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Vážení rodiče, učitelé, milí žáci,

dovolte mi, abych vás v této výroční zprávě 
provedla uplynulým školním rokem. Byl to rok, 
kdy jsem se jako nová ředitelka seznamova-
la nejen se školou jako takovou, ale hlavně 
s žáky, kolegy a vámi rodiči. Během roku se 
nám povedla řada věcí. Skvělých výsledků 
dosáhli naši páťáci v Celoplošné generální 
zkoušce 2, třeťáci a páťáci v testech KALIBRO 
a neméně skvělých výsledků dosáhli žáci 2. 
až 5. ročníku v Cambridgeských zkouškách. 
Naše škola se stala třetí školou v Ostravě, kte-
rá založila Klub nadaných dětí, nejen pro naše 
žáky z MŠ a ZŠ, ale i pro žáky ze škol a školek 
největšího ostravského obvodu Ostrava - Jih. 
Stali jsme se zakladateli a organizátory 1. roč-

níku Hello Games, soutěže s netradičními 
disciplínami, prostřednictvím které naši žáci 
získali kamarády i mimo okruh své školy.
V tomto školním roce jsme navázali velmi úz-
kou spolupráci s Ostravskou univerzitou. Stu-
denti této univerzity, a to nejen čeští, ale i ze 
Španělska, Irska a Polska u nás vykonávali 
pedagogickou praxi, pomáhali nám s doučo-
váním žáků a vedli zájmové kroužky.
To, že rodiče našich žáků jsou neodmyslitelnou 
součástí školy, dokazuje i udělení certifi kátu 
společnosti EDUin, o.p.s. „Rodiče vítáni“. 
Konec června přinesl vysvědčení a vytoužené 
prázdniny. Dva měsíce volna však nezname-
naly, že škola byla zavřená a na děti jsme 
nemysleli. Právě naopak - rádi si léto užívá-
me s nimi. Pro děti ZŠ a nejen pro ně, jsme 
připravili letní tábor Hello Summer Camp plný 
her, sportů a samozřejmě i angličtiny. Místem 
konání se stal oblíbený zámek v Žádlovicích 
u Loštic. 
Celé léto měla napilno i naše mateřská škola, 
kde sedm týdnů paní učitelky nabízely dětem 
z naší ZŠ a MŠ, ale i dětem z okolí tematicky 
zaměřené příměstské tábory s výukou anglič-
tiny.
I když výčet popsaných úspěchů vypadá, že 
ve škole je vše ideální, je ještě však řada věcí, 
které nejsou úplně podle našich představ. A to 
je dobře, protože nás to nutí přemýšlet, jak 
a co nejlépe udělat a jak se posunout dál.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem mým ko-
legům za jejich skvělou práci a vám rodičům 
za důvěru v naši školu.

Alena Tůmová 

Slovo vedení Základní školy

a mateřské školy Hello
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Slovo vedení Základní školy

a mateřské školy Hello

Jsem rád, že v naší t
řídě 

je málo dětí, na všec
hno 

tedy máme více času… Když 

mi něco nejde, ta
k mi paní 

učitelka pomůže nebo ještě 

jednou osobně vysvětl
í. 

Do školy se moc těším 

na naši paní učitelku Adinku 

a paní vychovatelku. Připadá 

mi, jakoby to byl
a moje 

opravdová babič
ka. Pomáháme 

si a jsme taková veselá 
větší 

rodinka.
Dominik, 3. třída

ZŠ Hello jsem si vybrala, protože jsem chtěla pro svou dceru kvalitní vzdělání… Škola mne zaujala svým malým počtem dětí ve třídě a bilingvní výukou. Učitelky umí dceru zaujmout a nadchnout k dalšímu poznávání.
Maminka Elišky

Ve škole mě baví: bruslení, spaní ve škole, kroužky, družina a nejvíc výtvarná a pracovní činnost.
Eliška, 4. třída

Co o naší škole říkají dětia jejich rodiče

Protože jsme chtěli vyzkoušet jiný způsob vzdělávání, než klasická škola s 25-30 

dětmi na jednoho kantora… Líbí se mi individuální přístup a myslím si, že když je 

v jedné třídě více ročníků pohromadě, děti se učí více soustředit na svou práci. Cením 

si přístupu učitelů k dětem… A hlavně úžasného přístupu paní vychovatelky. Dělá 

svou práci opravdu srdcem a často dětem nahrazuje naše pohlazení, když jsme 

právě v práci a dětem je třeba smutno.

rodiče Lidušky a Lucinky

Líbí se mi, že tam jsou hodné děti a můžu se kamarádit i se staršími. Nejvíce mě baví 

angličtina.

Lucinka, 1. třída

Líbí se mi, že tam máme rybičky. Nejvíc se těším na kamarády a rodilého mluvčího 

jménem Dave. Nejvíc mě baví španělština.

Liduška, 5. třída
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V Hello se v hodinách nenudím. Učíme se zajímavé věci, které 

se neprobírají všude, a taky se učíme zábavněji. Baví mě (zábavná) 

matematika, „čtenářský exp
res“, anglická konver

zace s Davem 

a španělština. Těším se na kamarády a na rybičky!!!

Jakub, 5. třída

Poslední rok jsme v souvislosti se školou, kterou Kuba 

navštěvoval, nejčastě
ji slyšeli slovo „nuda“. Patřil vždy mezi 

zvídavé a bystré, ale 
jeho zájem čím dál víc upadal. Proto do 5. 

třídy přestoupil do ZŠ Hello. Výsledkem je, že celou rodinu 

zkouší ze zapeklitých úloh, které si nosí ze zá
bavné matematiky, 

cestou do Ostravy čte, cestou z Ostravy testuje na mamince 

španělštinu a mezitím vším to prokládá plány s
e školním akváriem 

nebo si trénuje písničky na další š
kolní besídku…. I přes nepohodlí 

s dojížděním ani trochu nelitujeme.

rodiče Jakuba
V Hello škole se mi líbí, protože je nás ve třídě málo. Jsem rád, že začínáme  až v 9 h. Nejvíc se těším na naši paní učitelku Petru.
Péťa, 1. třída
Náš syn Petr chodil minulý školní rok do kroužku „Předškoláček“, kde se seznámil se školním prostředím a paní učitelkou Petrou. Péťa mívá problémy s adaptací na nové prostředí a hůře reaguje na změny. Proto jsme si  vybrali  ZŠ Hello. Dalším důvodem je malý kolektiv dětí a nadstandardní výuka angličtiny

rodiče Petra
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rodiče Jakuba

Líbí se mi všechno. Nejvíc mě baví 

výtvarka a nejvíc se těším na paní 

učitelku Petru.

Emilka, 1. třída

Podstatné pro nás je, že se Hello 

škola liší od státní školy, dá se 

říct úplně ve všem. Vážíme si jak 

posunutého začátku vyučování, tak 

výstižného slovního hodnocení žáka, 

tak i úzké vazby s rodiči dítěte a spousty 

mimoškolních aktivit pro celou rodinu. 

Nejpřínosnější je pro nás rovné 

a nenadřazené jednání respektující 

dítě. Nižší počet žáků umožňující 

nadstandartní péči – individuální 

přístup k  dítěti.  Je to pro nás důležité 

také pro sníženou pozornost dcerky, 

menší výdrž a další potíže spojené 

s jejím nadáním. Tím jsme se jistě 

vyhnuli mnoha nepříjemným problémům 

a následkům na její psychice.

rodiče Emilky
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Základní údaje o škole

Název školy Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Vzdělávací program základní školy   Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název Hello School

Vzdělávací program školní družiny   Školní vzdělávací program pro školní družinu a školní klub

Vzdělávací program mateřské školy Školní vzdělávací program pro mateřskou školu

Adresa školy Františka Formana 268/45, 70030 Ostrava – Dubina

Právní forma společnost s ručením omezeným

Typ školy bilingvní škola

Ředitelka ZŠ a MŠ Hello Mgr. Alena Tůmová

Zřizovatel právnická osoba

Datum zařazení do sítě škol 1.9.2009

Zahájení výuky v základní škole 1.9.2010

Zahájení výuky v mateřské škole 1.4.2008

RED IZO 691 000 565

IČO 26829690

IZO 181 007 878

Telefon základní škola 596 729 620, mobil: 777 345 369

Telefon mateřská škola 596 729 624, mobil: 733 530 656

E-mail reditelka@helloskola.cz

kubonova@helloteddy.cz

hlavacek@hello.cz

Školské zařízení zahrnuje základní škola s 1. stupněm (1. -  5.  ročník)

školní družina

mateřská škola

Školská rada Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. –  zástupce zřizovatele

Radmila Kuboňová  –  zástupce rodičů

Mgr. Petra Jelínková – zástupce pedagogů

Začátek vyučování Vyučování začíná v 9:00 hod., školní družina a mateřská 
škola má provoz od 7:30 hod. do 17:00 hod.
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Základní údaje

Mgr. Alena Tůmová ředitelka školy

Mgr. Petra Jelínková učitelka 1. stupně

Mgr. Eva Neuwirthová učitelka 1. stupně

Bc. Adina Bálková Šimičková učitelka 1. stupně

David Kavik  native speaker (ESL)

Mgr. Bohuslava Bartošová  učitelka 1. stupně - španělský jazyk

Jiřina Vrobelová vychovatelka

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

• počet žáků k 30.6.2013  ___________________________________ 28

• počet tříd  ________________________________________________ 3

• průměrný počet žáků na jednoho učitele  ____________________ 9,3

• počet žáků zapsaných do 1. třídy pro školní rok 2013/2014  ___ 9

• počet odkladů školní docházky k 30. 6. 2013  ________________ 2

• počet žáků navštěvujících školní družinu  ___________________ 28

• počet dětí v mateřské škole _______________________________ 30

• aprobovanost výuky na I. stupni  ___________________________ 90%

• prospělo s vyznamenáním  ________________________________ 25

• prospělo  _________________________________________________ 3

• počet omluvených hodin  _______________________________ 2215

• počet neomluvených hodin  ________________________________ 0

Základní škola v roce 2012/2013
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Základní škola v roce 2012/2013 Nepovinné předměty

•	 Konverzace	v	anglickém	jazyce	(s	rodilým	mluvčím)	v	1.	až	5.	ročníku
•	 Španělský	jazyk	v	5.	ročníku

Zájmové kroužky

•	 Předškolák	–	kurz	pro	budoucí	žáky	prvních	tříd
•	 Keramický	kroužek
•	 Zábavná	matematika
•	 Přírodovědný	kroužek
•	 Výtvarný	kroužek
•	 Společenské	tance
•	 Angličtina	s	rodilým	mluvčím
•	 1.	pomoc
•	 Florbal
•	 Tenis	

Školní aktivity a prezentace základní 
školy

•	 Pasování	prvňáčků
•	 Křtění	Slabikáře	v	městské	knihovně
•	 Hello,	básničko!	–	školní	kolo	v	recitační	soutěži	–	1.	až	5.	ročník
•	 Čertovské	řádění	na	ledě
•	 Čtení	s	Amy
•	 Vánoční	koncert	a	dílničky	s	rodiči	
•	 Velikonoční	koncert	a	dílničky	s	rodiči	
•	 Vánoční	zpívání		–	prezentace	školy	v	Interspar	Ostrava	-	Dubina	
•	 Ukázková	hodina	pro	děti	z	MŠ	Hello
•	 Návštěva	divadla	Antonína	Dvořáka	(Prodaná	nevěsta)	–	1.	až	5.	ročník
•	 Divadlo	loutek	Ostrava	-	1.	až	5.	ročník
•	 Beseda	v	městské	knihovně	-	1.	až	5.	ročník
•	 Oslavy	narozenin	dětí
•	 Společná	setkání	s	rodiči	ve	výuce,	ale	i	mimo	ni
•	 Školička	bruslení
•	 Lyžařský	výcvikový	kurz
•	 Čtení	se	senátorem	Leopoldem	Sulovským
•	 Škola	v	přírodě	(Jeseníky)	-	1.	až	5.	ročník
•	 Performance	in	English

9www.helloskola.cz



Školní projekty

•	 Healthy	Day	(anglický	jazyk	–	prvouka	–	přírodověda),	1.	až	5.	ročník
•	 Hello	Halloween	(anglický	jazyk	-	výtvarná	výchova	-		praktické	činnosti),	1.	až	5.	ročník
•	 Thanksgiving	Day	(anglický	jazyk	-	výtvarná	výchova	-		praktické	činnosti),	1.	až	5.	ročník
•	 Akvárium	aneb	jak	to	všechno	začalo	(český	jazyk	–	výtvarná	výchova	–	finanční	gramot-

nost),	4.	a	5.	ročník
•	 Babička	drsňačka		(český	jazyk	–	výtvarná	výchova),	4.	a	5.	ročník
•	 Bramborový	den	(výtvarná	výchova,	-	praktické	činnosti	-		tělesná	výchova),	1.	až	5.	

ročník
•	 Hello	Art	Winter	(výtvarná	výchova),	1.	až	5.	ročník
•	 Odpoledne	chytrých	hlav	I	spojeno	s	Klubem	nadaných	dětí,	1.	až	5.	ročník
•	 Odpoledne	chytrých	hlav	II	spojeno	s	Klubem	nadaných	dětí,	1.	až	5.	ročník
•	 Odpoledne	chytrých	hlav	III	spojeno	s	Klubem	nadaných	dětí,	1.	až	5.	ročník
•	 Celé	Česko	čte	dětem	(český	jazyk),	1.	až	5.	ročník
•	 Sportem	proti	nudě	(tělesná	výchova),	1.	až	5.	ročník
•	 Hello	Games	2013	(anglický	jazyk	-	hudební	výchova	–	matematika	-	prvouka	–	přírodo-

věda	-praktické	činnosti),	1.	až	5	ročník

Prevence sociálně patologických jevů

•	 FAUST	o.p.s.	-	preventivní	programy	pro	1.	až	5.	ročník	

Dopravní výchova

•	 Beseda	s	Městskou	policií	Ostrava	pro	1.	až	5.	ročník

Environmentální výchova

•	 Návštěva	výukového	centra	v	OZO	Ostrava	pro	1.	až	3.	ročník
•	 Návštěva	Lesní	školy	v	Ostravě	pro	2.	a	3.	ročník
•	 Exkurze	geologického	pavilonu	VŠB	TU	v	Ostravě	pro	4.	a	5.	ročník
•	 Mobilní	planetárium	pro	1.	až	5.	ročník
•	 Návštěva	ZOO	Ostrava	pro	1.	až	3.	ročník
•	 Exkurze	v	Dolní	oblasti	Vítkovic	pro	4.	a	5.	ročník
•	 Výuka	prvouky	v	přírodě	pro	2.	a	3.	ročník

10 www.helloteddy.cz



1. třída
třídní učitelka: Petra Jelínková
 

Jan Adam Thea Karasová

Petr Adamec Eva Macíčková

Matěj Ďurica Karel Podhorný

Inés Christine Hartmann Emílie Vaňková

Lucie Kachlová 

Naši žáci ve školním roce 2012/2013
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2. a 3. třída
třídní učitelka: Adina Bálková Šimičková
 

Kristýna Adamová Caden Hartman

Asher Hartman Dominik Kraus

Arnaldo Césare Hartmann Matěj Novák

Sabina Richterová 

Nela Staňková 

Valentina Vaculínová 
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4. a 5. třída
třídní učitelka: Eva Neuwirthová
 

Hannah Hartman Stanislav Berman

Sára Karasová Adéla Gärtnerová

Václav Kuboň Jakub Hlaváček

Eliška Michalová Ludmila Kachlová

Matteo Richter 

Jan Sýkora

Tobiáš Tyleček

13www.helloskola.cz



Školní družina v roce 2012/2013

Školní	družina	zabezpečuje	dětem	náplň	volného	času	v	době	před	vyučováním	a	odpoledne	
před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Rodiče mohou své dítě přihlásit do družiny dle 
svého uvážení, a to jen na určité dny nebo jen do konkrétního kroužku či aktivity. U nás školní 
družina	neplní	 pouze	 funkci	 „hlídání	 dětí“.	Ve	 své	práci	 upřednostňujeme	především	emoční	
stránky dětského projevu. Ranní školní družina je zaměřena na klidové hry, četbu, poslech, 
na výtvarnou, pracovní a hudební činnost. Odpolední školní je rozdělena na část aktivní, odpo-
činkovou a na část, kde se děti mohou věnovat domácím úkolům.

V části aktivní

•	 seznamujeme	děti	s	atlasem	světa,	rozšiřujeme	encyklopedické	informace,	hlasitě	čteme	
u vybraných knížek, 

•	 zpíváme,	recitujeme,	vytváříme	vlastní	pohybové	a	herecké	etudy,
•	 kreslíme,	modelujeme	či	vyšíváme.	

V době odpočinku si

•	 hrajeme	společenské	hry,	luštíme	hádanky,	řešíme	kvízy,	stavíme	z	lega,	hrajeme	si	na	ob-
chod atd. 

Zájmové kroužky

•	 Keramický	kroužek
•	 Zábavná	matematika
•	 Přírodovědný	kroužek
•	 Výtvarný	kroužek
•	 Společenské	tance
•	 Angličtina	s	rodilým	mluvčím
•	 1.	pomoc
•	 Florbal
•	 Tenis	
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Školní družina v roce 2012/2013
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Základní údaje

Radmila Kuboňová ředitelka mateřské školy

Radmila Novobílská učitelka mateřské školy

Nikola Masopustová učitelka mateřské školy

Anna Sordylová učitelka mateřské školy

David Kavik native speaker (ESL)

Gabriela Čurdová učitelka v Dětském centru

• provoz mateřské školy ____________________________7:15 - 17:00 

• počet tříd _________________________________________________ 3

• průměrný počet žáků na jednoho učitele  ____________________ 8

• počet dětí v mateřské škole   ______________________________ 30

Ve školním roce probíhala tato centra 
aktivit:

•	 ateliér
•	 knihy	a	písmena
•	 dílna
•	 kostky
•	 hudba	a	divadlo
•	 voda	a	písek
•	 domácnost	

Děti pracují v těchto centrech dle vlastní volby a vzájemně si po-
máhají. Lektoři rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, nechávají je 
nalézat řešení vlastním tempem.

Mateřská škola v roce 2012/2013
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Mateřská škola v roce 2012/2013 Školní aktivity a prezentace mateřské 
školy:

•	 Keramický	kroužek
•	 Klub	nadaných	dětí	
•	 Angličtina	s	rodilým	mluvčím
•	 Jolly	Phonics
•	 Logopedická	péče
•	 Celé	Česko	čte	dětem
•	 Muzikoterapie
•	 Naučné	výpravy:	Cesta	do	lesa
•	 Ozdravné	pobyty	a	školka	v	přírodě
•	 Předškoláček		pro	budoucí	prvňáčky
•	 Letní	prázdninové	pobyty	s	kouzelnou	nocí	ve	školce
•	 Kurzy	tenisu,	plavání	a	lyžování,	bruslení
•	 Exkurze:	hasičská	zbrojnice,	Svět	Miniuni,	Sklep	strašidel,	Slezskoostravský	hrad,	 letiště	

v	Mošnově,	ranč	v	Hlučíně,	Bio	Farma,	Rybí	dům…
•	 Soutěže	-		Papírová	škola,	Pohlednice	pro	Evropu
•	 Projektové	dny:	Den	Země,	Halloween,	Čerti	na	ledě,	Pohádkový	muzikál,	Vítání	jara,
•	 Kulturní	akce:	Divadlo	loutek	Ostrava,	Terapie	loutkou,	English	Show,	Divadlo	Smíšek,	Pes	

fotbalista
•	 Oslavy	narozenin	dětí
•	 Prázdninové	týdenní	pobyty	s	angličtinou

Společné akce pro děti a rodiče:

•	 Vítání	jara
•	 Bramborový	den
•	 Pasování	předškoláků
•	 Relaxační	odpoledne	pro	maminky
•	 Sportovní	odpoledne	„Sportem	proti	nudě“
•	 Halloween
•	 Loučení	s	předškoláky
•	 Den	plný	her
•	 Námořnický	bál
•	 Vánoční	vystoupení	
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Děti mateřské školy Hello Teddy 
2012/2013

Elissa Abdallah James Honců
Marek Babinec Hajin Jeong
Ema Ďuricová Aram Jonáš
Zuzana Haftová Bella Jonášová
Hayes Hartman Marek Kubečka
Natálie Hlisníkovská Emma Macíčková
Adam Nosek Ladislav Svozil
Alexander Nosek Martin Šebesta
Roman Pompe Sofi e Vlasyuk
Eva Sattlerová Nikita Vlasyuk
Ondra Polleč Karel Kulhánek
 

Předškoláci 2012/2013

Adam Kulhánek Anna Mikšaníková
Jakub Richter Jáchym Štix
Nikola Ručková Erik Zakaryan
Michael Ulumbekov Jan Reček
Ema Procházková 
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Základní škola

Název vzdělávacího programu
Počet proškolených 

pedagogických 
pracovníků

Bakaláři pro pedagogický sbor 4

Tvorba webových stránek 4

Mezinárodní certifi káty Cambridge - workshop 2

Krok za krokem 4

Jolly Phonics Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém 
jazyce

3

Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 4

OXFORD VIP In House Training 2

Čtenářská a matematická gramotnost 4

Genetická metoda četní 1

Vzdělávání pro 21. století 1

Konference pro učitele 1. stupně 2

Mateřská škola

Název vzdělávacího programu
Počet proškolených 

pedagogických 
pracovníků

Úvod do muzikoterapie 4

Mensa NTC Learning II 1

Kompetentní učitel 21. století – Začít spolu 1

Mini conference for teachers of English 3

Jolly Phonics Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém 
jazyce

4

eTwinning II a III 2

Motivujeme učit se žáky anglicky pomocí cílů 1

Další vzdělávání pedagogickýchpracovníků základní školya mateřské školy
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Cambridgeské zkoušky

z anglického jazyka

Pro naše žáky pořádáme ve spolupráci s Jazykovou školou Hello tyto zkoušky přímo v naší zá-
kladní škole. Pro děti bylo značnou výhodou, že zkoušky skládají v místě, které dobře znají a není 
jim	 cizí.	 Naši	 učitelé	 se	 zúčastňují	 workshopů	 autorizovaného	 centra	 a	 využívají	 nepřeberné	
množství přípravných materiálů ke zkoušce.
Další výhodou tohoto prestižního partnerství je výhodná cena zkoušek pro naše žáky. Jako part-
nerská škola máme nárok na slevy a také rychlejší přístup k výsledkům. Partnerství s autorizova-
ným	centrem	ukazuje,	že	úroveň	výuky	anglického	jazyka	je	v	naší	škole	opravdu	vysoká.	
Věříme,	 že	 i	 ve	 školním	 roce	 2013/2014	 budeme	moci	 gratulovat	 našim	 úspěšným	 žákům	
k získání mezinárodního certifi kátu z angličtiny.
Pro	žáky	1.	stupně	základní	školy	je	nejvhodnější	zkouška	YLE,	která	se	skládá	ze	tří	úrovní:	Star-
ters,	Movers	a	Flyers.	Výuka	angličtiny	pro	děti	by	měla	být	hrou	a	inspirací.	Každý	rodič	ovšem	
také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití 
tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co 
všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu.Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé 
výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umoc-
ňují	víru	dítěte	ve	vlastní	síly	a	tím	podporují	jeho	budoucí	úspěchy	ve	vzdělávání.
Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše 
dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifi kát Cambridge YLE 
uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Úrovně náročnosti:

Testy YLE byly koncipované tak, že děti začínají výukou jednoduchých slov a pojmů na úrovni 
Starters	a	na	dalších	úrovních	Movers	a	Flyers	poznávají	stále	víc	vyvinuté,	složitější	 jazykové	
struktury:

Kdo může skládat YLE?

Testy YLE jsou určené pro děti ve věku 7 - 12 let.

Proč YLE? 

Vědecké výzkumy ukazují, že děti se rády učí k testům YLE a také je rády skládají. Mezi zkouš-
kové úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti velmi povzbuzuje 
a inspiruje. Cambridge Young Learners English Tests určují mezinárodní standardy ve vyučování 
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Cambridgeské zkoušky

z anglického jazyka

angličtiny v základních školách pro učitele i pro žáky. Všichni kandidáti na celém světě podléhají 
stejným pravidlům a dostávají stejné certifi káty Cambridge ESOL. Každé dítě, které skládá test 
YLE, dostává certifi kát. Z každé ze tří částí testu - poslechu, psaní a čtení, mluvení - je možné 
získat	maximálně	5	terčů	(bodů),	dohromady	tedy	15.	Výsledek	zřetelně	ukazuje,	jaké	dítě	dělá	
pokroky ve výuce jazyka. 
Certifi kát také motivuje k další práci s angličtinou.

Z jakých částí se skládá zkouška YLE?

Zkouška	YLE	se	skládá	ze	tří	částí	(tzv.	Papers):	
Čtení	a	psaní	(Reading	and	Writing)	
Poslech	(Listening)
Mluvený	projev	(Speaking)	

Žáci, kteří úspěšně složili zkoušky a zís-
kali certifi kát YLE

Starters
Reading and 

Writing
Listening Speaking

Kristýna Adamová 4 4 5

Nela Staňková 5 4 5

Sabina Richterová 3 3 5

Valentina Vaculínová 5 4 5

Dominik Kraus 5 5 5

Jan Sýkora 5 5 5

Matteo Richter 5 5 5

Movers
Reading and 

Writing
Listening Speaking

Sára Karasová 3 5 5

Václav Kuboň 4 5 5

Eliška Michalová 3 4 5

Jakub Hlaváček 4 5 5

Adéla Gärtnerová 4 5 5

Ludmila Kachlová 5 5 5

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení jednotlivých jazykových dovedností, 5 bodů je maximum.
(Reading and Writing = čtení a psaní, Listening = poslech, Speaking = ústní projev)
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KALIBRO

Projekt KALIBRO je jeden z nejvýznamnějších nestátních poskytovatelů nástrojů pro evaluaci 
základních	a	středních	škol	v	České	republice.	V	tomto	školním	roce	těmito	testy	prošli	žáci	3.	
a 5. ročníku. Výsledky testů byly více než výborné. Páťáci byli absolutně nejlepší v anglickém 
jazyce.

KALIBRO - decily úspěšnosti 3. ročníku 

Předmět Základní 
školy v ČR

Základní školy 
v ČR

Počet 
testovaných ZŠ

Hello škola

Český jazyk
(1. desetina škol)

od 90,0 do 81,9 113 85,7

Anglický jazyk
(1. desetina škol)

od 93,8 do 82,6 73 85,4

Matematika 
(1. desetina škol)

od 89,8 do 74,6 113 81,7

Přírodovědný základ 
(1. desetina škol)

od 85,5 do 71,6 75 72,2

Prvouka
(1. desetina škol)

od 87,0 do 80,7 92 80,7

KALIBRO - decily úspěšnosti 5. ročníku 

Předmět Základní 
školy v ČR

Základní školy 
v ČR

Počet 
testovaných ZŠ

Hello škola

Český jazyk
(1. desetina škol)

od 83,8 do 73,7 84 74,8

Humanitní základ
(1. desetina škol)

od 88,5 do 75,0 135 80,2

Anglický jazyk
(1. desetina škol)

od 88,0 do 74,7 161 95,2

Matematika
(1. desetina škol)

od 86,2 do 63,8 179 77,6

Přírodovědný základ
(1. desetina škol)

od 88,7 do 71,1 139 85,9

Ekonomické dovednosti
(1. desetina škol)

od 82,4 do 66,1 99 76,9
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KALIBRO

Ve dnech 13. 5. 2013 – 7. 6. 2013 se uskutečnila druhá celoplošná generální zkouška ověřová-
ní	výsledků	žáků	na	úrovni	5.	a	9.	ročníků	základních	škol,	jejímž	cílem	kromě	ověření	funkčnosti	
elektronického testovacího systému při celoplošné zátěži a po jeho dalších úpravách a doplnění 
v	rámci	plánovaného	vývoje	oproti	stavu	v	roce	2012	bylo poskytnout relevantní zpětnova-
zebnou informaci o tom, jak si stojí žáci 5. a 9. ročníků základních škol a odpovída-
jících ročníků dalších druhů škol v porovnání s externími vzdělávacími normami pro 
český	jazyk,	matematiku,	anglický	jazyk,	německý	jazyk	a	francouzský	jazyk.

Do druhé celoplošné generální zkoušky se zapojilo 3.759 škol, což je 99,9 % všech škol, pro 
které byla generální zkouška určena, a 166.150 žáků těchto škol

Podíly žáků dle průměrné úspěšnosti ve společných úlohách základní úrovně (porov-
nání se standardem) 
Grafy	 ukazují,	 jaké	 podíly	 žáků	 dosáhly	 v	 úlohách	 úvodní	 části	 testů	 úspěšnosti	 v	 pásmech	
0–20	%,	21–40	%,	41–60	%,	61–80	%	a	81–100	%.	Zahrnuty	byly	pouze	výsledky	žáků	bez	
vyznačené	speciální	vzdělávací	potřeby	(údaje	v	závorkách	v	legendě	grafů	uvádějí	reálné	počty	
zahrnutých	žáků).

Výsledky
z Celoplošné generální zkoušky 2(5. ročník)

Výsledky žáků ZŠ Hello - patříme

mezi nejlepší školy v ČR!

Český jazyk _________96%

Matematika _________ 81%

Anglický jazyk _______ 97%

Český jazyk Matematika Anglický jazyk

█ 0%	-	20% � 0,00%	(2)
█ 21%	-	40% � 0,16%	(118)
█ 41%	-	60% � 8,92%	(6.668)
█ 61%	-	80% � 77,80%	(58.142)
█ 81%	-	100% � 13,11%	(9.800)

█ 0%	-	20% � 0,03%	(23)
█ 21%	-	40% � 8,96%	(6.679)
█ 41%	-	60% � 69.56%	(51.851)
█ 61%	-	80% � 20.68%	(15.418)
█ 81%	-	100% � 0,77%	(575)

█ 0%	-	20% � 0,11%	(80)
█ 21%	-	40% � 0,23%	(171)
█ 41%	-	60% � 3,78%	(2.763)
█ 61%	-	80% � 56,77%	(41.521)
█ 81%	-	100% � 39,11%	(28.604)



Účast na projektech

EU peníze školám

Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získala fi nanční podporu v rámci projektu EU peníze 
školám, na realizaci aktivit souvisejících s novými metodami a nástroji, které povedou ke zlepše-
ní	stavu	počátečního	vzdělávání	na	základní	škole.	Tento	projekt	je	fi	nancován	z	prostředků	ESF	
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu 
ČR.	Zkvalitnění	a	zefektivnění	výuky	bude	dosaženo	tvorbou	a	následným	používáním	nových	
metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Do tříd byla pořízena interaktivní tabule, 
počítač a výukové programy k těmto tabulím.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji 
čtenářské a informační gramotnosti. 

Cílem	aktivity	 je	 zvýšit	 kvalitu	 výuky	 zaměřené	na	 rozvoj	 čtenářské	a	 informační	gramotnosti	
cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

• Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních 
technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, in-
terakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních 
výsledků.		V	projektu	probíhá	tvorba	výukových	pomůcek	–	Digitálních	učebních	materiálů	-	vy-
užívaných dále učiteli pro výuku na základní škole.

Celkový	počet	vytvořených	pomůcek	dosáhl	na	konci	školního	roku	2012/2013	téměř	sto	digi-
tálních učebních materiálů.
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Účast na projektech Projekt ESF pro rodiče - Rodiče bez 
bariér - sladění pracovního a rodinného 
života

Základní myšlenkou projektu bylo vytvoření dětského centra pro děti ve věku 2 - 7 let, které měli 
možnost využívat rodiče vracející se po rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu. Tento 
projekt	byl	 fi	nancován	 z	prostředků	ESF	prostřednictvím	Operačního	programu	Lidské	 zdroje	
a	zaměstnanost	a	státního	rozpočtu	ČR.

Projekt pomáhal překonat rodičům problémy a po-
může zlepšit jejich postavení následujícím způso-
bem.

Kontakty k projektu

Koordinátor dětského centra _______________ Radmila Kuboňová

telefon _____________________________________________596 729 624

mobil _______________________________________________733 530 656

e-mail ________________________________________info@helloteddy.cz 
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Informace pro školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. je moderní školou s výukou předmětů v českém 
a anglickém jazyce již od první třídy. Učitelský sbor je proto složen nejen z českých učitelů s per-
fektní	znalostí	anglického	jazyka,	ale	rovněž	z	kvalitních	učitelů	z	anglicky	mluvících	zemí.	Oproti	
svým spolužákům z prvního stupně běžných základních škol mají naši žáci už osvojenu a zažitu 
běžnou komunikaci v angličtině. Angličtina je pro ně daleko více než jen školním předmětem, 
neboť jsou zvyklí používat angličtinu jako nástroj pro další učení i nástroj běžného styku, jsou 
zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci si na vlastní kůži zkouší, že při užívání cizího 
jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale že mnohem větší chybou by bylo bát se 
jazyk používat. Žáky připravujeme na Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. 

Škola	kromě	kmenových	tříd	využívá	i	řady	dalších	prostor:	knihovnu	s	čítárnou,	školní	diva-
délko, hudebnu, tělocvičnu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, školní jídelnu a venkovní 
zázemí, které zahrnuje zahradu s prolézačkami, dvě sportovní a jedno dopravní hřiště. Pro za-
bezpečení	pitného	režimu	mohou	žáci	využívat	školní	bufet	tamní	školy.

Český jazyk je prvním vyučovacím jazykem a zejména na počátku studia jednoznačně domi-
nuje.	Český	jazyk	u	nás	není	jen	o	pravopise,	ale	také	o	vlastní	mimočítankové	četbě.	Za	každé	
pololetí udělujeme titul „Knihožrouta“. Hodně čteme i ve školní družině.

Anglický jazyk není považován za cizí jazyk, protože většina dětí je již během docházky v ma-
teřské škole vyučována bilingvně. Při nástupu na základní školu nemusí mít dítě žádné znalosti 
anglického jazyka. Děti se s angličtinou seznamují postupně a přirozeně. Během prvních začátků 
se děti učí angličtinu pomocí moderní metody The Jolly Phonics. Je to metoda, která dětem 
hodně pomůže, protože se naučí obecná pravidla jak vyslovovat, hláskovat a číst, která pak bu-
dou používat celý život. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy, jeho časová dotace se 
pozvolna zvyšuje tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si ke vzdělávání teprve 
utvářejí vztah. Angličtinu používají děti aktivně také při hodinách matematiky, tělesné, hudební, 
pracovní a výtvarné výchovy a v odpoledních aktivitách.

Další cizí jazyk, španělština, jako nepovinný předmět je zařazen do 5. ročníku a je v rozsahu 
dvou vyučovacích hodin. V šestém ročníku se stává španělský jazyk povinným předmětem 
v rozsahu tří vyučovacích hodin. 

Matematika je vyučována částečně v anglickém a částečně v českém jazyce. Proto je tento 
předmět	vyučován	jak	z	českých,	tak	z	britských	učebnic	a	učivo	je	tomu	přizpůsobeno.	Česky	je	
vyučována nová látka, aby došlo ke správnému pochopení a používání správného názvosloví.

Hudební výchova je zpočátku vyučována jak v českém jazyce, tak v anglickém, aby se děti 
naučily zpívat a seznámily se i s českými národními písněmi. 
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Informace pro školní rok 2013/2014
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Tělesná výchova, výtvarná výchova a praktické činnosti jsou také vyučovány jak v čes-
kém jazyce, tak v anglickém, později pouze v angličtině. V těchto předmětech nám záleží přede-
vším na praktickém využití získaných dovedností pro užitek i radost ostatních či vlastní. Chceme 
dětem v těchto výchovách nabídnout co nejširší spektrum možností a aktivit a opět je zaměřovat 
směrem na vlastní život, aby na konci každého ročníku měly jasno v tom, proč se danou věc 
naučily.

Víte, co čeká děti v mateřské škole?

Soukromá mateřská škola Hello Teddy je akreditovaná a již 5 let nabízí dětem od 2 let nad-
standartní	péči:	1	třída=15	dětí	=	2	kvalifi	kované	učitelky,	výuka	angličtiny	po	celý	den	zábavnou	
formou,	konverzace	s	rodilým	mluvčím,	příprava	a		návaznost	na	ZŠ	Hello,	zájmové	aktivity	(ke-
ramika,	muzikoterapie,	šachy..),	kurzy	tenisu,	lyžování,	plavání,	bruslení,	horské	ozdravné	pobyty	
3x	za	rok,	projektové	dny,	společné	akce	pro	děti	a	rodiče,	Klub	nadaných	dětí	ve	spolupráci	s	
Mensa, logopedická péče, narozeninové oslavy v prostorách naší školky i s programem. 

Provozní doba MŠ je od 7.00 - 17.00 hod, během letních prázdnin nabízíme příměst-
ské tábory s angličtinou. Nabízíme slevy pro sourozence.

•	 přátelské	a	rodinné	prostředí
•	 program	tvoří	zkušení	a	kvalifi		kovaní	učitelé	společně	s	rodilými	mluvčími
•	 výuka	angličtiny	je	začleněna	přirozenou	a	zábavnou	cestou
•	 principy	mezinárodního	programu	Začít	spolu
•	 individuální	přístup	ke	každému	dítěti	tak,	aby	se	vyvíjelo	vlastním	tempem	a	využívalo	styl	

učení, který mu nejlépe vyhovuje
•	 pestrá	paleta	aktivit,	sportů	a	zájmových	kroužků
•	 školka	v	přírodě,	ozdravné	pobyty	oslava	narozenin
•	 logopedická	péče
•	 Klub	nadaných	dětí

Víte, co čeká děti v 1. třídě?
•	 do	světa	čtení	vstoupíme	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!

Víte, co čeká děti na 2. stupni?
•	 Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a malého počtu studentů ve tří-

dě	(max.	16)	garantuje	dostatek	prostoru	a	pozornosti	pro	každého	a	je	předpokladem	pro	
účinné vzdělávání. 

•	 Bude se do školy těšit a bude „v pohodě“. Z našeho interního průzkumu mezi rodiči 
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vyplývá, že děti do školy chodí rády. To je pro nás velmi důležité, jelikož výzkum i školní 
praxe ukazují, že výsledky žáků jsou lepší, jestliže se žáci cítí ve škole v bezpečí a obklopeni 
prostředím, kde mají podporu. 

•	 Dorozumí se plynule v anglickém jazyce. Pět hodin angličtiny týdně + konverzace s ro-
dilým	mluvčím	+	používání	angličtiny	i	v	dalších	předmětech	=	zaručený	pokrok.	

•	 Naučí	se	rychle	základy	druhého jazyka – španělštiny. 
•	 Bude v dobré společnosti. Naši páťáci ve srovnávacích testech KALIBRO skončili v první 

desetině	(ve	všech	předmětech)	a	v	celoplošném	testování	5.	tříd	pořádaným	MŠMT	naše	
děti	opět	potvrdily,	že	patříme	mezi	nejlepších	10%	škol	v	ČR!	Gratulujeme!!!

Školné 
•	 Školné	pro	školní	rok	činí	5	000,-	Kč	měsíčně	v	ZŠ	a	5700,-	Kč	měsíčně	v	MŠ
•	 Školné	zahrnuje	výuku,	včetně	nepovinných	předmětů,	školní	družinu	a	zájmové	kroužky.	

Pro	 každý	 rok	 připravujeme	 pestrou	 nabídku	 volitelných	 kroužků	 (sportovní,	 umělecké,	
jazykové,	přírodovědné,	...).

•	 Výše	školného	zůstává	stejná	po	celou	dobu	studia	na	1.	či	2.	stupni.	Mimoškolní	kurzy	
či	samostatné	akce	se	hradí	samostatně	(např.	lyžařská	škola,	pobyt	ve	škole	v	přírodě,	
plavání	...)

•	 Pro	sourozence	v	naší	MŠ	či	ZŠ	poskytujeme	ze	školného	slevu.	

Proč školné?
Jednoduše	proto,	abychom	pokryli	zvýšené	náklady,	protože	u	nás	je:
•	 malý počet žáků ve třídě	 (max.	 16)	 -	 záleží	 nám	na	 kvalitní	 výuce,	 na	 individuálním	

rozvoji každého žáka, tak aby měl prostor vyjádřit svůj názor a učitel měl dostatek času na 
všechny děti ve třídě.

•	 bilingvní škola = rozšířená výuka jazyků	-	ta	je	efektivní	pouze	v	kombinaci	s	rodilými	
mluvčími a tehdy, když má cíl, který motivuje - u nás je to navíc i příprava na mezinárodní 
zkoušky Cambridge English

•	 moderní metody výuky - vyžadují kvalitní a proškolené učitele
•	 pestrá paleta zájmových kroužků, prodloužená doba školní družiny
•	 moderní vybavení
•	 ...	přijďte	se	k	nám	podívat,	ať	to	poznáte	na	vlastní	oči	:-)

Víte, že máte možnost získat stipendium?  
Poskytujeme	sociální	stipendium	na	úhradu	40-100%	školného	pro	žáky	základní	školy.	Udělení	
stipendia je podmíněno sociální situací žadatele, kdy souhrn příjmů členů rodiny nesmí překročit 
jedenapůlnásobek	průměrné	měsíční	mzdy	v	České	republice	za	předchozí	kalendářní	rok.	

A VÍTE, CO CHYSTÁME PRO TY, KDO SKONČÍ ZŠ?

2. 9. 2013 OTEVÍRÁME 1. ROČNÍK GYMNÁZIA!!!
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Personální složení

Základní škola

Mgr. Alena Tůmová  __________________________________ředitelka školy

Mgr. Lenka Balarinová  ____________________________učitelka 1. stupně

Mgr. Petra Jelínková  ______________________________učitelka 1. stupně

Mgr. Veronika Lusková  ____________________________učitelka 1. stupně

Mgr. Michaela Podlesná ___________________________učitelka 1. stupně

Mgr. Bohuslava Bartošová ________ učitelka 1. a 2. stupně – španělský jazyk

Mgr. Monika Endelová __________________ učitelka 2. stupně – český jazyk 

Katerina Koscova _______________________________ native speaker (ESL)

David Kavik  _____________________________________ native speaker (ESL)

Mgr. Petra Nosková  ___ učitelka 2. stupně – anglický jazyk, matematika, fyzika

Mgr. Šárka Divišová ______________________ učitelka 2. stupně – přírodopis

Mgr. Zuzana Haltmanová ___učitelka 2. stupně – dějepis, výchova k občanství

Mgr. Marek Sládeček ________________________učitel 2. stupně - zeměpis

Bc. Nikola Vavrošová _______________________________vychovatelka ŠD

Jiřina Vrobelová _____________________________________vychovatelka ŠD

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

Mateřská škola

Radmila Kuboňová  ___________________________ředitelka mateřské školy

Radmila Novobílská ___________________________ učitelka mateřské školy

Nikola Masopustová  _________________________ učitelka mateřské školy

Gabriela Čurdová  _____________________________ učitelka mateřské školy

Anna Sordylová  ______________________________ učitelka mateřské školy

David Kavik   _____________________________________native speaker (ESL)

Katerina Koscova _______________________________ native speaker (ESL)
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Personální složení Učební plán
pro školní rok 2013/2014

1. stupeň

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

Jazyk a jazyková komunikace 44+9 44

Český jazyk a literatura 8+1 7+2 7+1 6+1 7 35+5 35

Anglický jazyk 1+1 2 2+1 2+1 2+1 9+4 9

Matematika a její aplikace 20+3 20

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

Informační a komunikační technologie 1 1

Práce s PC X X X X 1 0 0

Člověk a jeho svět 12+2 12

Prvouka 2 2 2 X X 6 X

Vlastivěda X X X 2 1+1 3+1 X

Přírodověda X X X 2 1+1 3+1 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 22 104 104

CELKEM DISPONIBILNÍ 2 2 3 3 4 14 14

CELKEM V ROČNÍKU 22 22 23 25 26 118 118

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 12

Konverzace v anglickém jazyce
nepovinný předmět

2 2 2 2 2 10

Španělský jazyk
nepovinný předmět

X X X X 2 2

Modře označené předměty jsou vyučovány v českém i anglickém jazyce, poměr se mění podle ročníků.
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2. stupeň

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

Jazyk a jazyková komunikace 27+14 27

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

Anglický jazyk 3+1 3+1 3 3 12+2 X

Další cizí jazyk (španělský jazyk) 0+3 0+3 0+2 0+2 0+10 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 1+1 2 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 X 1 1 1 3 X

Volba povolání 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

Mediální výchova 0+1 0

Mediální výchova X X 0+0,5 0+0,5 0+1 X

Volitelné předměty 0+2 0

       X X X 0+2 0+2 X

CELKEM ZÁKLADNÍ 23 26 25 24 98 98

CELKEM DISPONIBILNÍ 6 4 6 8 24 24

CELKEM V ROČNÍKU 29 30 31 32 122 122

Konverzace v anglickém jazyce
nepovinný předmět

2 X X X 2

Modře označené předměty jsou vyučovány v českém i anglickém jazyce, poměr se mění podle ročníků.
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Harmonogram
školního roku 2013/2014

1. pololetí __________________________2.9.2013 – 30.1.2014
2. pololetí __________________________6.1.2014 – 27.6.2014

Prázdniny: Základní škola
Podzimní prázdniny ____________________29.10.2013 a 30.10.2013
Vánoční prázdniny ________________________ 21.12.2013 – 5.1.2014
Jednodenní pololetní prázdniny _______________________ 31.1.2014
Jarní prázdniny ____________________________10.2.2014 – 16.2.2014
Velikonoční prázdniny _____________________17.4.2014 a 18.4.2014
Hlavní prázdniny _________________________ 28.6.2014 – 31.8.2014

Den otevřených dveří
12.11.2013 _______________________________od 15:00 do 18:00 hod.
7.1.2014 _________________________________od 15:00 do 18:00 hod.

Ukázkové hodiny pro rodiče v ZŠ
19.11.2013 ________________________________od 9:00 do 15:00 hod.
21.1.2013 ________________________________ od  9:00 do 15:00 hod.

Třídní schůzky a konzultace
2.9.2013 _____________________________ 16:00 hod. (třídní schůzka)
5.11.2013 ____________________________ 16:00 hod. (třídní schůzka)
14.1.2014 _______________________________ 16:00 hod. (konzultace)
22.4.2014 ___________________________ 16:00 hod. (třídní schůzka)
10.6.2014 _______________________________ 16:00 hod. (konzultace)

Zápis do první třídy
3.12.2013 ________________________________od 15:00 do 18:00 hod.
28.1.2014 ________________________________od 15:00 do 18:00 hod.

Letní tábor _____________________________červenec/srpen 2014

Období školního vyučování ve školním roce 
2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. 
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Nabídka kroužků

pro školní rok 2013/2014

Název kroužku Vedoucí kroužku Náplň kroužku

Zumba Denisa Šnajdrová Určeno dětem, které rády tančí a vystupují – nemají 
trému ukázat to, co se naučily

Dramatický 
kroužek

Monika Endelová Kroužek bude zaměřen na tvořivou dramatickou 
činnost formou práce s příběhem, děti si budou roz-
víjet pohybový, verbální, hudebně rytmický projev

Výtvarný kroužek Studentky Ostravské 
univerzity

Pro děti, které rády malují, kreslí a mají velkou 
fantazii

Keramický 
kroužek

Marie Stařičná Pro děti, které rády pracují s hlínou

Pěvecký sbor 
a fl étničky 

Veronika Lusková Pro děti, které se chtějí naučit hrát na tento hudební 
nástroj

English with the 
native speaker

David Kavik Angličtina s rodilým mluvčím na jakékoliv téma

Zábavná 
matematika

Denisa Šnajdrová
Jan Hampl

Určeno dětem, pro které je matematika zábava

Pohybové  hry Jan Hampl Děti se naučí strategii, spolupráci, a to s živým 
hráčem, ne s počítačovou fi gurkou

Kroužek 1. 
pomoci

Petra Jelínková Děti se naučí základy poskytnutí první pomoci

Předškolák Lenka Balarinová Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

Tenis Pavel Moravec Tenisová škola pro začátečníky a pokročilé

Florbal Monika Adamová Florbal pro kluky, ale i holčičky

Moderní 
tancování

Nikola Vavrošová Pro velké i malé děti, pro ty, co mají rádi pohyb, 
moderní choreografi e na moderní písně zahranič-
ních hitparád

Italština hrou Nikola Vavrošová Děti se naučí základy italského jazyka, budeme 
poslouchat italské písně. Vše hravou formou

Šikovné ruce Nikola Vavrošová Tento kroužek bude o vyšívání, vyrábění papírových 
výrobků a modelování 

Návrhářský 
kroužek

Nikola Vavrošová Budeme kreslit postavy, navrhovat oblečení, praco-
vat a tvořit s textilem, uděláme si i módní přehlídku

Filmový klub 
náročného žáka

Nikola Vavrošová
Monika Endelová

Budeme se dívat na pohádky, komedie a fi lmy. 
Povídat si o žánrech a spolu se nasmějeme
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Nabídka kroužků

pro školní rok 2013/2014
Partneři a sponzoři školy

Partneři:

Jazyková škola Hello 
Základní škola Fr. Formana
Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj
Ostravská univerzita v Ostravě
Oxford University Press
University of Cambridge ESOL Examinations
Petr Adam
SPC Ostrava – Zábřeh
Ski areál Skalka, Ostrava – Vřesina
Plavecká škola A. Kučery
Fungolf
Jojopark
OC Galerie Tesco
Interspar  Ostrava – Dubina
OC Globus
Lego Trading, s.r.o.
Děkujeme! – Thank you!  

Za výraznou podporu děkujeme zejména těmto 
rodičům:

Děkujeme všem výše uvedeným subjektům a také všem rodi-
čům a ostatním příznivcům, kteří nás mají rádi a pomáhají nám 
budovat školu Hello.
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Adamcovi
Adamovi
Ďuricovi
Haftovi
Kachlovi
Karasovi
Podhorní

Richterovi
Tylečkovi
Vaculínovi
paní Gärtnerová
paní Michalová
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Fotogalerie školních akcí

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
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Fotogalerie školních akcí BRAMBOROVÝ DEN

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
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PROJEKTOVÉ DNY „PRVOUKA V PŘÍRODĚ“ 

38

DEN ZEMĚ
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HEALTHY DAY 
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NÁMOŘNICKÝ KARNEVAL
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ČTVRŤÁCI A PÁŤÁCI  NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLCE 

ČTENÍ S AMY 
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HELLO HALLOWEEN 

THANKSGIVING DAY 
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ODPOLEDNE CHYTRÝCH HLAV

SENÁTOR LEOPOLD SULOVSKÝ ČTE NAŠIM DĚTEM
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1. ROČNÍK SOUTĚŽE HELLO GAMES

SPORTEM PROTI NUDĚ 
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ČERTOVSKÉ ŘÁDĚNÍ NA LEDĚ

MATEŘSKÁ ŠKOLKA OSLAVILA 5 LET
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LOVY BEZE ZBRANÍ, ALE I S NIMI

VÝSTAVA JANA ZRZAVÉHO
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CO SKRÝVÁ U6

HERNÍ ODPOLEDNE
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KLUB NADANÝCH DĚTÍ V MŠ
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UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
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Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Františka Formana 268/45
700 30 Ostrava - Dubina

telefon: 596 729 620
mobil: 775 345 369

e-mail: reditelka@helloskola.cz

www.helloskola.cz

ňskáňskáňská

Tramvajová zastávka Dubina - Interspar
Tramvaje č.: 1, 3, 10, 12, 17


