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HELLO Ostrava

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážení rodiče,  
učitelé, milí žáci a děti,

dovolte mi, abych vás v této výroční zprá-
vě, která je hodnotícím a tak trochu oslav-
ným dokumentem, provedla uplynulým 
školním rokem 2013/2014.

První důležitou událostí byla změna ná-
zvu školy na Gymnázium, základní školu a 
mateřskou školu Hello, rozšířili jsme se o 
střední stupeň vzdělání, a to o první ročník 
čtyřletého gymnázia, které se nachází v Os-
travě – Porubě, na ulici Čs. exilu 491. Další 
neméně důležitou událostí byla, v prosinci 
2013, návštěva České školní inspekce a její 
velmi kladné hodnocení naší školy. Na zá-
kladě spolupráce s Ostravskou univerzitou 
v Ostravě, byl naší škole udělen titul Fakult-
ní instituce Ostravské univerzity v Ostravě. 
Nadále patříme mezi školy, které obhájily 
značku Rodiče vítáni, což je značka pro ško-
ly otevřené rodičům a také školy spolupra-
cující s MENSOU ČR. 

Skvělých výsledků opět dosáhli naši páťá-
ci v testech KALIBRO a neméně skvělých vý-
sledků dosáhli žáci 2. až 4. ročníku v Camb-
ridgeských zkouškách. 

Musím pochválit naši mateřskou školu, 
která měla napilno nejen v průběhu škol-
ního roku, ale také o prázdninách, kdy na-
bízela dětem z naší ZŠ a MŠ, ale i dětem  
z okolí tematicky zajímavé příměstské tábo-
ry s výukou angličtiny.

Velmi dobře si vedli studenti našeho 
gymnázia. Ve spolupráci se španělskými stu-
denty, kteří u nás vykonávali pedagogickou 
praxi, vytvořili zajímavý projekt, ve kterém 
ve španělském jazyce představili Ostravu, a 
naopak Španělé svou Barcelonu a Madrid.

Vážení rodiče, i když počet žáků naší 
ZŠ narůstá, z čehož mám radost, přesto 
nemáme ambice nacpat třídy „po půdu“, 
maximum je 16 žáků. Protože právě malý 
počet žáků ve třídě nám umožňuje udržet si  

rodinnou atmosféru a citlivý přístup ke kaž-
dému dítěti. Děti se mají do školy těšit.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
mým kolegům za jejich skvělou práci, díky 
níž se naše škola posunula zase o kus dál a 
Vám rodičům za důvěru v naši školu.

Mgr. Alena Tůmová

ředitelka  školy
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HODNOCENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ 
INSPEKCE V PROSINCI 2013

„Složení pedagogického sboru a aktivní 
přístup všech zaměstnanců umožňuje nad-
standardně podporovat rozvoj osobnosti 
žáků. Škola zajišťuje bezpečné prostředí a 
standardní materiálně technické podmínky 
pro realizaci cílů vzdělávání. Škola se pří-
kladně zapojila do rozvojových programů 
a projektů. V souladu s plánem rozvoje a 
vlastním hodnocením určovala finanční pri-
ority dle svých rozpočtových možností.“

výborná dostatečná s nedostatky neuspokojivá

1 kvalita výuky 87% 13% 0% 0%

 výborná dostatečná s nedostatky neuspokojivá

2 atmosféra školy 79% 19% 2% 0%

 výborný spíše dobrý s nedostatky špatný

3 vztah učitel-žák 61% 37% 2%  0%

 výborná dostatečná s nedostatky neuspokojivá

4 pomoc dítěti při řešení 
problémů 93% 7% 0% 0%

 nadstandardně dostatečně málo vůbec

5 zájem dítěte o školu 94%  5% 1% 0%

 nadstandardní dostatečné málo vůbec

6 jednání učitelů s rodiči 90% 10% 0% 0%

 přiměřená málo náročná s nedostatky neuspokojivé

7 náročnost školy na domácí 
přípravu 76% 24% 0% 0%

 ano-naprosto v podstatě ano málo nespokojeni

8 spokojenost s nabídkou 
volitelných předmětů 86% 14% 0% 0%

 ano-naprosto v podstatě ano málo nespokojeni

9 spokojenost s nabídkou 
volnočasových aktivit 95% 5% 0% 0%

 výborná spíše dobrá s nedostatky špatná

10 činnost školy celkově 91% 8% 0% 0%

HODNOCENÍ RODIČŮ

V tomto školním roce jsme se obrátili na rodiče žáků základní školy s podrobným dotaz-
níkem, který zkoumá jejich názor na školu, s čím jsou spokojeni či nespokojeni. A zde jsou 
jejich odpovědi.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O 
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Společnost Gymnázium, základní škola a 
mateřská škola Hello s.r.o. hospodařila v ka-
lendářním roce 2013 s obratem 6 650 tis. 
Kč a dosáhla zisku po zdanění 264 tis. Kč. 
Tyto prostředky byly investovány do dalšího 
vybavení školy.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:  
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Ředitelka školy:  
Mgr. Alena Tůmová

Vzdělávací program základní školy:  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání                                                

Vzdělávací program gymnázia:  
Školní vzdělávací program pro gymnázia

Vzdělávací program školní družiny:  
Školní vzdělávací program pro šk. družinu a šk. klub                                                 

Vzdělávací program mateřské školy:  
Školní vzdělávací program pro mateřskou školu

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

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

Právní forma:  
společnost s ručením omezeným

Typ základní školy a mateřské školy:  
bilingvní škola

Typ gymnázia:  
čtyřleté gymnázium

Zřizovatel:  
právnická osoba

Datum zařazení do sítě škol:  
1. 9. 2009 

Zahájení výuky v gymnáziu:  
1. 9. 2013

Zahájení výuky v základní škole:  
1. 9. 2010

Zahájení výuky v mateřské škole:  
1. 4. 2008

REDIZO:  
691 000 565

IČO:   
26829690

IZO – základní škola:  
181 007 878

IZO – gymnázium:  
181 047 519
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Telefon gymnázia:  
mobil - 778 407 236

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

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

E-mail:  
reditelka@helloskola.cz

Web:  
www.gymnaziumhello.cz 
www.helloskola.cz 
www.helloteddy.cz

Školské zařízení zahrnuje: 

 » střední škola - gymnázium s 1. ročníkem

 » základní škola s 1. a 2. stupněm (1. - 6. ročník)

 » školní družina

 » mateřská škola

Školská rada: 

 » Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. –  zástupce zřizovatele

 » Radmila Kuboňová  –  zástupce rodičů

 » Mgr. Petra Jelínková – zástupce pedagogů

 » PaedDr. Šárka Divišová - zástupce pedagogů

 » Hana Faranová - zástupce rodičů

Začátek vyučování: 

gymnázium: 8:00, 1. stupeň ZŠ: 9:00, 2. stupeň ZŠ: 8:55

Školné základní škola: 

5 000,- Kč /měsíc, tato částka je neměnná během celého   studia. Sleva 20% za škol-
ní rok pro sourozence, kteří jsou žáky základní školy Hello.

Školné mateřská škola:   

5700,- Kč / měsíc při celoroční docházce.  
Další programy a aktuální ceník jsou na: www.helloteddy.cz

Stipendium:

Dětem z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši, uděluje 
škola sociální stipendium. Přesné a aktuální podmínky pro udělení stipendia jsou na  
www.helloskola.cz.

Prospěchové stipendium je udělováno žákům gymnázia - přesné podmínky jsou na 
www.gymnaziumhello.cz.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
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Základní údaje

počet žáků k 30.6.2014: 58

počet tříd: 2

počet přijatých žáků  
pro školní rok  2014/2015: 100

prospělo s vyznamenáním: 10

prospělo: 44

počet omluvených hodin na žáka: 74

počet neomluvených hodin na žáka: 0

aprobovanost výuky: 80%

Personální obsazení

Mgr. Alena Tůmová 
ředitelka školy

Mgr. Iveta Šimurdová  
zástupce ředitelky školy

PaedDr. Šárka Divišová 
biologie, matematika

Mgr. Zuzana Haltmanová 
dějepis, základy společenských věd

PaedDr. Hana Burešová  
chemie, fyzika

Mgr. Žaneta Frančeková  
anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr. Renata Závodná  
anglický jazyk, základy společenských 
věd

Mgr. Vlasta Černá  
tělesná výchova, základy společenských 
věd

Mgr. Marek Sládeček  
geografie, matematika, fyzika

Mgr. Jana Fialová  
německý jazyk

Mgr. Miluše Grossmannová  
český jazyk, výtvarný obor

GYMNÁZIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
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 » Soutěž Možnosti zvyšování požární 
bezpečnosti obcí (1. místo) Studentské 
parlamentní volby

 » Šavrdův pohár
 » Turnaje ve stolním fotbalu, volejbalu, 

florbalu
 » Účast na soudním řízení u Okresního 

soudu v Ostravě-Porubě
 » Výlet na haldu Ema
 » Vánoční sportovní a projektový den, vá-

noční zpívání
 » Výlet na Masarykovu chatu
 » Výlet na Olšovec
 » Výstava Učeň, středoškolák, vysokoško-

lák na Výstavišti Černá louka
 » Žurnalistická soutěž: Naše Evropa  

(Celostátní kolo – 11. místo)

Školní projekty

 » Návštěva hydrometeorologického ústa-
vu na Lysé hoře

 » Projektový den přírodních věd z biolo-
gie a chemie

 » Regionální vědy

Zájmové kroužky 

 » Angličtina s rodilým mluvčím  
 » Dějiny umění

Školní aktivity

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

znění
 » Anglický slavík
 » Beseda s vědci
 » Cooltour Ostrava - G. Boccaccio: Deka-

meron
 » Divadlo P. Bezruče - W. Shakespeare: 

Zkrocení zlé ženy
 » Edison
 » EMIL - charitativní sbírka
 » EUROPE DIRECT OSTRAVA - přednáška
 » Exkurze do Botanické zahrady
 » Exkurze do Dialyzačního střediska v Os-

travě
 » Exkurze do meteorologické stanice na 

Lysé hoře
 » Exkurze do Španělska
 » Exkurze do ZOO
 » Fiesta de Sangría
 » Galerie VŠB-TU - Naši mazlíčci
 » Galerie VŠB-TU - Slunce vychází  

v Japonsku
 » Galerie VŠB-TU - Umění ve vědě, věda 

v umění
 » Garden party
 » Gaudeamus
 » Halloween
 » Krajská recitační soutěž v německém 

jazyce
 » Lyžařský výcvikový kurz
 » Maraton v četbě Dona Quijota
 » Oktoberfest
 » Pasování prvních ročníků
 » Prezentace o Moravskoslezské krajské 

knihovně
 » Projekce v kině Vesmír – Po stopách li-

dojedů
 » Přednáška na téma: Využití pracovních 

příležitostí v Evropské unii
 » Přednáška o patologii
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků na gymnáziu

Název vzdělávacího programu
Počet proškolených  

pedagogických pracovníků

ECDL – Europen Computer Driving 
Licence

5

First Certificate in English 4

Online aplikace 3

Lived Language 1

Teaching Young Learners 1

Traditions and Innovations 1

Bags of Vocabulary 1

Konverzační kurz španělštiny 1

Tvorba výukových videí 1

Školení pro předsedy maturitních 
komisí

1

Změny u Cambridge zkoušek 1

Přírodovědná gramotnost 1

ČŠI národní systém inspekčního hod-
nocení

1

vzdělávací soustavy v ČR 1

Konzultační seminář k ústní zkoušce z 
anglického jazyka

1
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Adamusová Amálie
Akra Hana
Bieloschová Lucie
Czopik Lukáš
Čaplová Eliška
Drastichová Sofie
Fabianová Klára
Farana Michal
Fenclová Alena
Hadaščoková Denisa
Hájková Denisa
Hanzal Přemysl
Hejnalová Natálie
Jančová Zuzana
Jonuzi Sabina
Kaňová Dominika

Klimešová Sandra
Kohutová Barbora
Kozubková Tereza
Krupová Jana
Nehudková Kristýna
Ohainková Kristýna
Paterová Evelína
Plachká Kateřina
Pospíšilová Klára
Ramíková Adéla
Růžičková Nikol
Rybka Dalibor
Schwarzerová Ktistýna
Šmolka Jan
Vavrušová Anna

Třída 1. A

třídní učitelka: PaedDr. Šárka Divišová
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Batihová Manal
Bližňák Josef
Bretz Richard
Buriánek Jakub
Cornejo Martina
Dalimore Damian
Fremlová Simona
Gioussos Stella
Hlavatá Alena
Hrabiecová Vendula
Hrdinová Martina
Hrubý Dan
Krupová Nikola
Langrová Dominika
Němečková Tereza
Nevrlá Michaela

Pavlenková Andrea
Pospíšková Sára
Staníková Sára
Thielová Karolína
Tomicová Eva
Urbančík Jiří
Wozniak Robin
Zimčíková Michaela
Žurková Kateřina

Třída 1. B

třídní učitelka: Mgr. Žaneta Frančeková
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Základní údaje

počet žáků zapsaných do 1. třídy pro 
školní rok 2014/2015: 13

počet žáků  základní školy  
k 30.6.2014: 41

počet tříd: 5

počet odkladů školní docházky  
k 30.6.2014: 1

počet žáků navštěvujících  
školní družinu: 38

prospělo s vyznamenáním: 39

prospělo: 2

počet omluvených hodin na žáka: 96

počet neomluvených hodin na žáka: 0

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

Personální obsazení

Mgr. Alena Tůmová 
ředitelka školy

Mgr. Lenka Balarinová 
učitelka, 1. stupeň

Mgr. Bohuslava Bartošová  
učitelka 1. a 2. stupně 

Mgr. Monika Endelová 
učitelka 2. stupně 

Mgr. Halina Hekerová 
učitelka, 1. stupeň

Mgr. Petra Jelínková 
učitelka, 1. stupeň

Mgr. Veronika Lusková 
učitelka, 1. stupeň

Mgr. Michaela Podlesná 
učitelka, 1. stupeň

PaedDr. Šárka Divišová 
učitelka, 2. stupeň 

Mgr. Zuzana Haltmanová 
učitelka, 2. stupeň 

Mgr. Petra Nosková 
učitelka, 2. stupeň 

Mgr. Marek Sládeček 
učitel, 2. stupeň 

David Kavik  
native speaker (ESL)

Katerina Koscova 
native speaker (ESL)

Jiřina Vrobelová 
vedoucí vychovatelka 

Bc. Nikola Vavrošová 
vychovatelka 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
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Dopravní výchova – základní škola

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

 » Dopravní výuka v rámci školní družiny 
pro 1. až 6. ročník

 » Výuka na dopravním hřišti pro 3., 4. a  
5. ročník

Environmentální výchova

 » Návštěva ZOO Ostrava pro 1. až 6. roč-
ník

 » Planetárium pro 1. až 5. ročník
 » Škola v přírodě pro 1. až 6. ročník

Školní aktivity  

 » Beseda v městské knihovně - 1. až 6. 
ročník

 » Celé Česko čte dětem - čtení s ostrav-
ským hercem Jiřím Sedláčkem - 1. až 6. 
ročník

 » Den jazyků, aneb vnímáme svět všemi 
smysly - 1. až 6. ročník

 » Divadlo loutek Ostrava - 1. až 6. ročník
 » English Nightingale 2013 - 1. až 6. roč-

ník
 » Fiesta de Sangria – 5. a 6. ročník
 » Happy Halloween – 1. až 6. ročník
 » Hello Art - 1. až 6. ročník
 » Hello, básničko! – školní kolo v recitač-

ní soutěži – 1. až 6. ročník
 » Letní vědecké školy – 1. až 6. ročník
 » Mikulášské nadělování - 1. až 6. ročník
 » Návštěva divadla J. Myrona (muzikál Jo-

sef a jeho pestrobarevný plášť) – 3. až 
6. ročník

 » Odpoledne chytrých hlav IV „Stále 
vděčné lego“ – 1. až 6. ročník

 » Odpoledne chytrých hlav V „Cooking 
with Kate“ – 1. až 6. ročník

 » Performance in English - 1. až 6. ročník
 » Soutěž Poznej tajemství vědy – 3., 4. a 

5. ročník
 » Setkání s Petrem Korbelem (stolní teni-

sta) - 1. až 6. ročník
 » Společná setkání s rodiči ve výuce, ale i 

mimo ni - 1. až 6. ročník
 » Škola v přírodě (Jeseníky) - 1. až 6. roč-

ník
 » Španělský den - 5. a 6. ročník
 » The Harry Potter´s Day - 5. a 6. ročník
 » Vánoční tvoření s rodiči - 1. až 6. ročník
 » Velikonoční besídka a dílničky  

s rodiči -  1. až 6. ročník
 » Zimní školička bruslení - 1. až 6. ročník

Školní projekty

 » Bramborový den (výtvarná výchova, - 
praktické činnosti -  tělesná výchova), 1. 
až 6. ročník

 » Celé Česko čte dětem (český jazyk), 1. 
až 6. ročník

 » Den jazyků aneb vnímáme svět vše-
mi smysly (anglický jazyk – prvouka – 
přírodověda), 1. až 6. ročník

 » Happy Halloween (anglický jazyk - vý-
tvarná výchova -  praktické činnosti), 1. 
až 6. ročník

 » Health Day (anglický jazyk – prvouka – 
přírodověda), 1. až 6. ročník

 » Hello Games 2014 (anglický jazyk 
- hudební výchova – matematika - pr-
vouka – přírodověda - praktické činnos-
ti), 1. až 5 ročník

 » Sportem proti nudě (tělesná výcho-
va), 1. až 6. ročník

 » Thanksgiving Day (anglický jazyk - vý-
tvarná výchova -  praktické činnosti), 1. 
až 6. ročník
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy

Název vzdělávacího programu
Počet proškolených  

pedagogických pracovníků

ECDL – Europen Computer Driving 
Licence

2

First Certificate in English 4

Certificate in Advanced English 1

Teaching knowledge test 1

Motivujeme žáky učit se anglicky,  
německy a rusky

1

Jolly Phonics 1

Jolly Phonics - Grammar 4

Elixír do škol 2

Finanční gramotnost 1

Přírodovědná gramotnost 1

Konference MENSA ČR Prostějov 2

Konference MENSA ČR Praha 1

ICT pro začátečníky 1

Regionální vědy a prostorové pláno-
vání

1

Jak na genetickou metodu? 2

Moderní management 1

Nepovinné předměty 

 » Konverzace v anglickém jazyce  
(s rodilým mluvčím) v 1. až 6. ročníku

 » Španělský jazyk v 5. ročníku

Prevence sociálně  
patologických jevů

 » FAUST o.p.s. - preventivní programy 
pro 1. až 5. ročník
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Anna Mikšaníková 

Adéla  Petrová

Jan Reček

Jakub Richter 

Nikola Ručková 

Anastasia Stoyanova

Michal Ulumbekov

Nela Veselá

Třída 1. 

třídní učitelka: Mgr. Lenka Balarinová



16        www.helloskola.cz                                        

Jan Adam

Petr Adamec

Eliška Balarinová

Matěj Ďurica

Adam Jirušek

Třída 2. 

třídní učitelka: Mgr. Petra Jelínková

Lucie Kachlová

Thea Karasová

Eva Macíčková

Karel Podhorný

Emílie Vaňková
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Třída 3.

Kristýna Adamová

Mia Janetová

Maxmilián Karel Kiša

Sabina Richterová

Crystal Serafima Sall

Miroslav Slezák

Nela Staňková

Valentina Vaculínová

Třída 3. a 4. 

třídní učitelka: Mgr. Veronika Lusková

Třída 4.

Jan Hlaváček

Dominik Kraus

Matěj Novák

Jindřich Šlachta

Adéla Vontorová
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Michelle Gřegořová

Barbora Janetová

Sára Karasová

Václav Kuboň

Eliška Michalová

Třída 5. 

třídní učitelka: Mgr. Michaela Podlesná

Matteo Richter

Jan Sýkora

Tobiáš Tyleček

Natálie Voznicová
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Adéla Gärtnerová

Ludmila Kachlová

Jakub Hlaváček

Třída 6. 

třídní učitelka: Mgr. Monika Endelová
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Činnost školní družiny 

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

Zájmové kroužky 

 » Angličtina s rodilým mluvčím
 » Cooking with Kate
 » Dramatický kroužek
 » Florbal
 » Keramický kroužek
 » Pohybové hry
 » Předškolák – kurz pro budoucí žáky 

prvních tříd
 » Tenis 
 » Výtvarný kroužek
 » Zábavná matematika
 » Zumba

ŠKOLNÍ DRUŽINA  VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Základní údaje

počet žáků navštěvujících  
školní družinu: 38
počet oddělení: 2
provoz školní družiny: 7:00 - 17:00

Personální obsazení

Jiřina Vrobelová 
vychovatelka, 1. oddělení

Bc. Nikola Vavrošová 
vychovatelka, 2. oddělení
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Školní aktivity  
a prezentace mateřské školy:

 » Angličtina s rodilým mluvčím
 » Celé Česko čte dětem
 » Exkurze: hasičská zbrojnice, Svět Mi-

niuni, Sklep strašidel, Slezskoostravský 
hrad, letiště v Mošnově, ranč v Hlučíně, 
Bio Farma, Rybí dům…

 » Jolly Phonics
 » Klub nadaných dětí 
 » Kulturní akce: Divadlo loutek Ostrava, 

Terapie loutkou, English Show, Divadlo 
Smíšek…

 » Kurzy tenisu, plavání a lyžování, brus-
lení

 » Letní prázdninové pobyty s kouzelnou 
nocí ve školce

 » Logopedická péče
 » Muzikoterapie
 » Naučné výpravy: Cesta do lesa
 » Oslavy narozenin dětí
 » Ozdravné pobyty a školka v přírodě
 » Pohádkové workshopy – hrají paní uči-

telky

 » Prázdninové týdenní pobyty s angličti-
nou

 » Předškoláček pro budoucí prvňáčky
 » Projektové dny: Den Země, Halloween, 

Pohádkový muzikál, Vítání jara, 
 » Soutěž Papírová škola
 » Společné akce pro děti a rodiče: ví-

tání jara, bramborový den, pasování 
předškoláků, The Relax Beauty Mo-
ther´s Day, sportovní odpoledne „Spor-
tem proti nudě“, Halloween, loučení  
s předškoláky, Den plný her, Námořnic-
ký bál, vánoční vystoupení, The Hat´s 
Garden Party...

 » Testování dětí Karlova univerzita a 
Mensa ČR

Víte, co čeká děti v mateřské škole?

 » Přátelské a rodinné prostředí.
 » Program tvoří zkušení a kvalifikovaní 

učitelé společně s rodilými mluvčími.
 » Výuka angličtiny je začleněna přiroze-

nou a zábavnou cestou.
 » Principy mezinárodního programu Začít 

spolu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Základní údaje

provoz mateřské školy: 7:00 - 17:00 

počet tříd: 3

průměrný počet žáků na jednoho učite-
le: 8

počet dětí v mateřské škole: 34

Česko-anglická školka HELLO TEDDY je 
pro všechny děti ve věku 1 až 6 let bez ohle-
du na národnost a znalost angličtiny.

Personální obsazení

Mgr. Alena Tůmová 
ředitelka školy

Radmila Kuboňová 
ředitelka mateřské školy

Radmila Novobilská 
učitelka mateřské školy

Nikola Masopustová 
učitelka mateřské školy 

Anna Sordylová 
učitelka mateřské školy

Kateřina Koscova 
native speaker (ESL)

Gabriela Čurdová                                                        
učitelka v Dětském centru
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 » Individuální přístup ke každému dítěti 
tak, aby se vyvíjelo vlastním tempem a 
využívalo styl učení, který mu nejlépe 
vyhovuje.

 » Pestrá paleta aktivit, sportů a zájmo-
vých kroužků.

 » Školka v přírodě, ozdravné pobyty.
 » Oslava narozenin.
 » Logopedická péče.
 » Klub nadaných dětí.

Česko-anglická školka HELLO TEDDY 
je otevřená od 1. září do 31. srpna každý 
pracovní den, kromě českých státních 
svátků a vánočních prázdnin. V době letních 
prázdnin škola pořádá týdenní příměstské 
tábory pro děti od 3 do 10 let.

James Honců

Tereza Vojnarová

Smilla Hellwing

Kaiba Bílková

Marek Kubečka

Emma Macíčková

Matyáš Zápařka

Oliver Pyšný

Sofie Vlasyuk

Eva Sattlerová

Pavel Urbančík

Tomáš Churý

Nina Rotgeri

Elissa Abdallah

Adam Nosek

Ladislav Svozil

Nikita Vlasyuk

Valentina Šrubařová

Viktor Nosek

Robert Nosek

Miles Sall

Dominik Poloch

Nikola Daňková

Aneta Lenertová

Sofie Lenertová

Marek Babinec

Ema Ďuricová

Zuzana Haftová

Nela Daňková

Natálie Hlisníkovská

Marek Hrabina

Alexander Nosek

Roman Pompe

Anna Ďuricová

Veronika Šinárková

Ondra Polleč

Natálie Ručková

PředškoláciDěti mateřské školy Hello Teddy

Pro děti jsou  
připravena centra aktivit:

 » ateliér
 » dílna
 » hudba a divadlo
 » knihy a písmena
 » kostky
 » manipulační hry 
 » voda a písek

Děti pracují v těchto centrech dle vlastní 
volby a vzájemně si pomáhají. Lektoři rozvíjí 
jejich schopnosti a dovednosti, nechávají je 
nalézat řešení vlastním tempem.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy

Název vzdělávacího programu
Počet proškolených  

pedagogických pracovníků

Zapojení angličtiny do ŠVP PV 2

Motivujeme žáky učit se anglicky 3

Základní principy Začít spolu, Den v MŠ 
Začít spolu

3

Moderní školka 3

Kurz ICT pro začátečníky 1

Kurz ICT pro pokročilé 1

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní 
dítě v MŠ

1

Mensa NTC Learning III - finalizující 
trénink

1

Přípravný kurz FCE 2
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Pro naše žáky pořádáme ve spolupráci s Jazykovou školou Hello 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 oprav-
du vysoká. 

 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. Ka-
ždý 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 Cam-
bridge 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 skláda-
jí. Mezi zkouškové úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což 
děti velmi povzbuzuje a inspiruje. Cambridge Young Learners English Tests určují me-
zinárodní 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 čás-
tí 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) 

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
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Movers Reading and Writing Listening Speaking

Adéla Vontorová 5 4 5

Mia Janetová 4 3 4

Miroslav Slezák 4 5 4

Jindřich Šlachta 4 3 4

Crystal Serafima Sall 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)

Zkoušky  z anglického jazyka zvládají naši žáci díky bilingvní výuce, která na naší škole 
probíhá za přispění Statutárního města Ostravy. 

Ve školním roce 2013/14 úspěšně složilo tyto mezinárodní zkoušky 15 našich žáků 
1. stupně. 

Věříme, že i ve školním roce 2014/2015 budeme moci gratulovat dalším úspěšným 
žákům k získání mezinárodního certifikátu z angličtiny.

Žáci, kteří úspěšně složili zkoušky a získali certifikát YLE

Starters Reading and Writing Listening Speaking

Jan Adam 5 5 5

Petr Adamec 3 5 5

Eliška Balarinová 5 4 5

Matěj Ďurica 4 5 5

Adam Jirušek 4 4 4

Lucie Kachlová 5 5 5

Thea Karasová 5 5 5

Eva Macíčková 5 5 5

Karel Podhorný 5 5 4

Emílie Vaňková 5 5 5
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KALIBRO

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

KALIBRO - decily úspěšnosti 5. ročníku (v %) - 2013/2014 

Předmět 
Počet  

testovaných ZŠ 
Základní školy v ČR Hello škola 

Český jazyk 200 od 44,8 do 84,8 71,9 

Anglický jazyk 166 od 33,8 do 83,4 83,4 

Matematika 198 od 19,3 do 85,2 79,8 

OZDRAVNÝ POBYT

V tomto školním roce získala naše škola účelovou dotaci z rozpočtu Statutárního 
města Ostravy ve výši 189 000 Kč na ozdravný pobyt, který se uskutečnil od17.3.2014 
do 30.3.2014. V rámci tohoto ozdravného pobytu prožily naše děti čtrnáct úžasných dnů 
v Pustých Žibřidovicích, v malebné vesnici na úpatí Jeseníků. Ozdravný pobyt byl pro žáky 
velkým pozitivem. Dětem byla nabídnuta nejen možnost vycestovat mimo Ostravu do 
přírody a vylepšit svůj zdravotní stav, ale také díky neustálému odpolednímu aktivnímu 
sportovnímu vyžití si zdokonalit svou fyzickou zdatnost.

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Víte, co čeká žáky na 1. stupni základní školy? 

 » Základní škola je moderní školou s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již 
od první třídy. 

 » Učitelský sbor je složen nejen z českých učitelů s perfektní znalostí anglického jazyka, 
ale rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí. 

 » Oproti svým spolužákům z 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 hodnotíme nejen známkou, ale i slovním hodnocením
 » Žáky připravujeme na Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. 
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Víte, co čeká naše prvňáčky? 

 » Do světa čtení vstoupí rychle a poutavým způsobem = genetická metoda čtení.
 » Psaní bude pro děti radost a ne trápení = písmo Comenia Script.
 » I matematika může být zábavná = matematika podle profesora Hejného.
 » Anglicky hravě, lehce a s dobrou výslovností = metoda Jolly Phonics.
 » Pro všechny děti individuální přístup, to není fráze, to je fakt = max. 16 dětí ve třídě!

Víte, co čeká žáky na 2. stupni základní školy?

 » Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a malého počtu studentů ve 
třídě (max. 16) garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého a je předpokla-
dem pro účinné vzdělávání. 

 » Bude se do školy těšit a bude „v pohodě“. Z našeho interního průzkumu mezi 
rodiči 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 rodilým 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 opět skončili  

v první desetině škol. Gratulujeme!!!

Víte, co čeká studenty našeho gymnázia?

 » Cílem studijního programu našeho gymnázia je vytvářet prostřednictvím volitelných 
předmětů rozvoj individuálních zájmů studentů a důkladně je připravit na vysokou 
školu.

 » Kromě anglického jazyka nabízíme studentům španělštinu, němčinu, francouzštinu  
a ruštinu. 

 » Studenty připravujeme na složení mezinárodních zkoušek. 
 » Se studenty jezdíme na poznávací pobyty a exkurze nejen do Španělska a Anglie. 
 » Předměty s estetickým zaměřením – výtvarná a hudební výchova, nejsou „popelkou“, 

ale mají své pevné místo v prvním a druhém ročníku. 

 » Tak jako na základní škole, tak i na gymnáziu vedeme studenty k vlastní četbě. 
 » Předměty s přírodovědným zaměřením – biologie, chemie a fyzika se učí ve všech 

ročnících. 
 » V odpoledních hodinách je pro studenty připravena řada mimoškolních aktivit, které 

vycházejí ze zájmů studentů.
 » Naši studenti mají možnost získat prospěchové stipendium.
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Gymnázium

Mgr. Alena Tůmová ředitelka školy

Mgr. Iveta Šimurdová zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Lubomír Bardaševský geografie, tělesná výchova, třídní učitel 1. A

Mgr. Hana Burešová fyzika, chemie, výchovná poradkyně

PhDr. Tomáš Caloň český jazyk, dějepis, třídní učitel 4. A

PaedDr. Šárka Divišová matematika, biologie, třídní učitelka 2. A

Mgr. Žaneta Frančeková anglický jazyk, třídní učitelka 2. B

Mgr. Miluše Grossmannová český jazyk, výtvarná výchova

Mgr. Zuzana Haltmanová
dějepis, občanský a společenskovědní základ, 
třídní učitelka 3. A

Mgr. Jarmila Hartmanová německý jazyk, geografie, třídní učitelka 3. B

RNDr. Blanka Králová biologie

Mgr. Blanka Mintonová anglický jazyk, třídní učitelka 1. B

Mgr. Eliška Panáčová anglický jazyk, biologie

Mgr. Květoslava Siváková matematika, fyzika

Mgr. Jarmila Skřipčáková
občanský a společenskovědní základ, tělesná 
výchova

Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D. španělský jazyk

Ing. Barbora Skipalová sekretariát

Branislav Gavač recepce, údržba

Věra Gavačová recepce, kuchyně
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Základní škola

Mgr. Alena Tůmová ředitelka školy

Mgr. Lenka Balarinová učitelka 1. stupně

Mgr. Hana Hekerová učitelka 1. stupně

Mgr. Petra Jelínková učitelka 1. stupně

Mgr. Michaela Podlesná učitelka 1. stupně

Katerina Koscova native speaker (ESL)

Jie Verešová native speaker (ESL)

Thabang Lehner native speaker (ESL)

Mgr. Lubomír Bardaševský učitel 2. stupně -  tělesná výchova

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

Mgr. Monika Endelová učitelka 2. stupně – český jazyk

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

Mgr. Jarmila Hartmanová učitelka 2. stupně – zeměpis

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

Mgr. Eliška Panáčová učitelka 2. stupně – přírodopis

Bc. Nikola Vavrošová vychovatelka školní družiny

Jiřina Vrobelová vedoucí vychovatelka školní družiny

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

Miroslav Borik řidič školního autobusu
 

Mateřská škola

Mgr. Alena Tůmová ředitelka školy

Radmila Kuboňová ředitelka mateřské školy

Radmila Novobilská učitelka mateřské školy

Nikola Masopustová učitelka mateřské školy

Gabriela Čurdová učitelka mateřské školy

Anna Sordylová učitelka mateřské školy

Katerina Koscova  native speaker (ESL)
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UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Gymnázium

Vzdělávací oblasti (obory) I II III IV ŠVP RVP

Jazyk a jazyková komunikace     48 36

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 12

Anglický jazyk 4 4 5 5 18 12

Španělský / německý jazyk 3 3 4 4 14 12

Matematika a její aplikace     16 10

Matematika 4 4 4 4 16 0

Člověk a příroda     28 0

Fyzika 2 2 2 2 8 0

Chemie 2 2 2 2 8 0

Biologie 2 2 2 2 8 0

Geografie 2 2 0 0 4 0

Člověk a společnost     16 0

Dějepis 2 2 2 2 8 0

Občanský a společenskovědní základ 2 2 2 2 8 0

Umění a kultura     4 4

Hudební obor 1 1 X X 2 0

Výtvarný obor 1 1 X X 2 0

Člověk a zdraví     8 8

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 8

Informační a komunikační technologie     4 4

Informační a komunikační techno-
logie

2 2 X X 4 0

Semináře     8 8

Jednotlivé semináře X X 4 4 8 X

CELKEM ZÁKLADNÍ 33 33 33 33 132 106

CELKEM DISPONIBILNÍ 0 0 0 0 0 26

CELKEM V ROČNÍKU 33 33 33 33 132 132
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UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

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

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

Jazyk a jazyková komunikace 44+9 44

Český jazyk a literatura 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 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+1 4+1 4+1 4 4 0+3 0

Informační a komunikační technologie 1 1

Práce s PC X X X 1  X 0 0

Člověk a jeho svět 12+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 – 
ne  povinný předmět

1 2 2 2 2    9

Španělský jazyk – nepovinný   
předmět 

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

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

Jazyk a jazyková komunikace 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 4 4+1 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 2 1 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 – ne-
povinný předmět

1 1 1 1 4
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Pololetí

1. pololetí: 1. 9. 2014 – 29. 1. 2015

2. pololetí:  5. 1. 2015 – 30. 6. 2015

PráZdniny 

podzimní:  27. 10. 2014 a 29. 10. 2014

vánoční: 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015

pololetní: 30. 1. 2015

jarní: 16. 2. 2015 – 22. 2. 2015

velikonoční: 2. 4. 2015  a  3. 4. 2015

hlavní: 1. 6. 2015 – 31. 8. 2015

dny otevřených dveří – gymnáZium 

18. 11. 2014 od 15:00 do 18:00 hod.

9. 12. 2014 od 15:00 do 18:00 hod.

10. 1. 2015 od 9:00 do 12:00 hod.

20. 1. 2015 od 15:00 do 18:00 hod.

dny otevřených dveří – Základní Škola  
a mateřská Škola

11. 11. 2014  od 15:00 do 18:00 hod.

18. 11. 2014   od 14:00 do 17:00 hod. – 
pouze 2. stupeň ZŠ (Poruba)

6. 1. 2015  od 15:00 do 18:00 hod.

ukáZkové hodiny Pro rodiČe v ZŠ

18. 11. 2014  od 9:00 do 15:00 hod.

24. 11. 2014  od 16:00 do 16:45 – 
(Předškolák)

20. 1. 2015  od 9:00 do 15:00 hod.

třídní schůZky a konZultace – gymnáZium

11. 11. 2014 16:00 hod. (konzultace)

13. 1. 2015 16:00 hod. (konzultace)

14. 4. 2015 16:00 hod. (konzultace)

2. 6. 2015 16:00 hod. (konzultace)

třídní schůZky a konZultace – Základní 
Škola

18. 11. 2014 16:00 hod. – 1. stupeň

18. 11. 2014 17:00 hod. – 2. stupeň 
(Poruba)

12. 1. – 16. 1. 2015  – dle individuální 
domluvy – 1. stupeň

12. 1. – 16. 1. 2015  – dle individuální 
domluvy – 2. stupeň (Poruba)

31. 3. 2015 16:00 hod. – 1. a 2. stupeň 
(Dubina)

8. 6. – 12. 6. 2015 – dle individuální 
domluvy – 1. stupeň

8. 6. – 12. 6. 2015 – dle individuální 
domluvy – 2. stupeň (Poruba)

ZáPis do První třídy

2. 12. 2014     od 15:00 do 18:00 hod.

27. 1. 2015     od 15:00 do 18:00 hod.

letní tábor

červenec/srpen 2015

Období školního vyučování ve  
školním roce 2015/2016 začne  

v úterý 1. září 2015.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
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NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH 
AKTIVIT PRO STUDENTY 
GYMNÁZIA

Anglická konverzace  
Konverzace s rodilým mluvčím.

Angličtina  
Příprava na mezinárodní zkoušky PET, FCE 
či CAE.

Hry v anglickém jazyce 
Hry pomáhající rozvinout slovní zásobu, 
zlepšit vyjadřovací a konverzační dovednosti.

Angličtina – film, reklama, média, hud-
ba, TV stanice, zprávy 
(Pop Culture Happy Hour) - vše, co se týká 
audiovizuálního světa 21. století (převážně 
v angličtině). 

Angličtina   
Bookworms  (knihomolové) – zaměřeno na 
četbu a práci s textem.

Němčina  
Příprava na certifikáty Deutsch; konverzace 
v německém jazyce.

Španělský jazyk 
Rozšiřující konverzace. Příprava na meziná-
rodní zkoušky DELE. 

Ruský jazyk  
Rozšiřující konverzace, rozšíření slovní záso-
by, hry a písně.

Fyzikálně-chemický  
Příprava na přijímací zkoušky na VŠ.

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

Zajímavá matematika aneb co v učebni-
cích nebývá 
Matematické hříčky, rébusy, zajímavá a roz-
šiřující témata. 

Srovnávací kurz matematiky – pro stu-
denty 1. ročníků 
Procvičení základních dovedností a znalostí, 
které jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí 
učiva 1. ročníku.

Ekonomické minimum  
Jak přežít v dnešní a budoucí ekonomice.

Kynologie  
Nauka o psech a jejich výcvik.

Biologické praktikum a experimenty ve 
výuce biologie 
Jednoduché biologické experimenty za po-
užití mikroskopu i bez něj, praktické pozná-
vání přírody.

Biologický občasník 
Pokusy, výlety, exkurze, přednášky. 

Parazitologie 
Nauka o vnějších a vnitřních cizopasnících, 
jejich životních cyklech, životní strategii… 

Divadlo je život 
Návštěva divadelních představení a diskuze 
o režisérském ztvárnění, analýza hereckých 
výkonů, porovnání s původní podobou díla, 
debaty.

Neboj se říct svůj názor  
Asertivitu a diskuzi, kultivaci debaty, pole-
miku; příprava na celostátní soutěž v deba-
tování.

Jsem umělec  
Nové výtvarné techniky a materiály.

Miluji čtení  
Diskuze o knihách, o symbolice, odkazech, 
autorech, diskuze o hlavních hrdinech a 
motivace jejich jednání, osobní názory.

Ostravsko - historicko-kulturníma očima
Zajímavé kapitoly historie a kultury Ostravska, 
poznávací vycházky Ostravou, exkurze do míst  
v okolí Ostravy, setkání s lidmi, kteří mají ke 
kultuře či historii Ostravy co říci. 
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NABÍDKA KROUŽKŮ  
PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

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

Zábavná matematika 
Matematika hrou.

English with a native speaker 
Angličtina s rodilým mluvčím. 

Angličtina 
Příprava na Cambridge exams.

Čínština 
Základy čínštiny.

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

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

Geocaching 
Poznávání Ostravska a okolí s využitím inter-
netu, GPS navigace.

Vinyasa flow yoga 
Dynamický druh jógy, ve kterém se harmonicky 
propojuje dech s pohybem; harmonizuje tělo  
a mysl.

Total BodyWorkout 
Aerobic, pilates, bodyform, strečink, jóga.

Fotbal, stolní fotbal, sálový fotbal 
Nácvik herních činností jednotlivce, týmu a 
hra.

Stolní hry 
Hry zaměřené na spolupráci a sociální do-
vednosti ve dvojici, trojici, čtveřici, rozvoj 
představivosti,  strategie. 

Florbal 
Nácvik herních činností jednotlivce, týmu a 
hra.

Volejbal 
Nácvik herních činností jednotlivce, týmu a 
hra.

Košíková 
Nácvik herních činností jednotlivce, týmu a 
hra.

Kondiční běh 
Atletický trénink a závody.

Kroužek ručních prací 
Pletení, háčkování, drhání, vyšívání.

Psaní všemi deseti 
Zaměřeno na obchodní korespondenci.

Keramický kroužek 
Pro děti, které rády pracují s hlínou.

Zpívání a pískání  
Pro děti, které se chtějí naučit hrát na tento 
hudební nástroj.

Bojová umění 
Základy bojových umění – Judo, Aikido, 
Ruska systema, Jiu - jitsu.

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

Florbal 
Florbal pro kluky i holky.

Tenis 
Tenisová škola pro začátečníky a pokročilé.

Předškolák  
Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky.
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Podpora logopedické prevence v 
předškolním vzdělávání v roce 2013

Cílem programu je zvyšování kvality vzdělá-
vání, a to jak prostřednictvím vzdělávání peda-
gogických pracovníků, tak i rodičů při rozvíjení 
řečových dovedností dětí předškolního věku.  
Ve spolupráci s logopedickou asistentkou  
Mgr. Helenou Gilarovou jsme připravili pro rodi-
če  několik workshopů, ve kterých se prakticky 
seznámili se správnou prevencí řečových doved-
ností u malých dětí, jak s dětmi správně dýchat, 
ale i relaxovat, jak využít hudební nástroje a růz-
né hry při zkvalitnění řeči a rozvoje slovní zásoby 
dětí předškolního věku. Rodiče mohli diskutovat 
o osobních zkušenostech a problémech v oblasti 
logopedické péče.

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 základ-
ní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude 
dosaženo tvorbou a následným používáním no-
vých metodických pomůcek a učebních materiálů 
ve výuce. 

Hlavními aktivitami projektu jsou: Inovace 
a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čte-
nářské a informační gramotnosti. Cílem ak-
tivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj 
čtenářské a informační gramotnosti cílenou pod-
porou pedagogických pracovníků při jejich přípra-
vě na vyučovací hodinu. 

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednic-
tvím ICT. Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní vý-
uky prostřednictvím veškerých činností při využití 
digitálních technologií. Podporovány jsou takové 
aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, ná-
zornost, interakci mezi učitelem a žákem, které 
směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení 
studijních výsledků. Podporovány jsou aktivi-
ty, které umožňují následné zveřejnění a sdílení  
s pedagogickou veřejností. Projekt byl realizován 
v období 1. srpna 2011 – 31. ledna 2014. Celko-
vý počet pomůcek vytvořených v rámci projektu 
dosáhl hodnoty 192 digitálních učebních mate-
riálů. 

Poznej tajemství vědy 
CZ.1.07/2.3.00/45.0019

Projekt propaguje přírodovědné a technické 
obory, popularizuje výzkum, vývoj a badatelsky 
orientovanou výuku. Rozvíjí současnou spolu-
práci všech místních vědeckých institucí, VŠ, SŠ  
a ZŠ. V rámci projektu jsou pořádány pro žáky 
škol Moravskoslezského kraje exkurze do vědec-
kých institucí, workshopy a přednášky domácích 
i zahraničních vědců přímo na školách, populari-
zační soutěže, letní vědecké školy a jsou vytváře-
ny výukové moduly s tématy přírodních a tech-
nických věd.

PARTNEŘI A SPONZOŘI ŠKOLY

 » Jazyková škola Hello 
 » Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
 » Statutární město Ostrava
 » Moravskoslezský kraj
 » Ostravská univerzita v Ostravě
 » VŠB - TU Ostrava
 » Vysoká škola podnikání
 » ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum
 » Vítkovická střední průmyslová škola
 » Mensa ČR
 » Oxford University Press
 » University of  Cambridge ESOL Examinations
 » SPC Ostrava – Zábřeh
 » Ski areál Skalka, Ostrava – Vřesina
 » Plavecká škola A. Kučery
 » Fungolf
 » OC Globus Ostrava – Poruba
 » Lego ČR

Za výraznou podporu děkujeme zejména 
těmto rodičům:

PROJEKTY

 » Adamcovi
 » Adamovi
 » Karasovi
 » Kachlovi
 » Haftovi
 » Daňkovi
 » Pompe

 » Tylečkovi
 » Richterovi
 » Vaculínovi
 » paní Gärtnerová
 » paní Mihálková
 » paní Michalová
 » pan Šlachta

Děkujeme všem výše uvedeným subjektům  
a také všem rodičům a ostatním příznivcům, kteří 
nás mají rádi a pomáhají nám budovat školu 
Hello.
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FOTOGALERIE ŠKOLNÍCH AKCÍ

GYMNÁZIUM

Adaptační kurz pro 1. ročníky – září 2013

Hudební soutěž  - English Nightingale 2013
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Pasování 1. A

Pasování 1. B
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Projekt „Edison 2013“

Projekt „Edison 2013“ – zahraniční studenti s námi strávili celý týden
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Lyžařský kurz 1. ročníků – Kopřivná a Praděd

Cesta za vrcholy třídy 1. A – halda Ema 
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Sbírka Emil

Meteorologická stanice Lysá hora
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Den otevřených dveří

Garden party na závěr školního roku
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Poznávací zájezd do Španělska 2014

Poznávací zájezd do Španělska 2014
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FOTOGALERIE ŠKOLNÍCH AKCÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Den jazyků, aneb vnímáme svět všemi smysly

Happy Halloween
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Odpoledne chytrých hlav

Thanksgiving Day
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Mikulášské nadělování – tentokrát z Gymnázia Hello

Španělský den
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Health Day

Zimní školička bruslení
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Ozdravný pobyt v Jeseníkách

Cooking with Kate
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„Celé Česko čte dětem“ s Jiřím Sedláčkem

Setkání s Petrem Korbelem
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Velikonoční dílničky

Letní vědecká škola v rámci projektu Poznej tajemství vědy
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Hello Space Camp – letní tábor na zámku v Žádlovicích

Cooking with Kate
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Sportem proti nudě

Práce s hlínou

FOTOGALERIE ŠKOLNÍCH AKCÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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The Relax Beauty Day

Ozdravný pobyt Zlaté Hory



54        www.helloskola.cz                                        

Školka v přírodě Davidův Mlýn

The Hat´s Garden Party
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Exkurze HC Vítkovice Steel

Logopedické workshopy pro rodiče  
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Cesta do lesa

Inline bruslení
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Exkurze u hasičů

Léto s Teddym
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Výstup na Lysou horu (návštěva meteorologické stanice)

KLUB NADANÝCH DĚTÍ

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl v naší mateřské a základní škole od února 2013 
zřízen Klub nadaných dětí (dále jen KND). Náš KND vymýšlí a nabízí aktivity směřující  
k uspokojení potřeb nadaných a šikovných dětí nejen ze ZŠ a MŠ Hello Ostrava, ale i dětem 
z ostatních škol a školek obvodu Ostrava – Jih a jeho blízkého okolí. 

Ostravský ciferník (návštěva ostravské radnice)
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Jak se dělá počítačová animace? (návštěva QQ studia)

Svět hmyzu (beseda s entomologem Ing. Milanem Kuboněm)
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Jsi pilný jako včelka? (návštěva včelařského muzea v Chlebovicích)

Ostravské podzemí (návštěva hornického muzea Landek)
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Výroba obličejové masky

Revír Vratimov
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Jak se léčí letadlo - exkurze letiště Mošnov

Abeceda není věda – obrázkové písmo

KLUB  MENSA CLEVER TEDDY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
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Pekelné hlavolamy pro bystré hlavičky

Olympic games – sportujeme s Davidem Moravcem 
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Oslavy narozenin

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY HELLO TEDDY

VÁM  VZKAZUJÍ:

COME AND SEE US !!!
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Interspar -
Ostrava Dubina

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

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