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Vážení rodiče, učitelé, milí žáci a děti, 

rok s rokem se sešel a já se opět ohlížím 

za loňským školním rokem a bilancuji.

Naše gymnázium se letos rozloučilo 

s dalšími maturanty. Maturitní zkoušky ab-

solvovaly dvě třídy všeobecného gymnázia. 

Jedenáct studentů uspělo s vyznamená-

ním, Sára Pospíšková se samými výbornými. 

Školní rok to byl opravdu pestrý. Výu-

ku doplňovala řada školních akcí. Studenti 

prvního ročníku zahájili rok adaptačním 

kurzem, čtvrťáci tradičně vyrazili poznávat 

Prahu, třeťáci objevovali historii na děje-

pisné exkurzi ve Vídni. Literární nadšenci se 

vydali po stopách Jaroslava Haška do Lipni-

ce, příznivci přírodních věd si přišli na své 

při Poznávání fyziky všemi smysly pod tak-

tovkou Univerzity Karlovy, při netradiční 

fotosoutěži Matematika kolem nás nebo 

při exkurzi v Anthroposu v Brně. Ruštináři 

objevovali kulturu a testovali míru znalosti 

ruského jazyka ve Lvově, němčináři pilo-

vali němčinu prostřednictvím eTwiningu 

i osobně se studenty německého gym-

názia, španělštináři zjišťovali, jak chutná 

Španělsko, a připravili tradiční akci Fiesta 

de Sangría. Angličtina se stala na týden na-

ším hlavním dorozumívacím jazykem, když 

k nám přijeli v rámci projektu Edison stu-

denti z Číny, Indonésie, Turecka a Taiwa-

nu. V průběhu roku jsme také pomáhali. 

Druháci se zapojili do projektu 72 hodin 

a vyčistili i vymalovali autobusovou zastáv-

ku, realizovali dobročinnou sbírku oděvů 

a věcí pro neziskovou organizaci Moment 

a po návštěvě transfúzní stanice se někte-

ří studenti stali dárci krve. Nezapomínáme 

ani na pohyb. Pro studenty prvního roč-

níku jsme připravili lyžařský kurz na Bílé 

a pro studenty třetího ročníku vodácký 

kurz na Vltavě. 

Studenti maturitního ročníku měli opět 

možnost zažít jako v minulých letech „ge-

nerálku“ maturitní zkoušky. Organizujeme 

totiž pro ně písemnou i ústní část maturit-

ních zkoušek nanečisto. Největší akcí ško-

ly, kterou každoročně pořádáme, je kraj-

ská soutěž jednotlivců, komorních těles 

a sborů Anglický slavík. A na úplný závěr 

školního roku proběhlo slavnostní předání 

maturitního vysvědčení v prostorách Úřadu 

městského obvodu Poruba. 

Ani základní škola nezahálela. Ráda 

bych připomněla alespoň nejvýznamnější 

akce školního roku, na které budeme rádi 

vzpomínat. Asi největší z nich byl čtnácti 

denní ozdravný pobyt ve Žďárském Po-

toku, který byl letos doplněn o program 

Amulet. 

Pokračujeme ve spolupráci s Mensou ČR 

v aktivitách Klubu nadaných dětí.

Mezi premiéry letošního roku a oprav-

du povedené akce patřily: Chemie v kuchy-

ni na VŠB, odpoledne s knihami v Knihcen-

tru, Malý kriminalista ve spolupráci s Policií 

ČR a také povídání o Kubě.

SLOVO VEDENÍ ŠKOLY
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Nová a velmi milá byla akce „100 days 

smarter“, kterou připravili jako oslavu prv-

ních 100 dní ve škole rodiče svým prvňáč-

kům. Prvňáci kromě čtení a psaní zvládli 

rozvíjet i své zájmy a talenty, které prezen-

tovali na soutěži Hello Talent, pořádané 

v rámci školní družiny. 

V dubnu jsme se opět přihlásili k Ná-

rodnímu testování SCIO s žáky 5. třídy. 

Výsledky jak v matematice, českém jazyce, 

tak i obecných studijních předpokladech 

značně převýšily průměr zúčastněných škol 

a zařadili jsme se tak mezi 10% nejlepších 

škol v ČR.  

Možnost srovnání s celým světem nám 

dávají Cambridgeské zkoušky z anglického 

jazyka. Letos je na 1. stupni složilo 22 žáků 

na úrovni Starters a Movers, na 2. stupni 

skládalo 17 žáků na úrovni KET, PET i FCE.  

Novinkou školního roku 2016/2017, kte-

rá mne velmi těší, bylo založení a činnost 

Žákovského parlamentu na 1. i 2. stupni 

školy. Děti se v něm učí prezentovat a pro-

sazovat názory třídního kolektivu a aktiv-

ně se podílí na životě školy. 

Dalším počinem, ze kterého mám vel-

kou radost, je vydávání školního časopisu 

Kids for kids, kde děti publikují zprávy váž-

né i nevážné ze života školy, představují 

své zájmy, spolužáky, nebo i učitele, tak 

jak je neznáme. 

V průběhu roku měli žáci 2. stupně ně-

kolikrát možnost intenzivně prověřit ang-

ličtinu v praxi. V září se pětice děvčat z 8. 

a 9. ročníku vydala do polského Boleslavce, 

kde máme partnerskou školu projektu Eras-

mus+ a mohla tak poznat zajímavá místa 

a zvyky našich severních sousedů. V únoru 

škola týden hostila, díky projektu Edison, 

studenty z Jordánska, Gruzie a Indonésie. 

Dozvěděli jsme se tak mnoho informa-

cí, které v encyklopediích ani průvodcích 

nenajdete. A v květnu vyrazilo 6 chlapců 

a děvčat z 6. a 7. třídy do partnerské školy 

v chorvatském Záhřebu. Zřejmě za vše ho-

voří tyto jejich výroky: „Nejlepší týden v ži-

votě.“ a „Můžeme jet znovu?“ 

Občas je třeba opustit bezpečí třídy 

i školy a změřit síly se světem. Pravidelně se 

proto účastníme Logické olympiády, Mate-

matického klokana, Olympiády z českého 

jazyka, Olympiády v anglickém jazyce, Ast-

ronomické olympiády a jiných soutěží. 

Školní rok 2016/2017 byl výjimečný 

i v tom, že základní školu opustili naši první 

deváťáci. Míří z velké většiny na gymnázia, 

ostatní na střední školy podle jimi prefero-

vaného oboru. Každý se dostal tam, kam 

si přál, z čehož máme všichni obrovskou 

radost.

A co naši nejmenší v mateřské škole? 

Již 9 let zaplňují třídy naší školky děti 

různého věku, ale také mluvící různými 

jazyky. Je u nás slyšet čeština, ale také slo-

venština, ruština, korejština, němčina i an-

gličtina. Děti nemají se vzájemným dorozu-

míváním problémy, hračky a pomůcky jim 

pomáhají se domluvit. A anglický jazyk je 

velkým pomocníkem a pojítkem.

Pro další procvičování byly pro nás pří-

nosem i návštěvy zahraničních studentů 

Ostravské univerzity nebo studentů v rámci 

programu Erasmus +, kteří učili děti písnič-

ky a hry v jejich rodném i anglickém jazyce. 

Jsme velmi rádi, že i rodiče byli ochotni 

přijít do třídy a seznámit děti s tradicemi 

a zvyky  různých zemí, např. Koreje, Aus-

trálie či Ruska. I u našich dětí ve školce pla-

tí: kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 

mým kolegům za jejich skvělou práci 

a Vám, rodičům, za důvěru v naši školu.

Alena Tůmová
ředitelka školy
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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 gymnáziální 
vzdělávání

Vzdělávací program školní družiny:  
Školní vzdělávací program pro školní 
družinu                                                  

Vzdělávací program mateřské školy:  
Školní vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání

Adresa základní školy a mateřské 
školy:  
Františka Formana 268/45,  
700 30 Ostrava-Dubina

Adresa gymnázia:  
Čs. exilu 491/23,  
708 00 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

Web: www.helloskola.cz
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Začátek vyučování

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

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. hospodařila v kalendář-
ním roce 2016 s obratem 22 033 074,- Kč a s celkovým ziskem  216 767,- Kč.

Školské zařízení zahrnuje

 « střední škola – gymnázium  
s 1. –  4. ročníkem 

 « základní škola s 1. a 2. stupněm  
(1. – 9.  ročník)

 « školní družina
 « mateřská škola

SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello s.r.o. za školní 
rok 2016/2017 byla schválena školskou radou dne 6. 10. 2017.

HODNOCENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE V PROSINCI 2013

„Složení pedagogického sboru a aktivní přístup všech zaměstnanců umožňuje 
nadstandardně podporovat rozvoj osobnosti žáků. Škola zajišťuje bezpečné pro-
středí a standardní materiálně technické podmínky pro realizaci cílů vzdělávání. 
Škola se příkladně zapojila do rozvojových programů a projektů. V souladu s plá-
nem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočto-
vých možností.“
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GYMNÁZIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Personální obsazení

Mgr. Alena Tůmová 
ředitelka školy

Mgr. Iveta Šimurdová  
zástupce ředitelky školy, španělský 
jazyk

Mgr. Aneta Bajgarová 
občanský a společenskovědní základ

Mgr. Lubomír Bardaševský 
geografie, tělesná výchova

PaedDr. Hana Burešová 
chemie, fyzika

PhDr. Tomáš Caloň 
český jazyk a literatura, dějepis

Mgr. Sandra Daňhelová  
španělský jazyk

PaedDr. Šárka Divišová 
matematika, biologie

Mgr. Lenka Drobková 
občanský a společenskovědní základ, 
výtvarný obor

Základní údaje

počet žáků k 30. 6. 2017: 190

počet tříd: 7

počet přijatých žáků pro školní rok 
2017/2018: 25

prospělo s vyznamenáním: 12

prospělo: 158

aprobovanost výuky: 100 %

Bc. Pavlína Ferková 
hudební obor

Mgr. Žaneta Frančeková 
anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr. Jarmila Hartmanová 
německý jazyk, ruský jazyk, zeměpis

Mgr. Kateřina Horáková 
anglický jazyk, občanský a společensko-
vědní základ

Ing. Renáta Horáková 
informační a komunikační technologie

Michal Chlup, M.Sc. 
native speaker (ESL)

Mgr. Petr Jandačka, Ph.D. 
tělesná výchova

Mgr. Gabriela Juránková 
český jazyk a literatura, mediální vý-
chova

RNDr. Blanka Králová 
biologie
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Mgr. Renáta Pavelcová 
anglický jazyk

Mgr. Květoslava Siváková 
fyzika, matematika

Mgr. Zuzana Skoupá 
biologie

Mgr. Jarmila Skřipčáková 
tělesná výchova, občanský a společens-
kovědní základ

Mgr. Tereza Tutková 
český jazyk a literatura, dějepis

Mgr. Jan Urbaczka 
informační a komunikační technologie

Matthew Youngs, BA 
native speaker (ESL)

Pedagogický sbor gymnázia
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1. Lukáš Czopik
2. Michal Farana
3. Denisa Hadaščoková
4. Nikol Nábělková
5. Kateřina Plachká
6. Sára Pospíšková

7. Nikol Růžičková
8. Dalibor Rybka
9. Kristýna Schwarzerová
10. Robin Wozniak
11. Michaela Zimčíková

1. Jana Bahrová
2. Nina Blašková
3. Lukáš Czopik 
4. Simona Hejdová
5. Tereza Herrmannová 
6. Vojtěch Janša
7. Daniela Jošková
8. Valentina Kotásková
9. Magdaléna Lorencová

10. Andrea Marková
11. Lucie Plchotová
12. Nikol Růžičková
13. Kristýna Schwarzerová
14. Jan Stehlík
15. Adam Válek
16. Nikola Vogalová
17. David Vrobel
18. Magdalena Walková

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku s vyznamenáním složili tito studenti: 

Prospěchová stipendia

Na základě vynikajících studijních výsledků ve školním roce 2016/2017 obdrželi 
prospěchová stipendia tito žáci: 

Školní projekty

 « Anglický slavík pro SŠ
 « E-TWINNING 
 « Evropský den jazyků
 « Fiesta de Sangría 
 « Halloween
 « Charitativní sbírka Moment
 « Lekce Gaudí, Picasso, Dalí
 « Maturity nanečisto
 « Mikuláš pro MŠ a ZŠ
 « Projekt Edison
 « Projekt Finanční svoboda
 « Projekt Jeden svět ve školách

 « Projekt Příběhy bezpráví
 « Projekt Příroda objektivem
 « Projekt Ukliďme Česko
 « Projekt 72 hodin
 « Srdíčkový den
 « Studentské volby
 « Španělská gastronomie
 « Španělské čtení
 « Týdenní setkání s německým gym-

náziem
 « Ucelený blok spolupráce s transfuz-

ní stanicí
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Školní aktivity

 « Adaptační kurz prvních ročníků
 « Anglické divadlo
 « Beseda s Martinem Hilským
 « Beseda s Václavem Klausem
 « Beseda s Vladislavem Szkanderou
 « Besedy s Policií ČR
 « Bruslení
 « City sprint
 « Creativ Ostrava
 « Dárcovství krve
 « Den GIS
 « Dny otevřených dveří
 « Exkurze Antrophos Brno
 « Exkurze Auschwitz
 « Exkurze ÚGN
 « Exkurze Lipnice
 « Exkurze Štramberk
 « Exkurze do elektrárny v Třebovi-

cích
 « Exkurze do pivovaru v Nošovicích
 « Exkurze do Prahy
 « Exkurze do Vídně
 « Exkurze do Záchranné stanice 

v Bartošovicích
 « Filmová a divadelní představení
 « Fyzika v kuchyni
 « Galerie Mlejn
 « Hra Šprouti
 « Charitativní akce pro společnost 

Moment
 « Knižní veletrh v Praze
 « Lyžařský výcvikový kurz
 « Maraton třídních štafet
 « Maturitní večírek
 « Mezinárodní zkoušky Cambridge
 « Návštěva hasičského muzea
 « Návštěva Knihovny města Ostravy 

a archivu
 « Návštěva Slezskoostravského 

hradu
 « Návštěvy sportovních center

 « Oslava Dne boje za svobodu a de-
mokracii

 « Ostravská literární noc
 « Pasování 1. ročníků
 « Planeta Země
 « Pomoc studentů při organizaci Dne 

dětí pro ZŠ a MŠ Hello
 « Poslední zvonění
 « Poznávací a jazykový zájezd 

do Lvova
 « Pravidelné návštěvy večerních diva-

delních představení
 « Pre-testy z AJ
 « Přednáška a výstava na téma Lumi-

niscence
 « Přednáška a workshop 3D tisk
 « Přednáška na téma Sociologie
 « Přednáška na téma Za mecho-

žravým hmyzem a jeho potravou 
do Číny

 « Přednáška na téma Příběh uranu
 « Přednáška na téma Simpsonovi 

a matematika
 « Přednáška na téma V centru numi-

smatika
 « Přednáška v ZOO Ostrava
 « Přednáškový cyklus školního 

metodika prevence a výchovného 
poradce

 « Přednášky v Transfuzní stanici FNO
 « Soudní přelíčení
 « Sportovní den
 « Stužkovací večírek
 « Školení první pomoci
 « Školička bruslení pro ZŠ
 « Školní výlety
 « Taneční 2. ročníků
 « Vánoční večírek
 « Vánoce v domově důchodců Korý-

tko
 « Vodácký kurz
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Zapojení do soutěží

 « Bobřík informatiky
 « Florbal SŠ
 « Lingvistická olympiáda
 « Logická olympiáda
 « Matematický klokan
 « Přírodovědný klokan
 « Recitační soutěž ve špaň. jaz.
 « Soutěž Němčinář roku
 « Soutěž PišQworky
 « Soutěž v anglické konverzaci
 « Turnaj maturantů v odbíjené
 « Výtvarná soutěž – Afrika

 « Výběrové testování žáků na infor-
mační gramotnost

 « Výstava korunovačních klenotů
 « Výstava Ostrava nevídaná
 « Výtvarný plenér ve Štramberku

 « Výukový program ve Velkém světě 
techniky

 « Workshop Jak zakládat debatní 
kluby ve škole

 « Workshop Pokusy z fyziky

Environmentální výchova

 « Exkurze do Elektrárny Třebovice
 « Exkurze do botanické zahrady OU
 « Exkurze do záchranné stanice 

Bartošovice
 « Planeta Země 
 « Přednáškový cyklus v ZOO Ostrava 
 « Přírodovědný projektový den 
 « Vědecký projektový den

Prevence sociálně patologických 
jevů

 « Vztahy ve třídě – 1. ročník
 « Sebepoznání – 2. ročník
 « Komunikace – 2. ročník
 « Vztahy ve třídě – 3. ročník
 « Konflikt – 3. ročník
 « Já a moje kariéra – 4. ročník
 « Vztahy ve třídě – 4. ročník

Zájmové kroužky 

 « Konverzace s rodilým mluvčím
 « Mozkovna
 « Příprava na mezinárodní zkoušky 

z anglického jazyka
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků na gymnáziu

Název vzdělávacího programu
Počet proškolených  

pedagogických pracovníků

Techambition 1

Goethe Zertifikat – seminář pro učitele NJ 1

Žáci s problémovým chováním 1

Aktuální změny ve školské legislativě 1

Seminář pro management škol – MZ, PŘ 1

Elixír fyziky pro SŠ – Heuréka 2

Jazykový pobyt v Londýně 2

Seminář pro výchovné poradce 1

Luminiscence 1

Finanční svoboda 2

Konference Pasco 2

Max a min u Fermata 1

Konference ZOO 1

Google Clasroom v praxi 2

Matematika kolem nás 2

Matematika pro život 1
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Úspěchy našich žáků

 « 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 ně-
mecké recitaci s mezinárodní účasti na 5. místě.

 « Kristýna Schwarzerová, studentka gymnázia, postoupila jako úspěšná řešitel-
ka soutěže KSICHT – Korespondenční seminář inspirovaný chemickou témati-
kou do druhého a třetího kola.

 « Kristýna Schwarzerová, studentka gymnázia, se umístila v krajském kole SOČ 
s tématem „Využití fotografií pro nepřímé měření morfologických znaků ge-
končíků“ na 2. místě.

 « Jakub Bedry, Daniela Jošková, studenti gymnázia, postupili do krajského kola 
Logické olympiády.

 « Jana Široká, studentka gymnázia, vyhrála 1. místo ve výtvarné soutěži Afrika.

 « Barbora Krčmářová, studentka gymnázia, 7. místo v soutěži ostravských škol 
Matematický klokan.

 « Michal Farana, student gymnázia, úspěšně složil mezinárodní zkoušku z anglic-
kého jazyka CE úrovně FCE.

 « Družstvo dívek, studentky gymnázia, se umístilo v okresním přeboru středních 
škol v přespolním 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.



14        www.helloskola.cz                                        

Učební plán gymnázia pro školní rok 2016/2017

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     28 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 technolo-
gie

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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Barbora Beilová
Eliška Černá
Huong Tuyet Doová
Barbora Dřevjaná
Dominika Dřezová
Anna Dudková
Tereza Eliášová
Natálie Fišerová
Isabela Fuglewiczová
Adéla Gazdíková
Michelle Gurejeva
Natálie Hanzelková
Simona Hejdová
Nela Humhalová
Adéla Husarová
Michal Just
Berenika Kejvalová

Karin Kinďurová
Filip Konečný
Denis Kubica
Andrea Marková
Šimon Navrátil
Natálie Nováková
Patrik Plevák
Adéla Sekaninová
Adéla Staňková
Veronika Sulavová
Anežka Světlíková
Hana Svobodová
Tomáš Šurab
Eliška Švochová
Dominika Vaňátková
Nikola Vogalová
Magdalena Walková

Třída 1. A

třídní učitelka: Mgr. Kateřina Horáková

Studenti gymnázia ve školním roce 2016/2017
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Klára Ambrůzová 
Jana Bahrová 
Matěj Brejla 
Vanessa Černá 
Lukáš Guřan 
Filip Hedánek 
Natálie Hortová
Věra Jenáčková
Daniela Jošková
Matyáš Krymlák
Kateřina Kumpová
Lukáš Kupka

Třída 2. A

třídní učitelka: Mgr. Květoslava Siváková

Kristýna Maťugová 
Karolína Matušinská 
Petra Oravcová 
Tereza Poláchová 
Veronika Ručková 
Natálie Řehová 
Marie Svobodová
Anna Sára Swierczyková
Martin Trefil
Vladimír Vilímek
Adam Zmrzlík
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Adam Doležel 
Martina Flachsová 
Tereza Freiová 
Ivana Hudcová
Patricie Juřičková 
Kristýna Klinovská 
Kristýna Kuncová
Magdaléna Lorencová
Marie Němečková
Ellen Růžalovská

Třída 2. B

třídní učitelka: Mgr. Tereza Tutková

Leona Rzeszutková
Jan Stehlík
Jana Široká
Aneta Šomková
David Vavřač
Tereza Velanová
Zuzana Vlčková
Petra Vykouřilová
Veronika Wojtasová
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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 3. A

třídní učitel: PhDr. Tomáš Caloň
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Nina Blašková 
Vojtěch Cileček 
Jan Fiutowski 
Tereza Herrmannová 
Alena Hlavatá
Ester Holibková 
Ondřej Höpp 
Jan Chorovský 
Petra Illichmannová 
Vojtěch Janša 
Valérie Jirásková 
Valentina Kotásková 
Barbora Krčmářová 
Vít Lapčík 
Marie Ministrová 

Třída 3. B

třídní učitel: Mgr. Lubomír Bardaševský

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 
Tereza Widziolková
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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 

Třída 4. A

třídní učitelka: PaedDr. Šárka Divišová

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 
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Manal Batihová 
Jakub Bedry 
Tomáš Blahoš 
Josef Bližňák 
Richard Bretz 
Jakub Buriánek 
Martina Cornejo 
Simona Fremlová 
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 4. B

třídní učitelka: Mgr. Žaneta Frančeková



22        www.helloskola.cz                                        

Fotogalerie školních akcí – Gymnázium

Exkurze v České televizi

Fiesta de Sangría – den španělské kultury
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Předávání maturitních vysvědčení absolventům ze 4. A 

Předávání maturitních vysvědčení absolventům ze 4. B 
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Krevní centrum – darování krve 

Akce fyzika
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Výlet do Štramberku 

Exkurze do Prahy
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Osvětim

Lvov
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Den studenstva

Den studenstva
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Anglický slavík

Adaptační kurz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Personální obsazení

Mgr. Alena Tůmová 
ředitelka školy

Mgr. Radka Aniolová  
1. stupeň

Mgr. Lenka Balarinová 
1. stupeň

Mgr. Jaroslava Corkill 
1. stupeň

Mgr. Lubomír Bardaševský  
2. stupeň, zeměpis, tělesná výchova

PaedDr. Hana Burešová 
2. stupeň, chemie

Mgr. Sandra Daňhelová  
1. a 2. stupeň, španělský jazyk

Mgr. Dagmar Drevňaková 
1. stupeň

Základní údaje

počet žáků zapsaných do 1. třídy pro 
školní rok 2017/2018: 13

počet žáků základní školy  
k 30. 6. 2017: 99

počet tříd: 9

počet odkladů školní docházky  
k 30.  6. 2016: 3

počet žáků navštěvujících školní druži-
nu: 60

prospělo s vyznamenáním: 82

prospělo: 17

aprobovanost výuky na I. a II. stupni 
základní školy: 92,6%

PaedDr. Šárka Divišová 
2. stupeň, přírodovědná bádání – pří-
rodopis

Mgr. Lenka Drobková 
2. stupeň, výtvarná výchova, výchova 
k občanství

Bc. Pavlína Ferková 
2. stupeň, hudební výchova

Ing. Hana Hlaváčková 
2. stupeň, praktické činnosti

Mgr. Petr Jandačka 
2. stupeň, tělesná výchova

Mgr. Michaela Matrasová 
1. stupeň

Mgr. Jarmila Hartmanová 
2. stupeň, zeměpis
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Mgr. Petra Nosková 
2. stupeň, matematika, fyzika

Mgr. Eliška Panáčová 
2. stupeň, anglický jazyk, přírodopis

Mgr. Květoslava Siváková 
2. stupeň, příprava na střední školu

Mgr. Jarmila Skřipčáková 
2. stupeň, tělesná výchova, výchova 
ke zdraví

Mgr. Andrea Šlachtová 
2. stupeň, praktické činnosti

Mgr. Tereza Tutková 
2. stupeň, dějepis

Mgr. Daria Woznicová 
2. stupeň, český jazyk, dějepis

Michal Chlup, M.Sc. 
native speaker (ESL)

Matthew Youngs, BA 
native speaker (ESL)

Daniela Weiss 
native speaker (ESL)

Jiřina Vrobelová 
vedoucí vychovatelka 

Michaela Stankušová 
vychovatelka 

Pedagogický sbor základní školy – 1. stupeň 
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Nepovinné předměty 

 « Konverzace s rodilým mluvčím   
v 1. až 9. ročníku

 « Cambridge Exams v 6. až 9. ročníku

Zapojení do soutěží

 « Aleš Hrdlička Challenge s žáky  
2. stupně

 « Astronomická olympiáda s žáky  
2. stupně 

 « Basketbalový zápas s žáky 2. stup-
ně  

 « Hello Games V s žáky 1. stupně
 « Knihožrout – čtenářská soutěž 

s žáky 1. stupně
 « Krajské kolo soutěže v anglickém 

jazyce s žáky 2. stupně
 « Květy Španělska – výtvarná soutěž 

s žáky 2. stupně
 « Logická olympiáda 2016 s žáky  

1. a 2. stupně
 « Matematická olympiáda s žáky  

1. a 2. stupně

 « Matematický klokan s žáky 1. a 2. 
stupně

 « Městské kolo recitační soutěže 
s žáky 1. stupně

 « Olympiáda z českého jazyka s žáky 
2. stupně

 « Okresní kolo recitační soutěže 
s žáky 1. stupně

 « Přátelské utkání ve florbalu s 1st 
International school s žáky 2. 
stupně

 « Pythagoriáda s žáky 2. stupně
 « Spelling Race s žáky 1. a 2. stupně
 « Zeměpisná olympiáda s žáky 2. 

stupně
 « Zoo – soutěž mladých zoologů 

s žáky 2. stupně

Školní projekty

 « Celé Česko čte dětem,  
1. až 5. ročník

 « Den s dopravní výchovou,  
1. až 5. ročník

 « Evropský den jazyků aneb vní-
máme svět všemi smysly, 1. až 9. 
ročník

 « Happy Halloween, 1. až 5. ročník

 « Hello, básničko!, 1. až 9. ročník
 « Health Day, 1. až 9. ročník
 « Hello Games V, 2. až 5. ročník
 « Hello Talent II, 1. až 5. ročník
 « Spelling Race, 3. až 9. ročník
 « Sportem proti nudě, 1. až 5. ročník
 « Thanksgiving Day, 1. až 9. ročník

 « Španělský jazyk v 5. ročníku
 « Science (s rodilým mluvčím) v 5. roč-

níku
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2. stupeň

 « Adaptační kurz  

 « DNA – nositelka minulosti a bu-

doucnosti 

 « Erasmus Day 

 « Erasmus+ 

 « Exkurze – pozorování raků v jejich 

přirozeném prostředí 

 « Health Day 

 « Hello MasterChef 

 « Italské odpoledne 

 « Jak zprovoznit nemocnici 

 « Jazykový pobyt v Londýně  

 « Policejní den 

 « Projekt 72 hodin aneb pomáhám, 

protože chci ... 

 « Projekt Edison 

 « Projektová výuka 

 « Příprava na Vánoce 

 « Sněhuláci pro Afriku

 « Studijní pobyt v Londýně 

 « Španělská snídaně 

 « Španělština s Loreto 

 « Thanksgiving Day 

 « Vánoční jarmark 

 « Velikonoční jarmark 

 « Velký svět techniky 

 « Výstava Body the Exhibition 

Školní aktivity  

1. stupeň

 « 100 days smarter 

 « Čertovská škola ve 2. třídě 

 « Evropský den jazyků 

 « Garden party 

 « Halloween aneb kdo se bojí, nesmí 

do lesa  

 « Health Day 

 « Hello, básničko! 

 « Knihy z regálů – knihovnická lekce 

 « Kompot – ostravský rodinný festi-

val 

 « Lyžařská školička  

 « Mladý vědec  

 « Návštěva indiánského šamana 

z Peru 

 « Nejen za zvířátky v ZOO 

 « Novinářský workshop 

 « Ohlédnutí za ozdravným pobytem 

 « Pečení vánočních perníčků 

 « Projekt 72 hodin aneb pomáhám, 

protože chci ...  

 « Projekt Edison 

 « První vysvědčení  

 « Sněhuláci pro Afriku aneb děti 

pomáhají dětem 

 « Sportem proti nudě 

 « Strašidelné putování 

 « Školička bruslení 

 « Španělština s Loreto 

 « Thanksgiving Day 

 « The Final Performance 

 « Vánoce, Vánoce přicházejí  

 « Vánoční besídka 

 « Vánoční vystoupení pro seniory 

 « Výstava Body the Exhibition



        www.helloskola.cz        33

Prevence sociálně patologických jevů

 « Extremismus, rasismus, terorismus – 6. až 9. ročník

 « Finanční gramotnost – 7. a 8. ročník

 « Komunikace, konflikt – 6. až 8. ročník

 « Kyberšikana – beseda pro rodiče 1. stupně

 « Kyberšikana – 3. ročník

 « Motivace – 8. ročník

 « Po stopách Báry Bezhlavé – 7. ročník

 « Pravidla komunikace – 1. a 2. ročník

 « Prevence patologických jevů – 1. ročník

 « Sexuální výchova – 7. ročník

 « Vliv médií a reklamy – 7. ročník

 « Vztahy ve třídě – 3., 4. a 5. ročník 

 « Vztahy ve třídě – 6. ročník

Environmentální výchova

 « Dobročinná sbírka oděvů pro společnost Moment – 2. stupeň

 « Návštěva ZOO Ostrava – 1. a 2. stupeň

 « Ozdravný pobyt – 1. stupeň

 « Pěstování bylin a koření na zahradě školy – 2. stupeň

 « Práce se dřevem – výroba laviček s květináči z palet na zahradu školy – 2. stu-

peň

 « Třídění odpadů v celé škole – 2. stupeň

 « Účast na pravidelných přednáškách v ZOO Ostrava – 2. stupeň

 « Údržba autobusové zastávky po poničení sprejery, úklid v okolí školy – 2. stu-

peň

 « Úklid lesa v rámci ozdravného pobytu ve Žďárském Potoku – 1. stupeň

Dopravní výchova

 « Bezpečnostní integrované centrum – 1. až 5. ročník

 « Dopravní výuka v rámci školní družiny – 1. až 5. ročník

 « Policie ČR – Bezpečnost dětí – 1. ročník

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

 « Výuka na dopravním hřišti – 3., 4. a 5. ročník
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků na základní škole

Název vzdělávacího programu
Počet proškolených  

pedagogických pracovníků

Jazyková konference pro 1. stupeň ZŠ 4

Jazykový pobyt v Londýně 2

Letní škola s metodou Hejného 1

Letní škola pro učitele angličtiny na ZŠ a MŠ 1

Specifika integrace žáků s Aspergerovým syndro-
mem a role rodiny

1

Konference – Mensa pro rozvoj nadání v Prostějově 2

Kulatý stůl – matematika 1

Repetitorium školské legislativy 1

Kariérové poradenství 1

Inovativní výuka matematiky s využitím nástroje 
ABAKU Education

1

Systém práce s nadanými dětmi 1

Konference – Mensa pro rozvoj nadání v Praze 1

Základy 1. pomoci  – zdravotník školy 3

Zdravotník zotavovacích akcí 1

Letní škola pro učitele angličtiny na ZŠ a SŠ 1

Letní škola pro učitele češtiny na ZŠ a SŠ 1

Elixír fyziky pro ZŠ – Heuréka    1
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Eliška Balarinová, žákyně 5 třídy, získala ocenění za nejlepší výsledek v Moravsko-
slezském kraji v Národním testování pro 5. třídu, které společnost SCIO realizovala 
ve druhé polovině školního roku 2016/2017.

Jan Adam, žák 5. ročníku, se stal, po úspěšném testování, členem Dětské Mensy. 
Zvítězil v KIDS – Junior Team Challenge v rámci Regionální Moravské Tour mládeže 
na golfovém turnaji v Golf Resortu Lipiny. S týmem 1. SC Tempish Vítkovice vybojo-
val ve své kategorii stříbrné medaile v Moravskoslezské florbalové lize.

Klára Vaculíková, žákyně 1. třídy, se umístila jako 1. vícemistr České republiky v só-
lovém vystoupení, jako 1. vícemistr České republiky v miniformaci a mistr České 
republiky v pódiové formaci v mažoretkovém sportu – oddíl Krokodýl Ostrava při 
ZŠ Formana, Ostrava – Dubina.

Tereza Pazderová, žákyně 2. třídy, se umístila na mistrovství České republiky v Disco 
Dance na 1. místě. 

Klára Mičkalová, žákyně 2. třídy, se umístila na mistrovství České republiky v Disco 
Dance na 1. místě. 

Kristýna Mičkalová, žákyně 2. třídy, se umístila na mistrovství České republiky 
v Disco Dance na 1. místě. 

Ema Macíčková, žákyně 2. třídy, se umístila na mistrovství České republiky ve skupi-
ně Mini Czech Dance Masters na 2. místě.

Anna Mikšaníková, žákyně 4. třídy, se umístila v okresním kole soutěže na smyčco-
vé nástroje, soutěž ZUŠ,  v 1. kategorii na 1. místě.

Eva Macíčková, žákyně 5. třídy, se umístila na mistrovství České republiky ve skupi-
ně Mini Czech Dance Masters na 2. místě.

Valentina Vaculínová, žákyně 6. třídy, se umístila na mistrovství České republiky 
v discodance na 2. a 3. místě a v showdance na 1. místě.

Kristýna Adamová, žákyně 6. třídy, se umístila na 2. místě v závodu  Poháru České-
ho krasobruslařského svazu Orlovská piruetka. 

Sabina Richterová, žákyně 7. třídy školy, se umístila v parkuru a jezdectví v Opavě 
a Sviadnově na 4. místě. 

Jindřich Šlachta, žák 7. třídy, získal ve Zlatém poháru v soutěži sestavy Kung-Fu 
1. místo.

Adam Sumera, žák 9. třídy, v soutěži Hlučínský talent získal 1. místo.

Jakub Hlaváček, žák 9. třídy, se umístil v okresním kole Olympiády z českého jazyka 
v první dvacítce a v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce na 6. místě. 

Vanesa Pačáková, žákyně 9. třídy, se umístila v krajské soutěži v Astronomické 
olympiádě v první třicítce. 

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

Úspěchy našich žáků
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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 rychlejší přístup k výsledkům. 

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 YLE uznávaný v mnoha 
zemích.

Kdo může skládat YLE a jak zkouška probíhá?

Testy YLE jsou určené pro děti ve věku 7 – 12 (včetně) let. Zkoušky YLE jsou 
koncipovány tak, že děti začínají testováním jednoduchých 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 ur-
čují mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v základních školách pro učitele 
i pro žáky. Všichni kandidáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostá-
vají stejné certifikáty Cambridge ESOL. Z každé ze tří částí testu – poslechu, psaní 
a čtení, mluvení – je možné získat maximálně 5 erbů (bodů), dohromady tedy 15. 
Výsledek zřetelně ukazuje, jaké dítě dělá pokroky ve výuce jazyka. 

Ve školním roce 2016/2017 úspěšně složilo tyto mezinárodní zkoušky 41 našich 
žáků.
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YLE STARTERS

Elen Fajfrová Klára Mičkalová

Beata Girašková Kristýna Mičkalová

Zuzana Haftová Alexandr Nosek

David Hermann Tereza Pazderová

Kim Hoang Leona Sasínková

Tomáš Churý Nela Sasínková

Marek Kubeczka Kateřina Vítová

Ema Macíčková Matyáš Zápařka

Jan Mastný

YLE MOVERS

Anna Mikšaníková Nikola Ručková

Adéla Petrová Nela Veselá

Jan Reček

KET for Schools

Kristýna Adamová Dominik Kundra

Eliška Čuntová Sabina Richterová

Natálie Horváthová Michal Sasínek

Karla Magdalena Hyrníková Valentina Vaculínová

Tomáš Kocián

PET for Schools

Veronika Aniolová Vanesa Pačáková

Mia Janetová Elisabet Urbánková

Žáci, kteří úspěšně složili zkoušky a získali certifikát YLE
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Úspěšní držitelé certifikátů z Cambridge Exams

SCIO 2016-2017 – národní testování

V dubnu 2017 se naše škola zúčastnila Národního testování SCIO 2016/2017. 
Do testování se zapojilo 374 základních škol z České republiky. Výsledky našich 
páťáků jsou špičkové. V českém jazyce, matematice a obecných studijních předpo-
kladech patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol. 

Žákyně Eliška Balarinová získala OCENĚNÍ za nejlepší výsledek v Moravskoslez-
ském kraji v Národním testování pro 5. třídu. Blahopřejeme!
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Ozdravný pobyt

V tomto školním roce získala naše škola účelovou dotaci z rozpočtu Statutárního 
města Ostravy ve výši 6 000 Kč na žáka. V rámci tohoto ozdravného pobytu 58 dětí 
prožilo úžasných čtrnáct dnů ve Žďárském Potoku, Stará Ves u Rýmařova, RS Relaxa. 
Ozdravný pobyt byl pro žáky velkým pozitivem. Dětem byla nabídnuta nejen mož-
nost 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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Učební plán základní školy pro školní rok 2016/2017

Základní škola – 1. stupeň (barevně označené předměty 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 20+3 X

Informační a komunikační technologie 1 1

Práce s PC X X X 1 X 1 X

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 X

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 X

Člověk a svět práce 5 5

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 X

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 2 2 3 3 4 16 16

CELKEM  V  ROČNÍKU 22 22 24 25 25 118 118

Nepovinné předměty 8

        K-YLE 1 1 1 1 1 5

        Španělský jazyk X X X X 2 2

        Science X X X X 1 1
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Základní škola – 2. stupeň (barevně označené předměty 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+0 4+0 3+1 15+2 X

Anglický jazyk 3+1 3+1 3+1 3+0 12+3 X

Další cizí jazyk (španělský jazyk) 1+1 1+2 2+0 2+1 6+4 X

Matematika a její aplikace 15+2 15

Matematika 4+1 4+0 4+0 3+1 15+2 X

Informační a komunikační technologie 1 1

Práce s PC X X X 1+0 1 X

Člověk a společnost 11+1 11

Dějepis 2+0 2+0 2+0 1+1 7+1 X

Výchova k občanství 1+0 1+0 1+0 1+0 4 X

Člověk a příroda 21+3 21

Fyzika 1+0 2+0 2+0 1+0 6 X

Chemie X X 1+1 2+0 3+1 X

Přírodopis 2+0 2+0 1+1 1+0 6+1 X

Zeměpis 2+0 2+0 1+0 1+1 6+1 X

Umění a kultura 10 10

Hudební výchova 1+0 1+0 1+0 1+0 4 X

Výtvarná výchova 1+0 2+0 2+0 1+0 6 X

Člověk a svět práce 3+1 3

Praktické činnosti 1+0 1+0 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+0 1+0 2 X

Tělesná výchova 2+0 2+0 2+0 2+0 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 3 3,5 7,5 18 0

CELKEM V ROČNÍKU 29 30 31 32 122 104

Cambridge Exams – nepovinný 
předmět

1 1 1 1 4
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Kryštof Ham

Tereza Hoffmannová

Marek Hrabina

Jaeyoung Choi

Oliver Frederik Kiša

Sofie Lenertová

Nela Malinová

Walter Müller

Michal Plášek

Filip Přádka

Matyáš Šimeček

Klára Vaculíková

Sofia Vlasyuk

Žáci základní školy ve školním roce 2016/2017

1. třída

třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Corkill
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Elen Fajfrová

Beata Girašková

Zuzana Haftová

David Hermann

Kim Hoang

Tomáš Churý

Marek Kubeczka

Ema Macíčková

Klára Mičkalová

Kristýna Mičkalová

Alexandr Nosek

Tereza Pazderová

Leona Sasínková

Nela Sasínková

2. třída

třídní učitelka: Mgr. Lenka Balarinová
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Elissa Abdallah

Aneta Lenertová

Vojtěch Macháček

Adam Nosek

Robert Nosek

Viktor Nosek

Dominik Poloch

3. třída

třídní učitelka: Mgr. Michaela Matrasová

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

Jan Reček

4. třída

třídní učitelka: Mgr. Radka Aniolová

Jakub Richter

Nikola Ručková

Nela Veselá
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Jan Adam

Petr Adamec

Eliška Balarinová

Matěj Ďurica

Adam Jirušek

5. třída

třídní učitelka: Mgr. Dagmar Drevňaková

Albert Jurošek

Lucie Kachlová

Eva Macíčková

Karel Podhorný
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Kristýna Adamová

Julie Crlová

Mia Janetová

Tomáš Kocián

Jasmin Krips

Maxmilián Karel Kiša

6. třída

třídní učitelka: Mgr. Sandra Daňhelová

Vanesa Mertová

Sabina Richterová

Adéla Sumerová

Maxim Šimeček

Valentina Vaculínová
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Veronika Aniolová

Eliška Čuntová

Jan Hlaváček 

Karla Magdalena Hyrníková 

Dominik Kraus

7. třída

třídní učitelka: Mgr. Eliška Panáčová

Matěj Novák

Michal Sasínek 

Vojtěch Smrek 

Richard Suder 

Jindřich Šlachta 
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Michelle Gřegořová

Lukáš Heřík

Adéla Kotalová

Václav Kuboň

Eliška Michalová

Jan Sýkora

Natálie Voznicová

8. třída

třídní učitelka: Mgr. Petra Nosková
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Adéle Gärtnerová

Jakub Hlaváček

Natálie Horváthová 

Kateřina Hradilová

Ludmila Kachlová

9. třída

třídní učitelka: Mgr. Daria Woznicová

Dominik Kundra

Vanesa Pačáková

Jan Pindor

Adam Sumera

Elisabet Urbánková



        www.helloskola.cz        51

Činnost školní družiny 

Naším cílem je rozvíjet klíčové kompetence žáků (vědomosti, dovednosti a také 
postoje) potřebné pro život ve společnosti a individuální zájmy dětí. Zájmová čin-
nost žáků v rámci školní družiny je jedním z nejdůležitějších prostředků a tvoří 
hlavní obsahovou náplň výchovy mimo vyučování. Tvoří mezistupeň mezi výukou 
ve škole a výchovou v rodině. Hygienické a bezpečnostní podmínky splňuje vhodná 
struktura režimu dětí s dostatečnou relaxací a aktivním pohybem. Školní družina 
je také významným činitelem v oblasti prevence sociálně patologických jevů - úzká 
spolupráce s výchovnou poradkyní. Nedílnou součástí je taky pravidelná instruktáž 
o pravidlech bezpečnosti a předcházení úrazům spolu s prospěšnou každodenní 
spoluprací s pedagogy i rodiči.

ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Základní údaje

počet žáků navštěvujících školní družinu: 60

počet oddělení: 2

Personální obsazení

Jiřina Vrobelová 
vedoucí vychovatelka, 1. oddělení

Michaela Stankušová  
vychovatelka, 2. oddělení

Zájmové kroužky školní družiny 

 « Cooking, aneb vaříme s Míšou

 « Florbal

 « Keramický kroužek

 « Kybernetika a mladý vývojář

 « Předškolák – kurz pro budoucí žáky 
prvních tříd

 « Sportovní kroužek

 « Taneční kroužek

 « Výtvarný kroužek

 « Zábavná matematika
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1. oddělení

2. oddělení
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Projekt 72 hodin aneb pomáhám, protože chci ... (Domov pro seniory Čujkovova)

Fotogalerie školních akcí – Základní škola

Španělština s Loreto
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Setkání s peruánským šamanem

Novinářský workshop
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Evropský den jazyků Mladý vědec 2017

Spelling Race
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112 centrum

Hledání digitální stopy
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Halloween aneb kdo se bojí, nesmí do lesa ...

Halloween aneb kdo se bojí, nesmí do lesa ...



58        www.helloskola.cz                                        

Ostravský Kompot – rodinný festival

Sportem proti nudě
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100 days smarter 

Sněhuláci pro Afriku
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Čertovská škola

Školička bruslení
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Den Díkuvzdání

Ozdravný pobyt
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Výtvarný plenér ve Štramberku  

Na výletě ve Štramberku



        www.helloskola.cz        63

Exkurze – pozorování raků v jejich přirozeném prostředí u Velkých Karlovic

Basketbalový zápas – odveta 
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Policejní den

Velikonoční jarmark
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Health Day – 2. stupeň

Health Day – 1. stupeň
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Italské odpoledne

Sněhuláci pro Afriku
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Vánoční jarmark

Hello MasterChef 8. a 9. ročník
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Velký svět techniky

Zoo – soutěž mladých zoologů
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Projekt 72 hodin aneb pomáhám, protože chci ...

Adaptační kurz 6. a 7. třídy
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Rozloučení s našimi deváťáky

Jak zprovoznit nemocnici
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FOTOGALERIE – KLUB NADANÝCH DĚTÍ

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

Aktivity Klubu nadaných dětí na základní škole

 » Chemie v kuchyni
 » Integrovaný záchranný systém – exkurze
 » Jak se dělá počítačová animace
 » Malý kriminalista
 » Máme rádi zvířata III
 » Mozkovna, aneb potrápíme trochu mozek
 » Myslivost
 » Návštěva Knihcentra
 » Noc vědců
 » Norsko, země fjordů
 » Povídání o lese se spisovatelem Štěpánem Neuwirthem
 » Přednáška o Kubě
 » Za klokany do Austrálie

Chemie v kuchyni
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Návštěva Knihcentra

Přednáška o Kubě 
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Integrovaný záchranný systém – exkurze

Povídání o lese se spisovatelem Štěpánem Neuwirthem
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Astronomie

Mozkovna aneb potrápíme trochu mozek
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Letní tábor v Zálužné u Vítkova

Letní tábor v Zálužné u Vítkova

Hello Space Camp
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Letní tábor v Zálužné u Vítkova

Letní tábor v Zálužné u Vítkova
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Letní tábor v Zálužné u Vítkova

Letní tábor v Zálužné u Vítkova
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Základní údaje

provoz mateřské školy: 7:00 – 17:00 

průměrný počet žáků na jednoho 
učitele: 8

počet tříd: 2

počet dětí v mateřské škole: 37

Personální obsazení

Radmila Kuboňová 
ředitelka mateřské školy

Radmila Novobílská 
učitelka mateřské školy

Nikola Masopustová 
učitelka mateřské školy 

Anna Sordylová 
učitelka mateřské školy

Gabriela Čurdová                                                        
učitelka mateřské školy

Markéta Vašíčková 
chůva

Andreea Sarcani 
native speaker (ESL)

Daniela Weiss 
native speaker (ESL)

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

V centrech děti pracují ve skupinách, hledají společná řešení, pomáhají si, se-
znamují se s různými postupy a pomůckami, trénují praktické dovednosti, rozvíjejí 
kompetence potřebné v základní škole i v životě.
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Školní aktivity a prezentace mateřské školy

 « Angličtina s rodilým mluvčím

 « Celé Česko čte dětem

 « Exkurze a výlety: Hukvaldy, Dětský ranč v Hlučíně, Raiffeisenbank, autosalón 

Laros, technické Muzeum Kopřivnice, Rybí dům Chotěbuz, Arboretum Nové 

Dvory, Kozlovice Obecná škola, zámek Radúň, Golfový klub Lipiny Karviná…

 « Jolly Phonics

 « Klub nadaných dětí ve spolupráci s Mensou ČR

 « Kulturní akce: Divadlo loutek Ostrava, Terapie loutkou, Divadlo Smíšek, kon-

cert Pavla Nováka, muzikoterapie O čtyřech pokladech paní země, Mikulášský 

bál, Halloween, Africký karneval, Havaj párty, Dobrodružná výprava, Superhr-

dinou na vlastní kůži, divadlo v Hradci nad Moravicí,

 « Kurzy sportovní: plavání, lyžování, in-line bruslení, bruslení na ledě, mažoretky

 « Letní prázdninové pobyty s angličtinou 

 « Kouzelná, prázdninová noc ve školce

 « Logopedická péče ve školce

 « Muzikoterapie

 « Oslavy narozenin dětí

 « Ozdravné pobyty 

 « Projektové dny: 

 « Vítej podzime

 « Halloween

 « Mikuláš

 « Vánoce

 « 1. zimní den

 « Vítání jara

 « 1. letní den

 « Den Země

 « Předškoláček pro budoucí prvňáčky

 « Charitativní sbírky

 « Soutěž Papírová škola

 « Společné akce pro děti a rodiče: Pasování předškoláků, Bramborový den, 

Na červenou, stop, Peče celá rodina, Vánoční vystoupení, Bruslení na ledě, Kola 

pro Afriku, Sbírka pro společnost Moment, Netradiční jarní sázení, Sportovní 

odpoledne, Sportem proti nudě, Loučení s předškoláky, The Hello Garden Party 

Full of Flowers

 « Testování IQ dětí – Mensa ČR 

 « Klub pro nadané děti Clever Teddy
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Anabelle Abdallah
Tobiáš Dluhý
Eva Fiket
Daniel Franek
Tobiáš Gwozdz
Jakub Hoffmann
Anna Hrazdílková
Jaein Choi
Nikola Janota
Si Eun Jeon

Děti mateřské školy Hello Teddy

Linda Johnson
Yebin Kim
Ajun Kim
Ayu Kim
Jana Lášová
Eun Yul Lee
Oh On On
Tobiáš Palacký
Adrian Palacký
Ondřej Přádka

Ema Hrazdílková
Zlata Jakubková
Ji Sung Jeon
Nela Jurečková
Vendula Kopečková

Předškoláci

Nela Kušnírová
Barbora Macháčková
Samuel Polák
Nina Straškrabová
Tereza Vojnarová

Patricie Ručková
Natálie Ručková
Samuel Senft
Kamil Šamuľak
Nela Vaculíková
Bruno Wellart
Sebastien Winkler
Lee Eun Woo
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Pohled rodičů na naši mateřskou školu Hello Teddy

„Ráda napíšu pár řádek k naší školce, ale vlastně by to možná stačilo říct dvěma slovy 
– maximální spokojenost. U vás všech, je vidět, že práce je pro vás koníčkem, děláte jí 
s radostí a odráží se to ve všem, co děláte. A asi nejlepším vysvědčením pro vás všechny 
je to, že děti ze školky nechtějí a vždy mě přemlouvají, ať ještě chvíli zůstaneme.“                                                                           

Gabriela Přádková

 „Z našeho pohledu není na školce co vytknout.  Už od vstupu je jasné, že je vše jak má 
být. Zamčená šatna, fotky nad skříňkami pro lepší orientaci jak dětí, tak rodičů, oceňuji 
zapojení zvířat do chodu školky a veškeré vybavení je absolutně dostačující.  Úžasné paní 
učitelky tvoří hlavní část přátelského prostředí, nenásilná angličtina je velké pozitivum, 
program a nabídka pro rodiče je vyhovující. Jediné negativum bychom našli. Když pro 
Emu s Aničkou přijdeme v půl páté odpoledne, jsme od nich pokáraní, že jsme přišli příliš 
brzo.“

                                                                                                  Dagmar Hrazdílková  

 „Nyní jsme si jisti, že jsme se rozhodli správně. Barborka je ve Vaší školce velice spo-
kojená. Má velmi kladný vztah ke všem učitelkám. Velmi vítáme, že učitelky jsou stálé 
a nemění se.  Líbí se nám, že máte v kolektivu také velice milou babičku. Je vždycky po-
zitivní, když děti vidí i generační rozdíly. Líbí se nám, že je angličtina začleněná do běž-
ného denního režimu. Velice oceňujeme Vaši nápaditost, co se týče aktivit ve školce. 
Dále velice oceňujeme, že s dětmi chodíte pravidelně ven. Důležité je pro nás také spo-
lehlivost ve stravovacím režimu – jelikož Barborka má jistá omezení, vím, že se na Vás 
mohu spolehnout. Ještě dodám – líbí se nám návaznost školky na školu. Vše je přirozené 
a věřím, že díky tomu děti vnímají přechod do školy velice dobře. Ze školky na nás dýchá 
příjemná rodinná atmosféra. Děkujeme, že jste, jací jste a že pracujete s obrovským na-
sazením a zájmem o děti. Velice si toho vážíme.“

                                                                                           Jitka Macháčková

Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy

Název vzdělávacího programu
Počet proškolených  

pedagogických pracovníků

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání 1

Jak přispět ke zdraví dítěte už v mateřské škole 1

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné ma-
teřské škole

1

Neklidné dítě 1

Komunikace s dítětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami

1

Jak si poradit s nekázní dětí 1
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Hra na netradiční hudební nástroje

Interaktivní workshopy

Fotogalerie školních akcí – Mateřská škola
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Lyžařský kurz

Netradiční pomůcky
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Povídání o Koreji

Praktické dovednosti
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Školka v přírodě

Rybí dům – školní výlet
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Učení všemi smysly

Výroba lipové šťávy
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Co nám říká semafor

 « Cesta do lesa

 « Veselá vařečka

 « Svět je plný záhad

 « Prkna, která znamenají svět

 « Kdo žije v trávě

 « Co nám říká semafor

 « Lego svět

 « Pokusy pro chytré hlavičky

 « Vánoční tvoření

Aktivity Klubu nadaných dětí v mateřské škole
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Lego svět

Pokusy pro chytré hlavičky
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JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO 2016/2017

Profesionálové (nejen) na jazyky, s celorepubli-
kovou působností, centrem v Ostravě a pobočkami 
v Opavě a v Brně. Jazykové kurzy u nás úspěšně absol-
vovalo přes 30 tisíc klientů z řad soukromého i firem-
ního sektoru. Jsme zakládající člen profesního sdru-
žení Asociace jazykových škol, s pravidelným auditem 
kvality poskytovaných služeb. Splňujeme přísná krité-
ria akreditačního centra 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 vzdělávání pedagogických pracovníků 
a rekvalifikační kurzy.

Jazykové kurzy

 « Výuka angličtiny, němčiny, fran-
couzštiny, španělštiny, ruštiny, 
italštiny, čínštiny…

 « Jazykové kurzy v zahraničí
 « Skupinová i individuální výuka
 « Přípravné kurzy k mezinárodním 

certifikátům
 « Konverzace s rodilými mluvčími
 « projektové dny s rodilými mluvčí-

mi
 « Pomaturitní studium
 « Přípravné kurzy ke státní maturitě

Dětské jazykové kurzy

 « Výuka přímo ve škole nebo v jazy-
kové škole

 « Přípravné kurzy k mezinárodním 
certifikátům

 « Konverzace s rodilým mluvčím
 « individuální doučování
 « Příměstské a pobytové tábory s an-

gličtinou

Firemní kurzy

 « Skupinová i individuální výuka
 « Čeští lektoři i rodilí mluvčí
 « Vstupní i výstupní jazykový audit
 « Obecné i profesní odborné kurzy

Mezinárodní zkoušky

 « Akreditované centrum pro zkoušky 
Cambridge English Exams, Goethe 
Institut

 « Zkoušky pro děti i dospělé
 « termíny po celý rok

Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP)

 « Více než 300 akreditovaných pro-
gramů MŠMT

 « Organizace seminářů a konferencí

Překlady a tlumočení
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1. Erasmus +

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023430 
Název projektu: Mobilita zaměstnanců jako prostředek ke zkvalitnění výuky

V projektu byly realizovány zahraniční výjezdy pedagogů gymnázia, zaměřené 
na metodu CLIL a zahraniční stáž pedagogů základní školy Hello (job shadowing) 
na základní škole Greenvale. „Během čtrnácti dnů v Londýně v jazykové škole  KKCL 
jsme prošly  intenzivní výukou anglického jazyka, včetně metodiky výuky CLIL. Při-
pravily jsme každá pro studenty našeho gymnázia 5 lekcí CLIL z matematiky, fyziky 
a biologie.  Při jejich tvorbě jsme využily fotografií a poznatků z odpoledních výletů 
po Londýně a okolí. Tento pobyt můžeme jen a jen doporučit, protože jsme si vy-
zkoušely angličtinu i v praxi, což je výrazně jiná zkušenost, než v jazykovém kurzu 
v lavici v Ostravě.“                                     

PaedDr. Šárka Divišová, Mgr. Květoslava Siváková 

PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
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„V průběhu našeho týdenního pobytu v Londýně jsme navštívili pět různých zá-
kladních škol. Ačkoliv byla každá škola jiná, to, co je spojovalo, byl společný zájem 
pěstovat v dětech základní lidské hodnoty a věnovat individuální péči nejen dětem 
se speciálními potřebami, ale v maximální míře i dětem nadaným. Inspirovalo nás 
vybavení školních knihoven, které chápou jako jednu z cest, jak u dětí podporovat 
vztah ke čtení a ke knihám samotným a  pravidelná týdenní setkání celé školy, kde 
se diskutuje program, aktuální témata a probíhá hodnocení úspěšných akcí i stu-
dentů. Rádi bychom také my našli způsob, jak více využívat ve škole dobrovolníků. 
Této role se v Anglii s radostí ujímají rodiče, prarodiče, nebo nadšení obyvatelé ze 
sousedství.“

Mgr. Lenka Balarinová, Mgr. Radka Aniolová
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2. Erasmus +

Číslo projektu: 2015-1-HR01-KA219-013057_5
Název: United through cultural and natural diversity – learning through 
research

„V tomto školním roce jsme s žáky absolvovali 2 studijní pobyty. V září jsme se 
skupinou pěti žáků z 8. a 9. třídy vyrazili vlakem do polského Boleslavce – města 
keramiky. Díky programu, který připravila partnerská škola, jsme si vyzkoušeli, jak 
se vyrábí a dekoruje keramika, na vlastní kůži jsme zakusili, jak se žilo Slovanům 
ve středověku, viděli některé významné kostely v regionu a dozvěděli se něco o je-
jich pohnuté historii, ochutnali tradiční polská jídla i krajové speciality, poznali Kr-
konoše z polské strany a navštívili Vratislav – jedno z nejstarších polských měst, 
dnes také nazývané město trpaslíků. Užili jsme si taky závěrečné sportovní, taneční 
a rukodělné workshopy, které připravili studenti studentům.     

V květnu naše sedmáky a šesťáky hostil chorvatský Záhřeb. První den nás čekaly 
prezentace toho nejzajímavějšího z našich regionů. Nejvíce bodoval festival Colours 
of Ostrava, dort Marlenka a DOV. Byla u toho televize a krátké interview jim posky-
tl i Matěj Novák! Jeden den byl zasvěcen historii i současnosti Záhřebu a navštívili 
jsme dokonce chorvatský parlament. Vyzkoušeli jsme si mimo jiné „licitarstvo“ – 
řemeslo zapsané na seznamu kulturního dědictví Unesco a dekoraci velikonočních 
vajíček voskem. Absolvovali jsme hodiny matematiky, němčiny a IT v chorvatštině 
a podíleli se na videokonferenci s jinou chorvatskou školou. Moc jsme si užili výlet 
do Zadaru. Spojení moře, slunce, historie a moderních atrakcí „Mořských varhan“ 
a „Pozdrav slunci“ fascinovala i nás a chápeme, proč je Zadar nositelem titulu Eu-
ropean Best Destination.“ 

                                                             Ing. Hana Hlaváčková
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3. eTwinning

„Se skupinou německého jazyka, třídy 2.B, jsme se zapojili do eTwinningové ko-
munity škol v Evropě a společně s Landgraf-Ludwigs-Gymnasium v Gießenu, jsme 
začali pracovat na společném projektu: Tschechien, Deutschland und Europa. Za-
hájili jsme tvorbou prezentací o škole a městě, které studenty vtáhly natolik, že se 
začali sami domlouvat na vlastních nápadech a projektech. Mezi školami probíhá 
čilá komunikace po celý rok. Vznikla i mnohá přeshraniční přátelství a v dubnu 2018 
se moc těšíme na praxi a osobní setkání v Německu.“

                                                                             Mgr. Jarmila Hartmanová

4. Edison

„Únor byl na základní škole i na Gymnáziu ve znamení projektu EDISON, kte-
rý spojuje lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky a tradicemi 
v jiných zemích a procvičili si angličtinu. Na základní školu zavítali tři zahraniční 
studenti: Qusai z Jordánska, Salome z Gruzie a Kimberly z Indonésie, které jsme 
ubytovali v rodinách našich žáků. Díky prezentacím a povídání o těchto méně zná-
mých zemích jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, které v učebnicích ani průvod-
cích nenajdete. Zaujaly taky hudební hodiny s ukázkami typických písní a netra-
dičních hudebních nástrojů, ochutnávka bojových umění a rozhodně jsme si užili 
společné výlety na Bolt Tower a výšlap na Prašivou. Na gymnáziu jsme přivítali stá-
žisty z Turecka, Taiwanu, Indonésie a Číny. Na organizaci a programu se poprvé 
ve větší míře podíleli sami studenti a šlo jim to výborně! Kromě času stráveného se 
stážisty ve škole si užili také mimoškolní aktivity, od společných nákupů a ochut-
návky českých specialit, až po bruslení. Při závěrečném projektu se trénovaly čín-
ské znaky a školní jídelnou se linula vůně čínské kuchyně a indonéských nápojů.  
Zbývá jen dodat:謝謝!“                 

Mgr. Petra Nosková, Mgr. Žaneta Frančeková 
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5. Šablony pro MŠ a ZŠ

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001910
Název projektu: Hello školy

Díky projektu jsme pro mateřskou školu Hello získali financování chůvy a mož-
nost realizovat setkání rodičů dětí mateřské školy s odborníky na různá témata 
(např. školní zralost).                                                                            

6. Podpora společenské praxe jako nástroj rozvoje klíčových 
kompetencí

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na posílení kompeten-
cí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezi-
předmětových vztahů. Základní cíle:

a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednic-
tvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů.

b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako pro-
středí rozvoje klíčových kompetencí.

c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě 
akčního výzkumu.

Naše škola se zapojila do 3 modulů:
1. modul: matematická, čtenářská a informační gramotnost pro ZŠ I. st.
2. modul: sociální a občanské kompetence pro ZŠ I. st.
3. modul: sociální a občanské kompetence pro ZŠ II. st.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY

Sponzoři:

Za výraznou podporu děkujeme zejména těmto rodičům:

Adamcovým panu Bebčákovi

Adamovým paní Hamové

Dluhým paní Hoangové

Doleželovým paní Choi

Fajfrovým paní Kaštylové

Haftovým panu Kišovi

Hermannovým panu Macháčkovi

Hoffmannovým panu Malinovi

Churým paní Mihálkové

Kachlovým paní Mikšaníkové

Kubeczkovým paní Pazderové

Langerovým paní Podhorné

Mičkalovým paní Polochové

Müllerovým paní Šlachtové

Noskovým paní Tylčeové

Pláškovým paní Urbánkové

Přádkovým panu Zápařkovi

Sasínkovým

Svozilovým

Šimečkovým

Vaculíkovým
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Partneři:

Bílý nosorožec Ostravská univerzita v Ostravě

Fungolf Ostrava Oxford University Press

Jazyková škola Hello Plavecká škola A. Kučery

Jazyková škola KKCL v Londýně PPP Ostrava – Poruba

Kurzy pro děti Skalka Statutární město Ostrava

Mensa České republiky
University of Cambridge ESOL Exa-
minations

Moravskoslezský kraj
Úřad městského obvodu Ostrava – 
Jih

Nakladatelství Fraus
Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava

OC Globus Ostrava – Poruba
Základní škola Františka Formana 
45, Ostrava-Dubina

Děkujeme! – Thank you!  

Děkujeme všem výše uvedeným subjektům a také 
všem rodičům a ostatním příznivcům, kteří nás mají 

rádi a pomáhají nám budovat Hello školu.


