Základní škola a mateřská škola Hello
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2011/2012

Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. je školou, která usiluje o vytváření motivujícího a podnětného prostředí k celoživotnímu vzdělávání. Škola vede
žáky k sebepoznávání, k poznávání a hodnocení svých postojů a myšlenek, ale
také k citlivému vnímání, toleranci a respektování názorů ostatních. Vnímá žáka
jako individualitu a svébytnou osobnost. Jedním z hlavních úkolů je respektovat
tuto individualitu každého žáka a v nejvyšší možné míře rozvíjet jeho schopnosti
takovým způsobem, aby veškeré získané poznatky a dovednosti dokázal uplatnit
v běžném životě. Škola staví na šesti základních pilířích:
1. Bilingvní škola - rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy
předměty: matematika, výtvarná výchova, praktické činnosti, tělesná výchova,
hudební výchova a práce s počítačem se vyučuje bilingvně.
2. Bezpečná, příjemná a otevřená škola.
3. Pozitivní vzájemné vztahy a komunikace.
4. Spojení teorie a praxe.
5. Kvalita života - ekologické cítění, zdravý životní styl, odpovědnost za svůj život.
6. Rodiče jako aktivní součást v životě školy.
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Slovo vedení Základní školy a mateřské školy Hello
Jsme bilingvní školou a kromě češtiny je naším společným jazykem angličtina, se kterou
se seznamujeme postupně a zapojujeme ji do všech našich aktivit tak, aby se ji děti naučily
využívat přirozeně a stala se běžným prostředkem komunikace. Nadšení našich učitelů a žáků
nám spolu s malým počtem dětí ve třídě umožňuje vytvořit rodinnou atmosféru a vést výuku
s respektem pro individualitu každého dítěte. Věříme, že prostor pro vyjádření názorů a diskusi vytvářejí podnětné prostředí pro rozvoj samostatného myšlení a umožňují dětem naplno
rozvíjet své schopnosti i dovednosti a v dobrém slova smyslu se odlišovat od průměru.
Do školního života jsou zapojeni i rodiče. Zakládáme si zejména na otevřenosti školy. Tím
myslíme, že rodiče jsou vítáni ve výuce i na konzultaci nejen při dni otevřených dveří a oficiálních konzultačních termínech, ale kdykoliv mají čas, chuť a považují to za prospěšné. Rodiče
se aktivně zapojují do realizace četných akcí a pomáhají s jejich zajištěním.
Školní rok 2011/12 byl pestrý a přinášel sebou řadu nových událostí, jak už to u nově
vznikající školy bývá. Naše škola pokračovala v dalším růstu a rozvoji. Přicházeli noví žáci
i učitelé, v mateřské škole se naplnila dvě oddělení a základní škola otevřela dvě třídy.
Za zdařilé akce považujeme návštěvu planetária, školu v přírodě v Beskydech a Jeseníkách,
různá divadelní představení, kulturní akce, soutěže a zvláště pak společné Dílničky - vánoční
a velikonoční, spojené s vystoupením dětí. Na jedničku se povedl Sportovní den, který připravila naše mateřská škola i pro žáky ze ZŠ. A především pak závěr školního roku na zahradě
školy, který jsme společně s rodiči žáků oslavili jako jedna velká rodina.
Vynikajících výsledků z angličtiny dosáhli žáci naší školy při Cambridgeských zkouškách, na které je velice dobře připravila paní učitelka Petra Jelínková a lektor James Presley.
O tom, že ZŠ Hello poskytuje kvalitní vzdělání a splňuje všechny zákonné náležitosti, svědčí
i to, že škola prošla úspěšně kontrolou České školní inspekce.
Konec června přinesl vysvědčení a vytoužené prázdniny. Dva měsíce volna však neznamenají, že škola je zavřená a na děti nemyslíme. Právě naopak - rádi si léto užíváme s nimi.
Pro děti naší ZŠ a nejen pro ně, jsme připravili letní tábor Hello Magic Camp plný kouzel, her,
sportů a samozřejmě i angličtiny. Místem, kde se odehrál slet malých kouzelníků a čarodějnic
se stal zámek v Žádlovicích u Loštic. Tábor se nám vyvedl a užili jsme si ho náramně. Sešly
se nám skvělé děti, které měly zájem spolupracovat, soutěžit, učit se a pouštět se do nových
a neznámých činností.
Celé léto měla napilno i naše MŠ, kde se 6 týdnů odehrávala tradiční cesta kolem světa každý týden jeden kontinent a nakonec rozloučení s prázdninami. Dny byly nabité aktivitami
pro menší i větší děti, hrami a řadou výletů do okolí - ZOO, hrad, letiště, … nic neuniklo naší
pozornosti!
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Závěr prázdnin znamenal čas příprav na nový školní rok: výběr nových pedagogů a nové
učebny - vždyť se stále rozrůstáme! Výzdoba tříd, nákup učebnic a interaktivní tabule, plánování rozvrhu, kroužků a dalších akcí tak, aby si každý přišel na své, to je život naší školy
na přelomu srpna a září.
O tom, že zmiňované akce se vydařily, svědčí i skutečnost, že se jich děti účastnily obvykle
v plném počtu. To, že se jim často nechtělo domů a chtěly si pobyt ve škole či školce prodloužit, nás těší a zároveň zavazuje pro rok příští: očekávání jsou nemalá.
Těšíme se na další školní rok a věříme, že bude alespoň tak úspěšný jako ten právě ukončený!
Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. - jednatel
Mgr. Eva Babinská - ředitelka ZŠ
Radmila Kuboňová - ředitelka MŠ
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Ohlasy rodičů
Rodiče Ludmily Kachlové

Naše dcera má za sebou čtyři roky školní docházky. Ani jednou jsem od ní neslyšela, že by
se jí do školy nechtělo. Je to proto, že paní učitelky umí děti zaměstnat a hlavně zaujmout.
Hrají hry a při tom se vlastně učí. Dále se mi líbí komunikace rodič-škola. Příjemné jsou i akce
typu velikonoční nebo vánoční dílnička, společná odpoledne na školní zahradě atd. A podle
toho, co víme o připravovaných akcích pro nový školní rok, si myslím, že to bude pro děti ještě
zajímavější. Přeji škole hodně úspěchů a hlavně samé spokojené žáčky.

Maminka Dominika Krause

Jelikož jsem učitelka dětí 1. stupně ZŠ, dokážu porovnat rozdíly mezi klasickou a soukromou
základní školou. Vypíchla bych ale jen ty nejdůležitější a pro mě nejpodstatnější věci. Jako
učitelka upřednostňuji výuku předmětu anglického jazyka již od 1. třídy a to přirozenou,
nenásilnou a hravou formou. To, že syn angličtinu zvládá, se ukázalo na konci školního roku,
neboť bez problému složil mezinárodní Cambridgeskou zkoušku. Velké plus přikládám malému množství dětí ve třídě (do 10), což umožňuje tak důležitý individuální přístup učitele
k dětem, daleko hlubší poznávání dětí, možnost většího působení na rozvíjení jejich osobností
a přípravu žáků pro plnohodnotný život. Jako matka svého dítěte oceňuji velké množství nejrůznějších dopoledních i odpoledních akcí a aktivit, velikonoční i vánoční dílničku žáků spolu
s rodiči, velký výběr zájmových kroužků a především vzájemnou spolupráci mezi učiteli, dětmi
a rodiči. ZŠ Hello vnímám jako ,,jednu velkou rodinu“, ve které se cítí dobře především můj
syn, ale také já. Každá matka si přeje vidět své dítě ve škole spokojené a šťastné a právě to se
paním učitelkám na této škole povedlo. Za to moc děkuji.

Rodiče Václava Kuboně

Náš syn začal navštěvovat ZŠ Hello s.r.o. od 2. třídy. Oba dva jsme poznali velký rozdíl oproti
klasické třídě s více než 20 žáky. Malý počet žáků přispěl k rychlejšímu zvládání učiva, k individuálnímu přístupu, k samostatné práci na projektech, prezentaci vlastních schopností. Rodinné prostředí školy a denní kontakt s anglickým jazykem pomáhá synovi uvědomovat si sama
sebe a důležitost vzdělávání v dnešním náročném světě. Děkujeme celému týmu ZŠ Hello.

Rodiče Tobiáše Tylečka

Když jsme se před dvěma lety dozvěděli, že od září bude vedle školky nově fungovat také bilingvní Základní škola Hello, dlouho jsme se nerozmýšleli a této příležitosti využili. Syna jsme
odhlásili na místní škole, kde jsme s úrovní výuky a přístupem k žákům a jejich hodnocení
nebyli zdaleka spokojeni a zapsali na novou ZŠ Hello. Sice jsme museli překonat počáteční
obavy a nejistotu z budoucnosti v úplně nové škole bez historie a s neobvyklými výukovými
metodami. Navíc jsme se tím uvázali k několikaletému dennodennímu odvozu syna do školy
a zpět. Ale za ty dva roky, které už máme s ZŠ Hello za sebou, jsme ani jednou nezalitovali.
Takový naprosto individuální přístup, moderní učební metody s využitím moderní techniky,
špičkovou úroveň jazykové výuky včetně cizojazyčné výuky předmětů jako je matematika,
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hudební nebo výtvarná výchova, by nám jiná základní škola, kde jsou navíc v jedné třídě třeba
i tři desítky žáků, mohla jen stěží poskytnout. Po dvou letech fungování víme my i náš syn, že
bychom jinou školu než ZŠ Hello nezvolili.

Rodiče dětí - účastníků letního tábora
Sára Hrubá

Děkuji za krásný tábor pro dceru, přijela naprosto nadšená a s tím, že příští rok jede zase. Jsem
ráda, že jsme objevili Hello se vším, co k tomu patří. Vy i Vaši kouzelničtí pomocníci máte můj
obdiv a velké díky.

Ivana Vašková

Dobrý den, dcera Valentinka se vrátila nadšená a příští rok chce jet znovu, takže děkuji za dobře odvedenou práci s dětmi.

Pavla Tmějová

Verunka i její kámošky byly nadšené a příští rok chtějí jet zas. Takže se moc těší (a jejich rodiče
taky).

Lenka Chovancová

Ještě jednou děkujeme za syna, protože se mu na táboře líbilo. Jen doufám, že moc nezlobil.
Chtěl jet i příští rok, ale to už mu bude 14 let. Tak uvidíme.
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Základní údaje o škole
Název školy
Vzdělávací program základní školy
Vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program mateřské školy

Adresa školy

Františka Formana 268/45
700 30 Ostrava - Dubina

Právní forma

společnost s ručením omezeným

Typ školy
Ředitelka ZŠ a MŠ Hello
Zřizovatel

bilingvní škola
Mgr. Eva Babinslá
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

596 729 620

Základní škola

mobil: 777 345 369

Mateřská škola

596 729 624, mobil: 733 530 656

E-mail

Školské zařízení zahrnuje

reditelka@helloskola.cz
kubonova@helloteddy.cz
hlavacek@hello.cz
základní škola s 1. stupněm (1. - 4. ročník)
školní družina
mateřská škola
Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
zástupce zřizovatele

Školská rada

Radmila Kuboňová
zástupce rodičů
Mgr. Petra Jelínková
zástupce pedagogů
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Začátek vyučování

Vyučování začíná v 9:00 hod., školní družina a mateřská škola má provoz od 7:15 hod.
do 17:00 hod.

Školné základní škola

5.000,00 Kč / měsíc, tato částka je neměnná během celého studia. Sleva 20% za školní rok pro
sourozence, kteří jsou žáky Základní školy Hello.

Stipendium

Dětem z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši, uděluje škola stipendium. Stipendium pro školní rok 2012-2013 činí 5.000,00 Kč/měsíc (t.j. 100% školného)
pro žáky, kteří se zapíši do 2. - 5. ročníku a 2.000,00 Kč / měsíc (t.j. 40% školného pro žáky,
kteří se zapíší do 1. ročníku, kdy souhrn příjmů členů rodiny nesmí překročit jedenapůlnásobek průměrné měsíční mzdy v ČR za předchozí kalendářní rok. Tuto skutečnost prokáže
žadatel čestným prohlášením. Stipendium je nenárokové a je přiděleno na základě individuálního posouzení žádosti. Stipendium je poskytováno po celou dobu studia na Základní škole
a mateřské škole Hello s.r.o.

Školné mateřská škola

5.700 Kč / měsíc, je školné za zvýhodněný program ,,ŠKOLNÍ ROK“ s denní docházkou od září
do června. Mateřská škola nabízí i jiné programy (TRIPLE, DOUBLE, MORNING) Sleva 1.000
Kč pro sourozence.
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Základní škola v roce 2011/2012
Mgr. Eva Babinská
Mgr. Petra Jelínková

ředitelka školy

absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě

učitelka 1. stupně
absolventka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě

Nikola Masopustová

učitelka 1. stupně

James Presley

native speaker (ESL)

studentka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě

počet žáků k 30.6.2012
počet tříd
průměrný počet žáků na jednoho učitele

14
2
4,7

počet žáků zapsaných do 1. třídy pro školní rok 2012/2013  

8

počet odkladů školní docházky k 30.6.2012

0

počet žáků navštěvujících školní družinu

14

počet dětí v mateřské škole  

24

aprobovanost výuky na I. stupni
prospělo s vyznamenáním
prospělo
počet omluvených hodin
počet neomluvených hodin

90%
14
0
689
0

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 perfektní 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
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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 divadélko, hudebnu, tělocvičnu, počítačovou učebnu, keramickou
dílnu, školní jídelnu a venkovní zázemí,
které zahrnuje zahradu s prolézačkami, dvě
sportovní a jedno dopravní hřiště. Pro zabezpečení pitného režimu mohou žáci využívat školní bufet tamní školy.
Český jazyk je prvním vyučovacím jazykem a zejména na počátku studia jednoznačně dominuje, velkou pozornost věnujeme vlastní četbě žáků, a to nejen v rámci
školní výuky, ale i ve školní družině.
Anglický jazyk není považován za cizí
jazyk, protože většina dětí je již během
docházky v mateřské 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 číst, která pak budou
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.
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Druhý cizí jazyk (němčina, španělština, francouzština, ruština) je zařazen do 5. ročníku
a je v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Děti se učí v tomto jazyce reagovat na běžné situace
a jednoduchými frázemi se i vyjadřovat.
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.
Tělesná výchova, výtvarná výchova a praktické činnosti jsou také vyučovány jak v českém jazyce, tak v anglickém, později pouze v angličtině. V těchto předmětech nám záleží
především 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
Nepovinné předměty
∙ Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím
Zájmové kroužky
∙ Předškolák - kurz pro budoucí žáky prvních tříd
∙ Keramika
∙ Drama
Školní aktivity a prezentace základní školy
∙ Pasování prvňáčků
∙ Křtění Slabikáře v knihovně školy
∙ Recitační soutěž
∙ Výtvarná soutěž „Děti, pozor, hoří!“
∙ Vánoční dílny společně s rodiči
∙ Velikonoční pásmo pro rodiče
∙ Velikonoční malování - prezentace školy v Tesco
∙ Ukázková hodina pro děti z MŠ Hello
∙ Plavecký výcvik
∙ Škola v přírodě (Visalaje)
∙ Divadlo loutek Ostrava
∙ Beseda v městské knihovně
∙ Návštěva Zoo Ostrava
Školní projekty
∙ Tvořivé psaní

www.helloteddy.cz
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Prevence sociálně patologických jevů
∙ FAUST (občanské sdružení) - preventivní programy
Dopravní výchova
∙ Beseda s Policií ČR
∙ Beseda s Městskou policií Ostrava
Environmentální výchova
∙ Návštěva OZO Ostrava
∙ Den Země na Masarykově náměstí Ostrava

Naši žáci ve školním roce 2011/2012
1.třída

2.třída

3.třída

4.třída

Kristýna Adamcová

Dominik Kraus

Sára Karasová

Stanislav Berman

Sabina Richterová

Matěj Novák

Václav Kuboň

Adéla Gärtnerová

Nela Staňková

Eliška Michalová

Ludmila Kachlová

Valentina Vaculínová

Matteo Richter
Tobiáš Tyleček
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Školní družina v roce 2011/2012
Jiřina Vrobelová

vedoucí vychovatelka

provoz školní družiny
počet oddělení
počet žáků

7:15 - 17:00
1
14

Naše 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.
„Bylo úžasné sledovat přirozenou kreativitu prvňáčků, od nesmělých pokusů o pohybové
ztvárnění prvních tanečních krůčků až po improvizovaná vystoupení na dané hudební téma.
Překvapila mne jejich schopnost propojení výtvarné práce s veršovaným slovem. Radostné
prožívání z vlastní tvorby hereckých etud se stalo inspirací i pro dívky z řad spolužáků. Iniciativně se zapojovali do dalších projektů. Přirozená zvídavost dětí je hnacím motorem i pro
vychovatele. Je nutno být stále v obraze, neustrnout. I ve své další výchovné práci s dětmi
chci klást důraz na citové obohacení v jednotlivých složkách. Zvyšovat dětem sebevědomí,
posilovat jejich pocit bezpečí a láskyplným prostředím dodávat dětem sílu k překonávání jejich
smutků, případných nezdarů a tak přispívat k úspěšnému plnění každodenních úkolů.“
(Jiřina Vrobelová - vedoucí vychovatelka)
Ranní školní družina je zaměřena na klidové hry, četbu, poslech, na výtvarnou, pracovní a hudební činnost. Odpolední školní je rozdělena na část aktivní, odpočinkovou 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:

∙ hrajeme společenské hry, luštíme hádanky, řešíme kvízy, stavíme z lega, hrajeme si na obchod atd.
Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné kdykoliv, z kroužku až po jeho ukončení. Rodiče si vyzvedávají děti ze školní družiny nebo z kroužku osobně, bez doprovodu mohou jít
domů jen ty děti, u kterých má škola písemný souhlas rodičů.

www.helloteddy.cz
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Mateřská škola v roce 2011/2012
Radmila Kuboňová

ředitelka mateřské školy

Nikola Masopustová
Anna Sordylová
James Presley

učitelka mateřské školy
učitelka mateřské školy
native speaker (ESL)

provoz mateřské školy
počet tříd
průměrný počet žáků na jednoho učitele
počet dětí v mateřské škole

7:15 - 17:00
2
8
24

Česko-anglická školka HELLO TEDDY je pro všechny děti ve věku 3 až 6 let bez ohledu
na národnost a znalosti angličtiny.

Co děti ve školce čeká:
∙
∙
∙
∙
∙

přátelské a rodinné prostředí
program tvoří zkušení a kvalifikovaní 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, oslava narozenin
∙ logopedická péče
Česko-anglická školka HELLO TEDDY je otevřená od 1. září do 30. června každý pracovní
den, kromě českých státních svátků a školních prázdnin. V době letních prázdnin škola funguje
a pořádá týdenní příměstské tábory pro děti od 3 do 10 let.

Pro děti jsou připravena centra aktivit:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

ateliér
knihy a písmena
dílna
pokusy a objevy
hudba a divadlo
voda a písek
domácnost

15
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Děti pracují v těchto centrech dle vlastní volby a vzájemně si pomáhají. Lektoři rozvíjí
jejich schopnosti a dovednosti, nechávají je nalézat řešení vlastním tempem.

Školní aktivity a prezentace mateřské školy:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Keramický kroužek
Angličtina s rodilým mluvčím
Logopedická péče
Výuka hry na flétnu
Kurzy tenisu, plavání a lyžování
Exkurze: hasičská zbrojnice, Svět Miniuni, Sklep strašidel, Slezskoostravský hrad, letiště
v Mošnově, ranč v Hlučíně
Soutěž „Papírová škola“
Projektové dny: Den Země, Halloween, Slet čarodějnic, Andělský bál, Kouzelná noc
Kulturní akce: Divadlo loutek Ostrava, Hopsalín, Pohádkový karneval
Oslavy narozenin dětí
Prázdninové týdenní pobyty s angličtinou
Společné akce pro děti a rodiče: vítání jara, bramborový den, drakiáda, Den matek, sportovní odpoledne, lampionový průvod

1. oddělení - Little Teddies

2. oddělení - Big Teddies

Sofie Berman

Eva Barčová

Viktorie Berman

Matěj Ďurica

Emma Ďuricová

Michal Jasinski

Adam Kulhánek

Lucie Kachlová

Adam Nosek

Thea Karasová

Ema Procházková

Marek Klimeš

Jakub Richter

Daniela Kubicová

Nikol Ručková

Vanesa Nováková

Michael Ulumbekov

Daniela Pacltová

Nikita Vlasyuk

Viktorie Patócsová
Karel Podhorný
Jan Ptáček
Emilie Vaňková
Viktorie Vespalcová

www.helloteddy.cz
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské
a základní školy
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

TKT - Teaching Knowledge Test
Step by Step
Jolly Phonics
Kindergarden Methology Day
International English for Speakers of Other Languages
International Spoken ESOL - Communicator
Metodika Figurková školička
Zábavná angličtina
Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního a školního věku
Metodický seminář eTwinning III
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Městského obvodu Ostrava -Jih (komunikace a rétorika, manažerské dovednosti, týmová spolupráce)
Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole
Plánování a evaluace činností s dětmi v mateřské škole
Jóga v příbězích
Metoda dobrého startu
Tvorba webových stránek

www.helloteddy.cz
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Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka
Pro naše žáky pořádáme ve spolupráci s Jazykovou školou Hello s.r.o. tyto zkoušky přímo
v naší základní 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
partnerská škola máme nárok na slevy a také rychlejší přístup k výsledkům. Partnerství s autorizovaným centrem ukazuje, že úroveň výuky anglického jazyka je v naší škole opravdu
vysoká.
Věříme, že i ve školním roce 2012/2013 budeme moci gratulovat našim úspěšným žákům
k získání mezinárodního certifikátu z angličtiny.
Pro žáky 1. stupně základní školy je nejvhodnější zkouška YLE, která se skládá ze tří úrovní:
Starters, 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 umocňují 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 certifikát Cambridge
YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Adéla Gärtnerová, Václav Kuboň
a Ludmila Kachlová se pyšní svými certifikáty.
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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 zkouškové úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti velmi povzbuzuje a inspiruje. Cambridge Young Learners English Tests určují mezinárodní standardy
ve vyučování angličtiny v základních školách pro učitele i pro žáky. Všichni kandidáti na celém
světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge ESOL Každé dítě,
které skládá test YLE, dostává certifikát. 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. Certifikát 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 získali certifikát YLE
Reading and
Writing

Listening

Speaking

Adéla Gärtnerová

4

5

5

Matěj Novák

5

5

5

Ludmila Kachlová

5

5

5

Václav Kuboň

5

5

5

Sára Karasová

3

5

4

Tobiáš Tyleček

4

4

5

Stanislav Berman

4

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)

www.helloteddy.cz
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Účast na projektech

EU peníze školám

Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získala finanční podporu v rámci projektu EU
peníze školám, na realizaci aktivit souvisejících s novými metodami a nástroji, které povedou ke zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Tento projekt je financován
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, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují
ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
V projektu probíhá tvorba výukových pomůcek - Digitálních učebních materiálů - využívaných
dále učiteli pro výuku na základní škole. Ve školním roce 2011/2012 bylo vytvořeno více než
40 pomůcek.

Projekt ESF pro rodiče - Rodiče bez bariér - sladění pracovního
a rodinného života

Základní myšlenkou projektu je vytvoření dětského centra pro děti ve věku 2 - 7 let, které
budou mít možnost využívat rodiče vracející se po rodičovské dovolené zpět do pracovního
procesu. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu
rodičů s dětmi. Z hlediska postavení rodičů vracejících se na trh práce je tato cílová skupina
vystavena stále většímu tlaku ze strany zaměstnavatelů, ale i samotného trhu, který dává přednost těm, kteří se rychle dokážou přizpůsobit nové situaci a být připraveni na nástup do práce.
Z tohoto pohledu se jako nejproblematičtější jeví oblast zajištění péče o dítě, kdy rodič naráží
na problém, kam dítě umístit v případě, že ještě nemá zajištěno předškolní zařízení.
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Projekt pomůže překonat rodičům problémy a pomůže zlepšit jejich postavení
následujícím způsobem:

∙ Projekt u každého účastníka nastartuje proces směřující k návratu do práce.
∙ Hlídání dětí, které je součástí projektu umožní rodičům značnou míru nezávislosti. Rodiče
budou mít prostor pro vyřízení záležitostí spojených s návratem do práce nebo s výkonem
zaměstnání.
∙ Projekt přispěje k posílení sebevědomí, psychické vyrovnanosti účastníků a zároveň dojde
k setkávání skupin lidí s obdobnými problémy. Rodiče tak získají nové sociální kontakty.
∙ Fungující hlídací centrum pomůže rodičům sladit rodinu, práci a usnadní jim návrat do zaměstnání, který je po pracovní přestávce obtížný.

Ve školním roce 2011/2012 prošlo projektem 38 rodičů, kteří využili služeb vytvořeného Rodičovského centra.
Kontakty k projektu - Koordinátor dětského centra
Radmila Kuboňová
telefon 596 729 624
mobil 733 530 656
e-mail info@helloteddy.cz

www.helloteddy.cz
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Základní informace pro školní rok 2012/2013
Základní škola - personální složení
Mgr. Alena Tůmová, ředitelka školy
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ostravě - 1. stupeň a speciální
pedagogiku - obor logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V základním školství pracuji od roku 1982, kde jsem prošla všemi třídami 1.
stupně. V roce 1999 jsem nastoupila na ZŠ a MŠ Ostrčilova v Ostravě jako
zástupce ředitele školy. Byla to nejen skvělá příležitost naučit se spolupracovat a řídit tým lidí, ale především jsem měla možnost být u zrodu
a budování bilingvních tříd jak v mateřské tak v základní škole. A právě zde jsem si uvědomila,
jak přirozeně a lehce mohou děti vplout do cizího jazyka a jaký náskok mohou získat. V roce
2011 jsem nastoupila na PORG Ostrava jako office manager, kde jsem se starala spíše o zázemí školy a zjistila jsem, že svou energii a zkušenosti chci věnovat spíše dětem, jejich rodičům
a učitelům a budování školy, jejíž výsledkem bude kvalitní vzdělávání, které vede k sebedůvěře,
samostatnosti a tvořivému myšlení. Ve svém volném čase se věnuji práci na zahradě, trochu
sportuji - lyžování a ráda poslouchám blues-rockovou hudbu.

Mgr. Petra Jelínková, učitelka 1. stupně
Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Během studia se mi naskytla příležitost studovat půl roku na univerzitě
KATHO v Belgii. Jako instruktorka a zdravotník jsem od sedmnácti jezdila
s dětmi na tábory do Chorvatska a Itálie. V posledním ročníku vysoké školy jsem působila jako lektorka anglického jazyka v renomované jazykové
škole, kde jsem získala mezinárodní certifikát pro učení dětí od 2 do 10
let. Ihned po absolvování fakulty jsem nastoupila jako elementaristka do ZŠ Hello, která se v té
době zakládala a já jsem díky tomu získala řadu bohatých a cenných zkušeností. Odmalička
jsem se věnovala vrcholově krasobruslení. Mým životním cílem je společně s rodiči vytvářet
ve škole místo, kde se budou děti cítit stejně jako v bezpečí svého domova.

Mgr. Eva Neuwirthová, učitelka 1. stupně
V roce 2000 jsem absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity.
Během studia na vysoké škole jsem začala učit na ZŠ v Polance, odkud pocházím. Po absolvování jsem odjela do USA, kde jsem zůstala až
do roku 2010. V letech 2003-2004 jsem studovala na Austin High School
v Minnessotě (střední škola) a úspěšně ukončila v roce 2004. Poté jsem
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působila jako učitelka českého jazyka v New Yorku ve škole pro českou komunitu a jako soukromá učitelka a vychovatelka na Long Island, New York. Po návratu do ČR jsem vyučovala
anglický jazyk na Střední škole společného stravování v Ostravě - Hrabůvce a spolupracovala
jsem na projektu CLIL pro základní školy (výuka předmětů v anglickém jazyce). Jsem vdaná a mám jedno dítě (3 roky). K mým zálibám patří procházky přírodou, tanec (dříve tanec
závodně) a práce s dětmi. Na gymnáziu jsem vedla taneční kroužky pro děti základních škol
(latinsko-americké, standardní). Rovněž jsem působila jako instruktor na prázdninových tanečních táborech.

Bc. Adina Šimičková Bálková, učitelka 1. stupně
Mým vystudovaným oborem je Bohemistika, kterou jsem absolvovala
na Ostravské univerzitě v roce 2011. Ještě před ukončením jsem začala
učit děti druhého stupně na Základní škole waldorfské v Ostravě. Na Základní škole Kosmonautů 13 v Ostravě jsem působila jako vychovatelka
na letních táborech a školách v přírodě. Doučovala jsem děti z prvního
stupně základních škol a pracovala jako chůva v české rodině se dvěma
malými dětmi. Mezi mé aktivity patří hra na hudební nástroje, horská turistika, zpěv, kempování, lašský a slezský folklor, plavání, tanec, vaření a organizace svateb. Tou poslední, na které
jsem se podílela, byla ta moje. Velmi se těším na nové pracovní prostředí, především na děti,
a každodenní spolupráci s nimi.

Bc. Bohuslava Bartošová, učitelka španělštiny
Jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského studia
oboru „Španělština pro překladatelskou praxi“, přičemž studiu španělštiny se věnuji již desátým rokem. V roce 2010 jsem dokončila dvouoborové
bakalářské studium španělského jazyka a literatury a základů společenských věd na Ostravské univerzitě. Během studia, v letech 2008/2009,
jsem absolvovala osmiměsíční studijní pobyt ve Španělsku na ostrově
Tenerife, v letech 2011 a 2012 pak letní dvouměsíční pracovní stáže v Katálansku, poblíž Tarragony. Zkušenosti s výukou a prací s dětmi jsem získávala již na gymnáziu při doučování dětí
ze ZŠ ve volnočasovém středisku mládeže či jako instruktorka na letních táborech. Lektorkou
španělštiny jsem se stala v roce 2009, kdy jsem začala pracovat v JŠ Hello. Vedle obecných
skupinových kurzů a individuálních kurzů pro Jazykovou školu Hello či Aarcadia, také třetím
rokem vyučuji španělštinu studenty cestovního ruchu na VOŠ AHOL. Mimo to pracuji šest let
jako au-pair v české rodině se třemi dětmi. Mým cílem v ZŠ Hello je hravou a záživnou formou,
předat dětem co nejvíce znalostí španělštiny, aby byly schopny jazyk v praxi bez problémů
uplatnit.

www.helloteddy.cz
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David Kavik, native speaker (ESL)
My name is David Kavik and I am almost 21 years old, but students call
me Dave. I lived in Dallas, Texas for eighteen years. I attended school in
Heath, Texas and graduated from Rockwall Heath High School in 2010.
During my studies I had a couple different part time jobs such as a sandwich artist at the Fast food chain called Subway, as a helper at a rug wholesale warehouse, delivering furniture for a furniture store. During my last
year of high school I got a job in sales at a flooring company where I worked until I came to
the CR. When I was in the States I played soccer, tennis, hockey, American football and I also
ran cross country and track as a long distance runner. I also played two musical instruments,
the trumpet and the piano. I have been in CR for a year and half now and I have been teaching
English to all ages for the most of that time. I really enjoy my job; it is a very enjoyable feeling
knowing that my students pick up on some phrases and pronunciation that I teach them. I am
now living in Ostrava-Poruba and I don’t plan on moving anywhere else anytime soon because
I really feel like I am right where I belong.

Jiřina Vrobelová, vedoucí vychovatelka
Vystudovala jsem Státní konzervatoř v Ostravě a poté byla několik let v angažmá v divadle Zděňka Nejedlého a Jiřího Myrona. Mnohaletou praxi
v práci s dětmi jsem získala ve Středisku vrcholového sportu ve funkci
trenérky a choreografky ve sportovní gymnastice. Při každodenních několikahodinových tréninzích malých vrcholových gymnastek jsem nutně
působila také jako vychovatel, psycholog a v neposlední řadě zástupce
rodinných příslušníků. Zimní a letní soustředění, výjezdy na závody a s tím spojené časté odloučení od rodiny, kladly velké nároky na budování a posilování vzájemné důvěry a spolupráci.
V posledních čtyřech letech jsem pracovala jako chůva v české rodině v zahraničí. Jsem vdaná,
mám dvě dospělé děti. K mým největším zálibám patří literatura, sleduji kulturní dění v Ostravě
a s chutí se zapojuji do sportovních akcí mého okolí. Nový školní rok je pro mne osobní výzvou, moc se těším a jsem připravena pomáhat dětem při jejich mimoškolních aktivitách.

Zuzana Janečková, vychovatelka
Vychovatelství jsem vystudovala na Střední pedagogické škole v Bratislavě. Hned po studiu jsem nastoupila do zaměstnání v jedné z bratislavských škol, kde jsem také vedla hudební kroužek. Dva roky poté jsem
vycestovala do Německa, kde jsem hlídala děti v rodinách a zdokonalovala
se v jazyce. Na zdokonalování bylo spoustu času, zdržela jsem se tam
10 let. Od roku 1999 žiji v Ostravě. V roce 2005 jsem nastoupila jako
sekretářka a také jako vychovatelka na Základní škole Františka Formana. Několikrát jsem se
účastnila školy v přírodě a letního dětského tábora.

25

www.helloskola.cz

Mateřská škola - personální složení
Radmila Kuboňová, ředitelka mateřské školy
V mateřské škole pracuji od roku 1987, nejdříve na MŠ Razinova a poté
na MŠ Šponarova. V roce 1994 jsem absolvovala kurzy anglického jazyka
a rekvalifikaci pro učitelky MŠ pro výuku anglického jazyka předškolních
a školních dětí s akreditací MŠMT. Deset let jsem vedla kurzy angličtiny
ve školkách a také ve vlastním Baby English Club. V roce 2000 jsem se
stala lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu s akreditací MŠMT ČR.
Několik let jsem se účastnila letních dětských táborů jako vedoucí. Jsem vdaná a mám dvě děti
(21 a 8 let). Bydlím v Ostravě - Jih, takže to mám do své školičky opravdu blízko.

Nikola Masopustová, učitelka mateřské školy
Jsem studentkou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
V roce 2006 jsem pracovala ve Velké Británii jako au-pair. Od roku 2007
vedu kurzy angličtiny pro děti v MŠ a ZŠ Vřesina. Od roku 2011 učím
i soukromě děti různého věku, připravuji děti na Cambridgeské zkoušky.
Bydlím v Brušperku. Mám ráda cestování a práci s dětmi.

Gabriela Čurdová, učitelka mateřské školy
Jsem středoškolsky vzdělaná, absolvovala jsem pedagogický kurz - práce
s dětmi, psychologie dítěte a zdravotnický kurz První pomoci. Mám aktivní znalost angličtiny a pasivní znalost němčiny. Dlouhou dobu jsem se
účastnila letních dětských táborů jako vedoucí. Jsem vdaná, mám dvě děti
(17 a 8 let). Bydlím v Klimkovicích. K mým zálibám patří sport, kultura,
cestování a práce s dětmi.

Anna Sordylová, učitelka mateřské školy
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Krnově a speciální pedagogiku pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Děti
ve školce mi děti říkají „babička Anička“ a já jí opravdu jsem. Mám tři
vnoučata. Ráda dětem čtu, učím je básničky, zpívám lidové písně, tvoříme
nejen z papíru. Snad předávám své zkušenosti i mladším kolegyním.
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David Kavik, native speaker (ESL)
My name is David Kavik and I am almost 21 years old, but students call
me Dave. I lived in Dallas, Texas for eighteen years. I attended school in
Heath, Texas and graduated from Rockwall Heath High School in 2010.
During my studies I had a couple different part time jobs such as a sandwich artist at the Fast food chain called Subway, as a helper at a rug wholesale warehouse, delivering furniture for a furniture store. During my last
year of high school I got a job in sales at a flooring company where I worked until I came to
the CR. When I was in the States I played soccer, tennis, hockey, American football and I also
ran cross country and track as a long distance runner. I also played two musical instruments,
the trumpet and the piano. I have been in CR for a year and half now and I have been teaching
English to all ages for the most of that time. I really enjoy my job; it is a very enjoyable feeling
knowing that my students pick up on some phrases and pronunciation that I teach them. I am
now living in Ostrava-Poruba and I don’t plan on moving anywhere else anytime soon because
I really feel like I am right where I belong.

Učební plán základní školy pro školní rok 2012/2013
předmět
Český jazyk

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

celkem

9

8

8

7

7

39

Matematika

4

5

5

4

4

22

Anglický jazyk

2

2

3

3

3

13

2

2

Španělský jazyk
Prvouka

2

2

2

Přírodověda

6
2

Vlastivěda

1

3

2

2

4

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

5

Tělesná výchova

2

2

2

Práce s počítačem

2

2

10

1

1

2

Celkem

22

22

23

25

26

118

Konverzace v anglickém jazyce - nepovinný předmět

2

2

2

2

2

10

Červeně označené předměty jsou vyučovány jak v českém tak anglickém jazyce
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1. ročník
Český jazyk

9 hodin týdně

Prvouka

2 hodiny týdně

Matematika

4 hodiny týdně (2 hodiny v aj, 2 hodiny v čj)

Anglický jazyk

2 hodiny týdně

Hudební výchova

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Tělesná výchova

2 hodiny týdně (celé v aj)

Výtvarná výchova

1 hodina týdně (celé v aj)

Praktické činnosti

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Celkem

22 hodin

Konverzace v anglickém jazyce - nepovinný předmět 2 hodiny týdně (s rodilým mluvčím)

2. ročník
Český jazyk

8 hodin týdně

Prvouka

2 hodiny týdně

Matematika

5 hodin týdně (2 hodiny v aj, 3 hodiny v čj)

Anglický jazyk

2 hodiny týdně

Hudební výchova

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Tělesná výchova

2 hodiny týdně (celé v aj)

Výtvarná výchova

1 hodina týdně (celé v aj)

Praktické činnosti

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Celkem

22 hodin

Konverzace v anglickém jazyce - nepovinný předmět 2 hodiny týdně (s rodilým mluvčím)

3. ročník
Český jazyk

8 hodin týdně

Prvouka

2 hodiny týdně

Matematika

5 hodin týdně (2 hodiny v aj, 3 hodiny v čj)

Anglický jazyk

3 hodiny týdně

Hudební výchova

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Tělesná výchova

2 hodiny týdně (celé v aj)

Výtvarná výchova

1 hodina týdně (celé v aj)

Praktické činnosti

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Celkem

23 hodin

Konverzace v anglickém jazyce - nepovinný předmět 2 hodiny týdně (s rodilým mluvčím)
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4. ročník
Český jazyk

7 hodin týdně

Přírodověda

2 hodiny týdně

Vlastivěda

2 hodiny týdně

Matematika

4 hodiny týdně (2 hodiny v aj, 2 hodiny v čj)

Anglický jazyk

3 hodiny týdně

Hudební výchova

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Tělesná výchova

2 hodiny týdně (celé v aj)

Výtvarná výchova

2 hodina týdně (celé v aj)

Praktické činnosti

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Práce s PC

1 hodina týdně (celé v aj)

Celkem

25 hodin

Konverzace v anglickém jazyce - nepovinný předmět 2 hodiny týdně (s rodilým mluvčím)

5. ročník
Český jazyk

7 hodin týdně

Přírodověda

1 hodiny týdně

Vlastivěda

2 hodiny týdně

Matematika

4 hodiny týdně (2 hodiny v aj, 2 hodiny v čj)

Anglický jazyk

3 hodiny týdně

Španělský jazyk

2 hodiny týdně

Hudební výchova

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Tělesná výchova

2 hodiny týdně (celé v aj)

Výtvarná výchova

2 hodina týdně (celé v aj)

Praktické činnosti

1 hodina týdně (1 týden výuka v čj, druhý týden v aj)

Práce s PC

1 hodina týdně (celé v aj)

Celkem

26 hodin

Konverzace v anglickém jazyce - nepovinný předmět 2 hodiny týdně (s rodilým mluvčím)
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Harmonogram školního roku 2012/2013
1. pololetí
2. pololetí

3. 9. 2012 - 31. 1. 2013
1. 2. 2013 - 28. 6. 2013

Prázdniny - Základní škola
Podzimní
Zimní
Pololetní
Jarní
Velikonoční prázdniny

25. 10. 2012 a 26. 10. 2012
22. 12. 2012 - 2. 1. 2013
1. 2. 2013
4. 2. 2013 - 8. 2. 2013
28. 3. 2013 a 29. 3. 2013

Prázdniny - Mateřská škola
Zimní
Hlavní prázdniny

22. 12. 2012 - 1. 1. 2013
1. 7. 2013 - 14. 7. 2013

Den otevřených dveří:

6. 11. 2012 od 15:00 do 18:00 hod.
8. 1. 2013 od 15:00 do 18:00 hod.

Ukázková hodina pro rodiče:
13. 11. 2012 od 9:00 do 12:00 hod.
22. 1. 2013 od 9:00 do 12:00 hod.

Třídní schůzky:

4. 9. 2012 v 16:00 hod.
19. 11. 2012 v 16:00 hod.
15. 4. 2013 v 16:00 hod.

Zápis do první třídy:

4. 12. 2012 od 15:00 do 18:00 hod.
29. 1. 2013 od 15:00 do 18:00 hod.

Zápis do MŠ:

4. 12. 2012 od 15:00 do 18:00 hod.
29. 1. 2013 od 15:00 do 18:00 hod.

Letní tábor:
srpen 2013

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne
v pondělí 2. září 2013.
www.helloteddy.cz

30

Nabídka kroužků pro školní rok 2012/2013
Název kroužku

Vedoucí kroužku

Náplň kroužku

Latinskoamerické
tance

Eva Neuwirthová
(ZŠ Hello)

Určeno dětem, které rády tančí
a vystupují - nemají trému ukázat to, co
se naučily

Přírodovědný

Adina Šimičková
(ZŠ Hello)

I příroda na sídlišti má své kouzlo vycházky do okolní přírody spojené
s otázkami, které nám vrtají hlavou

Výtvarný

studenti Ostravské
univerzity

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

Keramický

Marie Stařičná
(ZŠ Fr. Formana)

Pro děti, které rády pracují s hlínou

Flétničky

Adina Šimičková
(ZŠ Hello)

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

English with the
native speaker

David Kavik (ZŠ Hello)

Angličtina s rodilým mluvčím na jakékoliv
téma

Americký fotbal

David Kavik (ZŠ Hello)

Americký fotbal tak, jak se hraje
v Americe

Deskové hry

Nikola Masopustová
(MŠ Hello)

Děti se naučí strategii, spolupráci,
a to s živým hráčem, ne s počítačovou
figurkou

Mladý zdravotník

Petra Jelínková
(ZŠ Hello)

Děti se naučí základy poskytnutí první
pomoci

Předškolák

Petra Jelínková Adina
Šimičková (ZŠ Hello)

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

Tenis

Pavel Moravec

Tenisová škola pro začátečníky
a pokročilé

Floorball

Monika Adamová

Floorball pro kluky, ale i holčičky

Zábavná matematika

studenti Ostravské
univerzity

Matematika není nuda
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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
Goethe Institut
SPC Ostrava - Zábřeh
Ski areál Skalka, Ostrava - Vřesina
Plavecká škola A. Jurdy
Fungolf
Jojopark
OC Galerie Tesco
Interspar  Ostrava - Dubina

Sponzoři:
paní Dalimore
paní Gärtnerová
rodiče Adamcovi
rodiče Kubicovi
rodiče Haftovi
rodiče Tylečkovi
rodiče Rychterovi
pan Vespalec

www.helloteddy.cz
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▲▼ Naše první krůčky na prkně, která znamenají svět.

www.helloteddy.cz
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▲▼ Vystoupení ke Dni Země na Masarykově náměstí v Ostravě.
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▲▼ Relaxujeme v mateřské škole.

www.helloteddy.cz
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▲ Zápis do 1. třídy.

▼ Budoucí „IT odborníci“.
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▲ MŠ škola bobování.

www.helloteddy.cz

▼ ZŠ škola lyžování.
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▲▼ MŠ řemeslo má zlaté dno.
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▲ Tvoříme v plenéru.

www.helloteddy.cz

▼ Trénujeme výlov vánočního kapra.
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▲▼ Rodiče jsou součástí školy.
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▲▼ Získáváme praktické zkušenosti.
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▲▼ Škola v přírodě - Visalaje.
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▲▼ Hurá na prázdniny!

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

