zvyklostmi společné práce. U star-
ších dětí pomáháme rozvíjet různými meto-
dami intelektové schopnosti, zvyšovat soci-
ální kompetence, čímž současně posilujeme 
sebevědomí a odpovědnost. Vychovatelky 
plánují činnosti dle individuálních potřeb 
žáků a ročního období. Úzce spolupracu-
jí s třídními učiteli, rodiči a vedením školy 
a pomáhají tak dotvářet pro děti podnětný 
program. 

Zájmové kroužky 

 » Dramatický kroužek
 » Florbal
 » Keramický kroužek
 » Kybernetika a mladý vývojář
 » Předškolák – kurz pro budoucí žáky 

prvních tříd
 » Sportovní kroužek
 » Taneční kroužek
 » Výtvarný kroužek
 » Zábavná matematika

škOlní drUŽina  Ve škOlníM rOce 2015/2016

Základní údaje

počet žáků navštěvujících školní družinu: 58, počet oddělení: 2

personální obsazení

jiřina Vrobelová 
vychovatelka, 1. oddělení

denisa polášková  
vychovatelka, 2. oddělení

Michaela stankušová  
(od dubna 2016) vychova-
telka, 2. oddělení

Základní škola - 1. a 2. stupeň
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2. oddělení základní školy

1. oddělení základní školy
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Mateřská škola ve školníM roce 2015/2016

Základní údaje

provoz mateřské školy: 7:00 – 17:00 

průměrný počet žáků na jednoho učite-
le: 8

Kniha – přítel člověka. To bylo motto, které znělo často v naší školce v uplynulém škol-
ním roce. S dětmi pravidelně čteme knihy na pokračování, knihy veršované, anglické, po-
hádkové, ale hledáme i informace v encyklopediích. Seznamujeme se s písmenky, učíme 
se vyprávět příběhy známé i vlastní, posloucháme audioknihy, vyrábíme si vlastní knihu. 
V rámci čtenářské pre-gramotnosti jsme zařadili další aktivity, které u dětí tuto gramotnost 
rozvíjejí. Vše začalo na akci pro děti a rodiče s názvem Z pohádky do pohádky.  Společně 
odpovídali na záludné otázky pohádkového kvízu, hledali pohádkové dvojice, malovali ob-
líbeného hrdinu. Děti si vyrobily čtenářský průkaz do naší nové školní knihovny, ve které si 
mohly půjčovat po celý rok knihy, které přinesly z domova. V červnu byl vyhlášen nejlepší 
čtenář. Odměnou byla samozřejmě kniha. Děti mají rády knížky s ilustracemi, které jim 
v tomto věku pomáhají chápat texty. Do školky jsme pozvaly známého, dětského ilustrátora 
Adolfa Dudka, který svým energickým vystoupením strhl k hereckým výkonům malé i velké. 
Další kroky vedly do knihovny v našem obvodu Ostrava Jih – K-Trio. Paní knihovnice sezná-
mila děti s pravidly půjčování knih a připravila si krásnou dramatizaci příběhu Chameleon. 
Dramatizace pohádek je oblíbenou zábavou i pro paní učitelky. Pravidelně dětem hrajeme 
známé pohádky, které přetváříme na muzikály, zapojujeme do děje i děti, záměrně měníme 
texty nebo závěry pohádek. 

Poté následují workshopy, ve kterých dětí tvoří, vaří, procvičují anglická slovíčka nebo 
plní úkoly školského typu. Velmi oblíbenou aktivitou u dětí je víkend s Teddíkem. Každý pá-
tek losujeme jednoho kamaráda, který si bere domů našeho plyšového maskota – školního 
Teddíka. Společné víkendové zážitky zapisuje s rodiči do deníku, které si v pondělí čteme. 
V naší školce rozvíjíme i jiné gramotnosti, ale v dnešní technické a rychlé době jsme rádi, že 
i rodiče mají stejný názor na důležitou funkci tištěné knihy jako my.

Česko-anglická školka HELLO TEDDY je otevřená od 1. září do 31. srpna každý pracovní 
den, kromě českých státních svátků a vánočních prázdnin pro všechny děti ve věku 2 až 
6 let bez ohledu na národnost a znalost angličtiny.  V době letních prázdnin škola pořádá 
týdenní příměstské tábory pro děti od 4 do 10 let.

počet tříd: 2

počet dětí v mateřské škole: 37

personální obsazení

Mgr. alena Tůmová 
ředitelka školy

radmila kuboňová 
ředitelka mateřské školy

radmila novobilská 
učitelka mateřské školy

nikola Masopustová 
učitelka mateřské školy 
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školní aktivity a prezentace mateřské školy

 » Angličtina s rodilým mluvčím
 » Celé Česko čte dětem
 » Exkurze: Sklep strašidel, Slezskoostravský hrad, letiště v Mošnově, Dětský ranč v Hlučí-

ně, Divadlo loutek v Ostravě, Raiffeisenbank, Stolařství AB Interiér, Záchranářská stani-
ce Bartošovice, ZŠ Dolní Lhota, Knihovna K-Trio, Kozlovice Obecná škola

 » Jolly Phonics
 » Klub nadaných dětí ve spolupráci s Mensou ČR
 » Kulturní akce: Divadlo loutek Ostrava, Terapie loutkou, Divadlo Smíšek, koncert Václa-

va Fajfra, DK Ostrava, Mikulášský bál, Halloween,
 » Kurzy taneční, plavání, lyžování, in-line bruslení
 » Letní prázdninové pobyty s angličtinou 
 » Kouzelná, prázdninová noc ve školce
 » Logopedická péče ve školce
 » Muzikoterapie
 » Školní výlety: Skalka, Hukvaldy, Klimkovický lesopark, Kozlovice statek
 » Oslavy narozenin dětí
 » Ozdravné pobyty 2x ročně
 » Pohádkové workshopy – hrají paní učitelky
 » Projektové dny: Den Země, Halloween, Pohádkový muzikál, Vítání jara, Podzimní  Den 

Země, 1. letní den, Den s policisty, Pohádkový karneval, Den s oční lékařkou. Den 
s nevidomým pánem

 » Předškoláček pro budoucí prvňáčky
 » Charitativní sbírky
 » Soutěž Papírová škola
 » Společné akce pro děti a rodiče: Vítání sv. Martina, Postav si svůj dům, Adolf Dudek se 

představuje, pasování předškoláčků, The Mother´s Day, sportovní odpoledne Sportem 
proti nudě, loučení s předškoláky, bruslení na ledě, Staň se malým vynálezcem, vánoční 
vystoupení, Pojďte s námi za pohádkou, the Hello Garden Party Black and White

 » Testování dětí – Mensa ČR

anna sordylová 
učitelka mateřské školy

Gabriela čurdová                                                        
učitelka mateřské školy

kevin pavek, Msc. 
native speaker (ESL)

Macíčková pavla 
asistentka
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Nela Kučerová

Laura Johnson

Zlata Jakubková

Ema Hrazdílková 

Barbora Macháčková

Lola Dejová

Anna Hrazdílová

Anabelle Abdallah

Marco Pospíšil

Marcus Lipina

Patricie Ručková

Natálie Ručková

Ondřej Vortel

Nela Kušnírová

Si Eun Jeon                                                            

Ji Sung Jeon

Nela Vaculíková

předškoláciděti mateřské školy hello Teddy

Tobiáš Dluhý

Tereza Vojnarová

Smilla Hellwing

Vendula Kopečková

Eva Fiket

Samuel Senft

Daniel Franek

Nikola Janotová

Linda Johnason

Bruno Welart

Ondřej Přádka

Jana Lášová

Ajun Kim

Ayu Kim

Adéla Nováková

Samuel Polák

Michal Adamec

pro děti jsou připravena tato centra aktivit

 » ateliér
 » dílna
 » hudba a divadlo
 » knihy a písmena
 » kostky

 » manipulační hry 
 » voda a písek
 » pokusy a objevy
 » zahrada

Marek Babinec

Natálie Hlisníkovská

Marek Hrabina

Tereza Hoffmannová

Matyáš Šimeček

Sofie Lenertová

Filip Přádka

Klára Vaculíková

Sofie Vlasyuk
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další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy

název vzdělávacího programu
počet proškolených  

pedagogických pracovníků

Pomůcky Montessori – matematické 
představy

1

Pomůcky Montessori – nácvik čtení 
a psaní

1

Primární logopedická prevence v ma-
teřské škole

3

Integrace dítěte se specifickými potře-
bami v mateřské škole

1

Výslovnost a fonologie v anglickém 
jazyce

1

Jak si poradit s nekázní dětí 1

Přípravný kurz FCE 1

Sebeprezentace a autentická profesio-
nalita učitele

1
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jaZykOVá škOla hellO Ve škOlníM rOce 2015/2016

Jazyková škola Hello se od roku 1996 specializuje na oblast jazykového vzdělávání a me-
zinárodní jazykové zkoušky.  Společnost disponuje vlastními pobočkami v Ostravě, Brně 
a Opavě a realizuje jazykovou výuku v rámci celé ČR. Hello je zakládajícím členem Asoci-
ace jazykových škol a agentur ČR a akreditovaným centrem pro skládání mezinárodních 
zkoušek z obecné a obchodní angličtiny Cambridge Exams a zkoušek z německého jazyka 
Goethe-Institut. Jazyková škola Hello je také akreditovaným centrem MŠMT pro Další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků.

jazykové kurzy

 » výuka angličtiny, němčiny, francouz-
štiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, 
čínštiny…

 » jazykové kurzy v zahraničí
 » skupinová i individuální výuka
 » přípravné kurzy k mezinárodním cer-

tifikátům
 » konverzace s rodilými mluvčími 
 » pomaturitní studium
 » přípravné kurzy ke státní maturitě

dětské jazykové kurzy

 » pro 1. i 2. stupeň ZŠ
 » výuka přímo na škole nebo v jazykové 

škole
 » konverzace s rodilým mluvčím
 » individuální doučování

Firemní kurzy

 » skupinová i individuální výuka
 » čeští lektoři i rodilí mluvčí
 » vstupní i výstupní jazykový audit
 » obecné i profesní odborné kurzy
 » benefitní program

Mezinárodní zkoušky

 » akreditované centrum pro zkoušky 
Cambridge English Exams, Goethe In-
stitut

 » zkoušky pro děti i dospělé
 » přípravné kurzy, pre-testy
 » termíny po celý rok

další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

 » více než 100 akreditovaných programů 
MŠMT

 » organizace seminářů a konferencí
 » roční jazykové kurzy v rámci DVPP pro 

výuku anglického jazyka
 » jazykové kurzy v zahraničí

překlady a tlumočení

kontakt

Jazyková škola Hello
Novinářská 7
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
www.hello.cz
Tel. 777 143 556
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Výuka angličtiny hrou s rodilým mluvčím

Budova a učebny na ul. Novinářská 7, Ostrava Mariánské hory

Jazykový kurz čínštiny
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Matyáš Zápařka, žák základní školy, se umístil v krajském kole v 0. kategorii na 1. místě 
ve hře na elektronické nástroje a na mistrovství České republiky ve skupině MINI CZECH 
DANCE MASTERS na 2. místě.

elissa abdallah, žákyně základní školy, se umístila na mistrovství České republiky ve sku-
pině MINI CZECH DANCE MASTERS na 2. místě.

Vivien Fay Wellartová, žákyně základní školy, se umístila v obvodním kole  recitační sou-
těže na 3. místě.

eliška balarinová, žákyně základní školy, se umístila v literární  soutěži Pohádky dětí dě-
tem na 1. místě.

jan adam, žák základní školy, vybojoval v zářijovém finále Golfové akademie Nadace OKD 
v kategorii 3. - 6. třída stříbrný pohár. Rovněž byl v květnu součástí vítězného družstva 
prvního veřejného turnaje týmů Golf Resortu Lipiny a následně mimořádně úspěšně složil 
zkoušku golfové způsobilosti pro hru na mistrovských hřištích. 

kristýna adamová, žákyně základní školy, vítězstvím v posledním závodě sezóny na jaře 
v Praze na Malé ceně USK dosáhla mezi stovkou závodnic ve své kategorii mladších žaček 
A na TOP 5 v konečném celostátním žebříčku Poháru Českého krasobruslařského svazu. 
Rovněž získala díky svým krasobruslařským schopnostem podruhé další roli v lední revue Jen 
počkej, zajíci!, která na svém druhém turné brázdila v zimě arény a zimní stadiony v celé 
České republice.

Valentina Vaculínová, žákyně základní školy, se umístila na mistrovství České republiky - 
malá skupina show na 1. místě a v extralize formace Disco Dance na 3. místě.

Matteo richter, žák základní školy, se umístil v soutěži motokár Pohár autoklubu ČR 
na 1. místě, v Open Cup na 2. místě a v Moravském poháru na 3. místě.

ludmila kachlová, žákyně základní školy, se umístila v krajském kole soutěže v anglickém 
jazyce na 5. místě.

ludmila kachlová, Vanesa pačáková a Matěj novák, žáci základní školy, se umístili 
v anglické soutěži Aleš Hrdlička Challenge na 1. místě.

jakub bedry, student gymnázia, se umístil v okresním přeboru středních škol v přespolním 
běhu na 1. místě.

sára pospíšková, studentka gymnázia, se umístila na 10. ročníku soutěže v německé reci-
taci s mezinárodní účastí na 5. místě.

kristýna schwarzerová, studentka gymnázia, postoupila jako úspěšná řešitelka soutěže 
KSICHT – Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou do druhého a třetího 
kola.

úspěchy našich Žáků
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kristýna schwarzerová, studentka gymnázia, se umístila v krajském kole SOČ s tématem 
„Využití fotografií pro nepřímé měření morfologických znaků gekončíků“ na 2. místě.

jakub bedry, daniela jošková, studenti gymnázia, postupili do krajského kola Logické 
olympiády.

družstvo dívek, studentky gymnázia, se umístilo v okresním přeboru středních škol v pře-
spolním běhu na 3. místě.

pokud jsme někoho opomenuli, tak je nám to líto a budeme rádi, když se s námi 
žáci v budoucnosti podělí se svými úspěchy.

caMbridGeské ZkOUšky Z anGlickéhO jaZyka

Pro naše žáky pořádáme ve spolupráci s Jazykovou školou Hello zkoušky přímo v naší 
základní škole. Pro děti je značnou výhodou, že zkoušky skládají v místě, které dobře znají. 

Další výhodou partnerství s Jazykovou školou Hello je zvýhodněná cena zkoušek a rych-
lejší přístup k výsledkům. 

Partnerství s autorizovaným centrem ukazuje, že úroveň výuky anglického jazyka je 
v naší škole opravdu vysoká. Zkoušky  z anglického jazyka zvládají naši žáci díky bilingvní 
výuce, která na naší škole probíhá také za přispění Statutárního města Ostravy.

 Pro žáky základní školy je nejvhodnější zkouška YLE (Young Learners English), která 
má tři úrovně: Starters, Movers a Flyers. Cambridge YLE Tests je skvělý způsob, jak dětem 
ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Čím větší jsou pokroky, 
tím větší je i sebedůvěra ve využívání angličtiny a o to nám jde především. 

Statisíce dětí na celém světě skládají tyto zkoušky. Naši žáci jsou jedněmi z nich. Jako 
rodiče můžete být hrdí, že získali certifikát Cambridge English uznávaný v mnoha zemích.

kdo může skládat zkoušky a jak zkouška probíhá?

Zkoušky pro děti se dělí na YLE a For schools. Testy YLE jsou určené pro děti ve věku 
7 – 12 (včetně) let. Zkoušky YLE jsou koncipovány tak, že děti začínají testováním jednodu-
chých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních, Movers a Flyers, musí prokázat 
znalost a schopnost prakticky používat složitější jazykové struktury.

Mezi zkouškové úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti 
velmi povzbuzuje a inspiruje. Cambridge Young Learners English Tests určují mezinárodní 
standardy ve vyučování angličtiny v základních školách pro učitele i pro žáky. Všichni kan-
didáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge 
ESOL. Z každé ze tří částí testu - poslechu, psaní a čtení, mluvení - je možné získat maximál-
ně 5 erbů (bodů), dohromady tedy 15. Výsledek zřetelně ukazuje, jaké dítě dělá pokroky 
ve výuce jazyka. 

Ve školním roce 2015/2016 úspěšně složilo tyto mezinárodní zkoušky 29 našich žáků.
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starters (jazyková úroveň prea1)

Elissa Abdallah Dominik Poloch 

Aneta Lenertová Ladislav Svozil

Vojtěch Macháček Valentina Šrubařová

Robert Nosek Václav Tichopád

Viktor Nosek Vivien Fay Wellartová

keT for schools (jazyková úroveň a2)
pass with distinction – a

pass with Merit – b
pass – c

Veronika Aniolová C

Charlotte Garcia C

Jan Hlaváček C

Eliška Michalová C

Vanesa Pačáková B

Jindřich Šlachta C

Elisabet Urbánková C

peT for schools (jazyková úroveň b1)

pass with distinction – a

pass with Merit – b

pass – c

Barbora Janetová C

Matěj Novák B

Jan Sýkora C

Žáci, kteří úspěšně složili zkoušky a získali certifikát yle

Movers (jazyková úroveň a1)

Jan Adam Lucie Kachlová

Petr Adamec Karel Maxmilián Kiša

Eliška Balarinová Eva Macíčková

Julie Crlová Karel Podhorný

V těchto tabulkách je hodnocení celkových jazykových znalostí - Reading and Writing, 
Listening, Speaking.

peT (jazyková úroveň b1)

pass with distinction – a

pass with Merit – b

pass – c

council of europe level a2 

Barbara Lýsková Council of European level A2 
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kalibrO

Projekt KALIBRO je jeden z nejvýznamnějších nestátních poskytovatelů nástrojů pro eva-
luaci základních a středních škol v České republice. V tomto školním roce těmito testy prošli 
žáci 5. a 7. ročníku. Výsledky testů byly více než výborné. 

KALIBRO – decily úspěšnosti 5. ročníku (v %) 

předmět 
počet  

testovaných Zš 
Základní školy 

v čr 
Zš hello

Český jazyk 156 od 50,2 do 70,8
78,9

(1.desetina škol)

Anglický jazyk 141 od 43,9 do 89,6
87,9

(1. desetina škol)

Matematika 157 od 20,1 do 76,8 
66,4

(1. desetina škol)

KALIBRO – decily úspěšnosti 7. ročníku (v %) 

předmět 
počet  

testovaných Zš 
Základní školy 

v čr 
Zš hello 

Český jazyk 42 od 36,5 do 66,5
54,7

(1. desetina škol)

Anglický jazyk 45 od 52,7 do 77,5
77,5

(1. desetina škol)

Matematika 44 od 13,0 do 57,1 
57,1

(1. desetina škol)

OZdraVný pObyT

V tomto školním roce získala naše škola účelovou dotaci z rozpočtu Statutárního města 
Ostravy ve výši 261  000,00 Kč. V rámci tohoto ozdravného pobytu 58 dětí prožilo úžas-
ných čtrnáct dnů v Karlově pod Pradědem. Ozdravný pobyt byl pro žáky velkým pozitivem. 
Dětem byla nabídnuta nejen možnost vycestovat mimo Ostravu do přírody a vylepšit svůj 
zdravotní stav, ale také díky odpolednímu sportovnímu vyžití si zdokonalit svou fyzickou 
zdatnost.
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inFOrMace prO škOlní rOk 2016/2017

co čeká děti v mateřské škole? 

 » Přátelské a rodinné prostředí.
 » Nadšení a kvalifikovaní učitelé společně s rodilými mluvčími.
 » angličtina, která je přirozenou součástí programu.
 » Podnětná a zábavná centra aktivit dle mezinárodního programu Začít spolu.
 » individuální přístup ke každému dítěti tak, aby se vyvíjelo a učilo vlastním tempem 

a stylem.
 » Pestrá paleta aktivit, sportů a zájmových aktivit.
 » Ozdravné pobyty.
 » Školní environmentální výlety.
 » Exkurze, besedy.
 » Oslava narozenin.
 » logopedická péče.
 » klub nadaných dětí ve spolupráci s Mensou ČR.
 » Odpolední setkání pro děti a rodiče.

co čeká žáky na 1. stupni základní školy?

 » Do světa čtení vstoupí rychle a poutavým způsobem = genetická metoda čtení.
 » psaní bude pro děti radost a ne trápení = písmo comenia script.
 » I matematika může být zábavná = matematika podle profesora hejného.
 » anglicky hravě, lehce a s dobrou výslovností = metoda jolly phonics.
 » Pro všechny děti individuální přístup, to není fráze, to je fakt = max. 16 dětí ve třídě!
 » Základní škola je moderní školou s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již 

od první třídy. 
 » Učitelský sbor je složen nejen z českých učitelů s perfektní znalostí anglického jazyka, 

ale rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí. 
 » Oproti svým spolužákům z běžných základních škol naši žáci zvládnou běžnou komu-

nikaci v angličtině již na 1. stupni.
 » Angličtina je pro ně daleko více než jen školním předmětem. Jsou zvyklí komunikovat 

s rodilými mluvčími a využívat angličtinu i v odborných předmětech.
 » Naši žáci na vlastní kůži zažívají, že při užívání cizího jazyka není problémem dělat ob-

časné chyby, ale že mnohem větší chybou je, bát se jazyk používat. 
 » Žáci kromě známek získávají i slovní hodnocení, ze kterého se dozví, v čem vynikají 

a kde mají přidat.
 » Žáci skládají zkoušky cambridge english exams, které jsou důkazem jejich znalostí 

a pokroků v anglickém jazyce.
 » science je volitelný předmět, který jsme zařadili do 5. ročníku. V tomto předmětu je 
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v angličtině vyučováno vybrané učivo z přírodovědy. Základní znalosti ovšem žáci získá-
vají souběžnou výukou předmětu v českém jazyce.

 » klub nadaných dětí ve spolupráci s Mensou ČR.

co čeká žáky na 2. stupni základní školy?

 » naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a malého počtu studentů 
ve třídě (max. 16) garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého.

 » dorozumí se plynule v anglickém jazyce. Pět hodin angličtiny týdně + konverzace 
s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v dalších předmětech = zaručený pokrok. 

 » Naučí se rychle základy druhého jazyka – španělštiny. 
 » Zdravá konkurence a „dobrá společnost“. Naši třeťáci, páťáci a sedmáci ve rovná-

vacích testech KALIBRO opět skončili v první desetině škol. 
 » Zajímavé a netradiční kroužky jako kybernetika nebo kynologie, které je obohacují 

a stmelují.

co čeká studenty našeho gymnázia?

 » Kvalitní a cílená příprava na vysokou školu také díky široké nabídce volitelných před-
mětů.

 » V každé třídě výuka angličtiny s rodilým mluvčím.
 » Významně posílená výuka cizích jazyků a možnost volby druhého jazyka z němčiny, 

francouzštiny, španělštiny a ruštiny. 
 » Příprava na složení mezinárodních jazykových zkoušek – cambridge exams, certifi-

káty z němčiny od Goethe insitutu, dele. 
 » Studijní a poznávací pobyty a exkurze nejen do zahraničí. 
 » Tak jako na základní škole, tak i na gymnáziu vedeme studenty k vlastní četbě. 
 » Široká nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků.
 » Možnost získat prospěchové stipendium.
 » Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat 2 třídy čtyřletého denního studia, obor 

79-41-K/41 Gymnázium:
       - anglická třída zaměřená na užívání cizího jazyka i ve výuce nejazykových předmětů
       - všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou jazyků. 
 » Od ledna do března 2017 pořádáme přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ.
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persOnální ObsaZení Ve škOlníM rOce 2016/2017

Gymnázium

Mgr. Alena Tůmová ředitelka školy

Mgr. Iveta Šimurdová zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Lubomír Bardaševský
geografie, tělesná výchova, seminář z geografie, 
třídní učitel 3. B

PaedDr.  Hana Burešová
fyzika, chemie, seminář fyzikálně-chemický, vý-
chovná poradkyně

PhDr. Tomáš Caloň
český jazyk, dějepis, seminář z dějepisu, třídní 
učitel 3. A

Mgr. Sandra Daňhelová španělský jazyk

PaedDr. Šárka Divišová
matematika, seminář z matematiky, třídní učitel-
ka 4.A

Mgr. Lenka Drobková
občanský a společenskovědní základ, výtvarný 
obor, seminář společenskovědní

Mgr. Žaneta Frančeková
anglický jazyk, ruský jazyk, seminář z anglického 
jazyka, třídní učitelka 4. B

Mgr. Jarmila Hartmanová německý jazyk

Mgr. Kateřina Horáková
anglický jazyk, seminář z anglického jazyka, tříd-
ní učitelka 1. A

Ing. Renáta Horáková informační a komunikační technologie

Michal Chlup, MSc. native speaker (ESL)

Mgr. Gabriela Juránková český jazyk, seminář z českého jazyka

Bc. Pavlína Ferková hudební obor

RNDr. Blanka Králová biologie, seminář z biologie

Mgr. Renáta Pavelcová anglický jazyk, seminář z anglického jazyka
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Mgr. Květoslava Siváková
matematika, fyzika, seminář z matematiky, třídní 
učitelka 2. A

Mgr. Zuzana Skoupá biologie, seminář z biologie

Mgr. Jarmila Skřipčáková 
občanský a společenskovědní základ, tělesná vý-
chova, seminář společenskovědní, třídní učitelka 
2. B, školní metodik prevence patologických jevů

Mgr. Tereza Tutková
český jazyk a literatura, dějepis, seminář z děje-
pisu

Mgr. Jan Urbaczka informační a komunikační technologie

Matthew Youngs, BA native speaker (ESL)

Ing. Barbora Skipalová sekretariát

Branislav Gavač recepce, údržba

Věra Gavačová recepce, kuchyně

Jiří Pícha školní řidič, správa IT

 

Gymnázium
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Základní škola

Mgr. Alena Tůmová ředitelka školy

Mgr. Radka Aniolová
učitelka 1. stupně, metodik primární prevence 
pro 1. stupeň

Mgr. Lenka Balarinová učitelka 1. stupně

Mgr. Jaroslava Corkill učitelka 1. stupně

Mgr. Dagmar Drevňaková učitelka 1. stupně

Mgr. Michaela Matrasová učitelka 1. stupně

Daniela Weiss native speaker (ESL)

Matthew Youngs, BA native speaker (ESL)

Milan Chlup, MSc. native speaker (ESL)

Mgr. Lubomír Bardaševský učitel 2. stupně -  zeměpis, tělesná výchova

PaedDr.  Hana Burešová
učitelka 2. stupně – chemie, přírodovědná bádá-
ní (volitelný předmět)

Mgr. Sandra Daňhelová učitelka 1. a 2. stupně – španělský jazyk

PaedDr. Šárka Divišová
učitelka 2. stupně - přírodovědná bádání (voli-
telný předmět)

Mgr. Lenka Drobková
učitelka 2. stupně – výchova k občanství, výtvar-
ná výchova

Mgr. Jarmila Hartmanová učitelka 2. stupně – zeměpis

Mgr. Michaela Matrasová učitelka 2. stupně – hudební výchova

Mgr. Petra Nosková učitelka 2. stupně – matematika, fyzika

Mgr. Eliška Panáčová učitelka 2. stupně – anglický jazyk, přírodopis
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Mgr. Květoslava Siváková příprava na střední školu (volitelný předmět)

Mgr. Jarmila Skřipčáková
učitelka 2. stupně -  tělesná výchova, výchova 
ke zdraví

Mgr. Alena Tůmová učitelka 2. stupně – praktické činnosti

Mgr. Tereza Tutková učitelka 2. stupně – dějepis

Mgr. Jan Urbaczka učitel 2. stupně -  informační technologie

Mgr. Daria Woznicová
učitelka 2. stupně – český jazyk, dějepis, vý-
chova k občanství, člověk a svět práce, příprava 
na střední školu (volitelný předmět)

Bc. Pavlína Ferková učitelka 2. stupně – hudební výchova

Michaela Stankušová vychovatelka školní družiny

Jiřina Vrobelová vedoucí vychovatelka školní družiny

PhDr. Magda Krolová školní psycholog (PPP Ostrava – Poruba)

Mgr. Daria Woznicová
výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň, metodik 
primární prevence pro 2. stupeň

Jiří Pícha školní řidič, správce IT

Základní škola
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Mateřská škola

Mgr. Alena Tůmová ředitelka školy

Radmila Kuboňová ředitelka mateřské školy

Radmila Novobilská učitelka mateřské školy

Bc.Nikola Masopustová učitelka mateřské školy

Gabriela Čurdová učitelka mateřské školy

Anna Sordylová učitelka mateřské školy

Daniela Weiss native speaker (ESL)

Andree Sarcani native speaker (ESL)  

Markéta Vašíčková asistentka
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Učební plán prO škOlní rOk 2016/2017

Gymnázium

Vzdělávací oblasti (obory) i ii iii iV šVp rVp

jazyk a jazyková komunikace     48 36

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 12

Anglický jazyk 4 4 5 5 18 12

Španělský / německý  / ruský jazyk 3 3 4 4 14 12

Matematika a její aplikace     16 10

Matematika 4 4 4 4 16 0

člověk a příroda     228 0

Fyzika 2 2 2 2 8 0

Chemie 2 2 2 2 8 0

Biologie 2 2 2 2 8 0

Geografie 2 2 0 0 4 0

člověk a společnost     16 0

Dějepis 2 2 2 2 8 0

Občanský a společenskovědní základ 2 2 2 2 8 0

Umění a kultura     4 4

Hudební obor 1 1 X X 2 0

Výtvarný obor 1 1 X X 2 0

člověk a zdraví     8 8

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 8

informační a komunikační technologie     4 4

Informační a komunikační techno-
logie

2 2 X X 4 0

semináře     8 8

Jednotlivé semináře X X 4 4 8 X

celkeM Základní 33 33 33 33 132 106

celkeM dispOnibilní 0 0 0 0 0 26

celkeM V rOčníkU 33 33 33 33 132 132
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Základní škola - 1. stupeň (modře označené hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce)

Vzdělávací oblasti (obory) 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. ŠVP RVP

jazyk a jazyková komunikace 42+12 42

Český jazyk a literatura 7+1 6 +1 6 +2 7 7 33 +4 33

Anglický jazyk 1+1 2+1 2+2 2+2 2+2 9+8 9

Matematika a její aplikace 20+3 20

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 4 0+3 0

informační a komunikační technologie 1 1

Práce s PC X X X 1 X 0 0

člověk a jeho svět 12+1 12

Prvouka 2 2 2 X X 6 X

Vlastivěda X X X 2 1+1 3+1 X

Přírodověda X X X 1 2 3 X

Umění a kultura 12 12

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0

člověk a svět práce 5 5

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 0

člověk a zdraví 10 10

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10

celkeM Základní 20 20 20 22 22 102 102

celkeM dispOnibilní 3 2 3 2 4 16 0

celkeM V rOčníkU 22 22 23 26 25 118 102

nepovinné předměty 8

Konverzace v anglickém jazyce – ne  
povinný předmět

1 1 1 1 1 5

Španělský jazyk – nepovinný   před-
mět 

X X X X 2 2

Science X X X X 1 1
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Základní škola - 2. stupeň (modře označené hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce)

Vzdělávací oblasti (obory) 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. ŠVP rVp

jazyk a jazyková komunikace 33+9 33

Český jazyk a literatura 4+1 4 4 3+1 15+2 X

Anglický jazyk 3+1 3+1 3+1 3 12+3 X

Další cizí jazyk (španělský jazyk) 1+1 1+1 2+1 2+1 6+4 X

Matematika a její aplikace 15+2 15

Matematika 4+1 4 4 3+1 15+2 X

informační a komunikační technologie 1 1

Práce s PC X X X 1 1 X

člověk a společnost 11+1 11

Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 X

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 X

člověk a příroda 21+3 21

Fyzika 1 2 2 1 6 X

Chemie X X 1+1 2 3+1 X

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 X

Zeměpis 2 2 1 1+1 6+1 X

Umění a kultura 10 10

Hudební výchova 1 1 1 1 4 X

Výtvarná výchova 1 2 2 1 6 X

člověk a svět práce 3+1 3

Praktické činnosti 1 1 0,5+0 0,5+0 3 X

Svět práce X X 0+0,5 0+0,5 0+1 X

člověk a zdraví 10 10

Výchova ke zdraví X X 1 1 2 X

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 X

Volitelné předměty 0+2 0

       Příprava na střední školu X X X 0+1 0+1 X

       Přírodovědná bádání X X X 0+1 0+1 X

celkeM Základní 25 27 27,5 24,5 104 104

celkeM dispOnibilní 4 2 4,5 7,5 18 0

celkeM V rOčníkU 29 29 32 32 122 104

Cambridge Exams – nepovinný 
předmět

1 1 1 1 4
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1. pololetí: 01. 09. 2016 – 31. 01. 2017
2. pololetí:  01. 02. 2017 – 30. 06. 2017

práZdniny

podzimní:  26. 10. 2016 a 27. 10. 2016
vánoční: 23. 12. 2016 – 02. 01. 2017
pololetní: 03. 02. 2017
jarní: 06. 03. 2017 – 12. 03. 2017
velikonoční: 13. 04. 2017 a 14. 04. 2017
hlavní: 01. 07. 2017 – 01. 09. 2017

dny otevřených dveří – 1. Stupeň 
a mateřSká škola 
08. 11. 2016 od 15:00 do 18:00 hod.
24. 01. 2017 od 15:00 do 18:00 hod.
21. 03. 2017 od 15:00 do 18:00 hod.

dny otevřených dveří – 2. Stupeň

02. 11. 2016 od 15:00 do 18:00 hod. 
14. 01. 2017 od 09:00 do 12:00 hod.
24. 01. 2017 od 15:00 do 18:00 hod. 
07. 02. 2017 od 15:00 do 18:00 hod. 

dny otevřených dveří – GymnáZium

02. 11. 2016 od 15:00 do 18:00 hod.  
14. 01. 2017 od 09:00 do 12:00 hod.
24. 01. 2017 od 15:00 do 18:00 hod. 
07. 02. 2017 od 15:00 do 18:00 hod. 

ukáZkové hodiny pro rodiče v Zá-
kladní škole

10. 11. 2016 od 09:00 do 15:00 hod. pro  
1. – 9. ročník (základní škola)
29. 11. 2016 od 16:00 do 16:45 hod. pro 
předškoláčky
19. 01. 2017 do 09:00 do 15:00 hod. pro  
1. – 9. ročník (základní škola)
23. 05. 2017 od 06:00 do 16:45 hod. pro 
předškoláčky

třídní SchůZky a konZultace v Zá-
kladní škole a GymnáZiu

01. 09. 2016 od 11:00 hod. pro 1. ročník 
(základní škola)
06. 09. 2016 od 16:30 hod. pro 2. – 9. 
ročník (základní škola)
20. 09. 2016 od 16:00 hod. pro 1. a 4. 
ročník (gymnázium)
22. 11. 2016 od 16:30 hod. pro 1. – 9. 
ročník (základní škola)
22. 11.2016 od 16:00 hod. pro 1. – 4. 
ročník (gymnázium)
09. 01. – 13. 01. 2017 dle individuální 
domluvy pro 1. – 9. ročník (základní škola)
28. 03. 2017 od 16:30 hod. pro 1. – 9. 
ročník (základní škola)
18. 04. 2017 od 16:00 hod. pro 1. – 4. 
ročník (gymnázium)
05. 06. – 09. 06. 2017 dle individuální 
domluvy pro 1. – 9. ročník (základní škola)

ZápiS do první třídy

24. 01. 2017 od 15:00 do 18:00 hod.
18. 04. 2017 od 15:00 do 18:00 hod.

letní tábor

červenec/srpen 2017

Období školního vyučování ve školním roce 
2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

OrGaniZace škOlníhO rOkU 2016/2017



        www.helloskola.cz        55

nabídka krOUŽků prO sTUdenTy GyMnáZia

Anglická konverzace s rodilým mluvčím
Konverzace na různá témata

Angličtina 
Příprava na mezinárodní zkoušky (úroveň 
PET, FCE, CAE)

Mozkovna
Seznámení se s různými paměťovými tech-
nikami

Kynologie
Nauka o psech a jejich výcvik

Florbal
Pravidla, florbalová technika a rozvoj pohy-
bu při kolektivních hrách

Filmový klub
Seznámení se s díly české a světové kine-
matografie

Cooking aneb vaříme s Míšou
Uvaříme si, co nám chutná

Čínština 
Základy čínštiny

Dramatický kroužek
Tvořivá dramatická činnost formou práce 
s příběhem, děti si budou rozvíjet pohybový, 
verbální, hudebně rytmický projev

Florbal
Florbal pro kluky i holky

Keramický kroužek
Pro děti, které rády pracují s hlínou

Kybernetika a mladý vývojář
Základy programování, základy měření fy-
zikálních veličin, jednoduché elektrické ob-
vody

Kynologie
Nauka o psech a jejich výcvik

Počítačový kroužek
Naučíme se, co ještě neumíme

Předškolák 
Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

Přírodovědný kroužek zaměřený na hlo-
davce
Zaměření na péči o drobné hlodavce

Sportovní hry
Zaměření na míčové hry 

Taneční kroužek
Určeno dětem, které rády tančí a vystupují – 
nemají trému ukázat to, co se naučily

Trénink paměti a mozkový jogging
Zaměřeno na trénink paměti

Výtvarný kroužek
Pro děti, které rády malují, kreslí a mají vel-
kou fantazii

Zábavná matematika
Matematika hrou

nabídka krOUŽků prO Žáky Základní škOly
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podpora cizích jazyků a čtenářských dílen v hello, registrační číslo projektu: 
cZ.1.07/1.1.00/56.2049

Projekt Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello byl zaměřen na realizaci tří 
hlavních aktivit. Jednalo se o aktivitu související s rozvojem čtenářské gramotnosti žáků 
prostřednictvím čtenářských dílen. Díky projektu se podařilo nově vybavit školní knihovnu li-
teraturou, která bude žákům sloužit i v následujících letech. V rámci projektu byly do osnov 
českého jazyka zavedeny jako součást výuky, čtenářské dílny podporující čtenářství žáků. 
Další aktivitou byly, v rámci projektu, zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy a žáky. Při 
realizaci jsme využili kontakty Hello na zahraniční partnery, kteří poskytují jazykové vzdělá-
vání. Výjezdy pedagogů byly realizovány přímo ve spolupráci s partnerskými školami v Lon-
dýně, španělské Seville a skotském Edinburgu. Díky prostředkům Evropské unie se podařilo 
zrealizovat 5 jazykových pobytů pro pedagogy základní školy a gymnázia. Realizace výjezdu 
žáků byla uskutečněna s partnerskou jazykovou školou KKCL z Londýna. Zahraniční pobyt 
se shledal s velmi kladnou odezvou jak ze strany pedagogů, tak především žáků školy. Díky 
projektu mohlo Londýn navštívit celkem 45 žáků naší školy.

Vzděláváme se, registrační číslo projektu: cZ.1.07/1.1.00/57.0864

V řadě druhým projektem, který byl ve školním roce realizován, byl projekt Vzděláváme 
se, jehož hlavním cílem byla podpora jazykových znalostí žáků a pedagogů základní školy 
a gymnázia Hello. Díky projektu získali pedagogové a žáci naší školy on-line jazykové vzdě-
lávání, které bylo přizpůsobeno jejich potřebám a jazykové úrovni. Druhým cílem projektu 
byla podpora technického vzdělávání žáků. Tato aktivita nám umožnila nově vybavit školní 
dílnu a v rámci projektu si žáci vyzkoušeli práci v ní s rozličnými materiály vlastními rukami. 
Tato nově vybavená dílna bude žákům školy sloužit i v následujících letech nejen při výuce, 
ale také v rámci kroužků nebo volitelných předmětů. 

United through cultural and natural diversity - learning through research, číslo 
projektu: 2015-1-hr01-ka219-013057_5

Třetím projektem v pořadí, který byl ve školním roce zahájen, je projekt strategického 
partnerství základní školy Hello s partnery z Polska, Slovenska, Rumunska a Chorvatska. 
Tento projekt je významný zejména svým dlouhodobějším charakterem a navázáním kon-
taktů se zahraničními školami. Projekt je dvouletý a bude realizován ještě v následujícím 
školním roce. Hlavním cílem projektu zkoumání a sdílení kulturních charakteristik pěti zemí. 
Hlavním předmětem výzkumu jsou přitom dřevěné předměty, keramika, dřevěná architek-
tura, pokrmy, hudba, tanec, kroje a místní legendy. V průběhu projektu již žáci naší školy 

prOjekTy Ve škOlníM rOce 2015/2016
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měli možnost navštívit partnerské země a v následujícím školním roce budou výjezdy žáků 
a pedagogů pokračovat. Pokračovat bude také společná práce žáků ze všech zemí na pro-
jektovém tématu. Projekt je financován z programu Erasmus +. Projekt umožňuje žákům 
rozvoj komunikačních schopností v anglickém jazyce, poznání kultury partnerských zemí 
a zejména žáky učí spolupráci v mezinárodním měřítku.

parTneři a spOnZOři škOly

partneři

AVE Art Ostrava Pepsico CZ, s.r.o. 

Bílý nosorožec o.p.s. Plavecká škola A. Kučery

Fungolf s.r.o. Ostrava PPP Ostrava – Poruba

Jazyková škola Hello s.r.o. Ski areál Skalka, Ostrava – Vřesina

Jazyková škola KKCL v Londýně Statutární město Ostrava

Mensa České republiky
University of Cambridge ESOL Examina-
tions

Moravskoslezský kraj Úřad městského obvodu Ostrava Poruba

OC Globus Ostrava – Poruba
Vysoká škola báňská - Technická univer-
zita Ostrava

Ostravská univerzita
Základní škola Františka Formana 45, 
Ostrava - Dubina

Oxford University Press
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sponzoři

Za výraznou podporu děkujeme zejména těmto rodičům:

Adamcovi Šlachtovi

Adamovi Přádkovi

Daňkovi Tichopádovi

Doleželovi Zápařkovi

Fajfrovi paní Gärtnerové

Haftovi paní Podhorné

Hermannovi panu Macháčkovi

Chuří paní Hoang

Kachlovi paní Mikšaníkové

Kubeczkovi paní Polochové

Langerovi paní Pazderníkové

Mihálkovi paní Urbánkové

Novákovi panu Langrovi

Svozilovi paní Choi

Děkujeme! – Thank you!  

Děkujeme všem výše uvedeným subjektům a také všem rodičům a ostatním příz-
nivcům, kteří nás mají rádi a pomáhají nám budovat Hello školu.
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FOTOGalerie škOlních akcí – GyMnáZiUM

Pasování 1. A

Pasování 1. B
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Erasmus + (Londýn)

Anglický slavík
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Návštěva Karlštejna

Exkurze do Osvětimi
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Putovní pohár

Exkurze v České televizi Ostrava
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Evropský den jazyků

Edison
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Famfrpál

Halloween
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Lyžařský kurz

Vyřazování absolventů
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FOTOGalerie škOlních akcí – Základní škOla

Erasmus + (Londýn)

Erasmus + (Rumunsko)
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Erasmus + (Návsí)

Den v Trojhalí
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Evropský den jazyků

Prehistoric Day
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Health Day

Drakiáda
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Hello Games IV

Pasování na čtenáře 1. třídy
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Ozdravný pobyt

Edison  
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Sněhuláci pro Afriku

Spelling Bee
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Na výletě v Praze
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Dlouhé Stráně

Den díkůvzdání
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Bubnování

Angličtina s Kevinem

FOTOGalerie škOlních akcí – MaTeřská škOla
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Pokusy a objevy

Výlet do přírody
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Pravidelné výlety do přírody

Školička bruslení
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FOTOGalerie klUbU nadaných děTí

Klub nadaných dětí, který byl založen v únoru 2013, nadále nabízí aktivity směřující 
k uspokojení potřeb nadaných a šikovných dětí nejen ze ZŠ a MŠ Hello Ostrava, ale i dětem 
z ostatních základních a mateřských škol obvodu Ostrava-Jih a jeho blízkého okolí.

aktivity klubu nadaných dětí na základní škole

 » Agility, aneb jak naučit pejska sportovat
 » Jak to vypadá z druhé strany televizní obrazovky
 » Kybernetika a mladý vývojář
 » Máme rádi zvířata II
 » Není šutr jako šutr
 » Noc vědců
 » Pálí vám to?
 » Prima pokusy
 » Společenské hry
 » Sportovní klání
 » Tajemný Mauricius
 » Vánoční pečení perníčků pod vedením profesionální cukrářky
 » Víte, jak se léčí letadlo?
 » Za uměním do Japonska

Prima pokusy
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Za uměním do Japonska

Kybernetika a mladý vývojář
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Tajemný Mauricius

Máme rádi zvířata II
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aktivity clever Teddy v mateřské škole

 » Sportem proti nudě
 » V encyklopedii najdu vše
 » Prkna, která znamenají vše
 » Moje oblíbená knížka

Sportem proti nudě

V encyklopedii najdu vše

 » Easy English
 » Svět plný záhad
 » Lego svět
 » Dílna pro malé kutily
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Moje oblíbená knížka

Easy English
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Svět plný záhad

Hello Western Camp – letní tábor na zámku v Žádlovicích
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Hello Western Camp – letní tábor na zámku v Žádlovicích

Hello Western Camp – letní tábor na zámku v Žádlovicích
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Hello Western Camp – letní tábor na zámku v Žádlovicích

Hello Western Camp – letní tábor na zámku v Žádlovicích
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Příměstský letní tábor Hello

Příměstský letní tábor Hello
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Pozvánka pro všechny. 

Přijďte k nám, u nás je stále veselo!



Pl
ze

ňs
ká

Františka Form
ana

Františka Formana

MŠ

ZŠ

Hor
ní

ALBERT

Františka  Formana

Gymnázium Hello a 2. stupeň ZŠ, který sídlí téměř v centru Ostravy-Poruby na ulici Čs. exilu 
491, je obklopeno zelení a odpočinkovými zónami. Volba sídla školy není náhodná, v současné 
době to�ž patří tato část města k žádaným lokalitám v Ostravě.  Gymnázium je dobře dostupné 
jak MHD (tramvaj č. 5. 7, 8, 9, 17, autobus č. 37, 40, 43, 44, 45, 46, 54, 58 a navazující spojení 
na vlakové nádraží Svinov), tak osobním automobilem.

Základní škola a mateřská škola Hello sídlí v renovovaných prostorách nejmodernější a nejno-
vější školy v Ostravě, v okrajové čás� Ostrava - Jih s výhledem na Beskydy. Je snadno dostupná 
jak MHD – zastávka Dubina Interspar (tramvaj č. 1, 3, 10, 12, 15, 17, 18, 19 autobus č. 26,55, 
59), tak osobním automobilem a nabízí prostorné parkoviště.
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Matěje Kopeckého

Matěje Kopeckého

Matěje Kopeckého

Svaz protifašistických bojovníků

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků

Hlavní třída
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