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Zaměstnanci školy 

Ředitel:    Mgr. Szyja Andrzej 

 

Statutární zástupkyně školy: Mgr. Zmrzlíková Květuše Zástupkyně ředitele I.  

         stupeň; výchovná  

         poradkyně 

 

Zástupce ředitele II. stupeň: Mgr. Ryška David  ICT koordinátor 

 

Speciální pedagog:   Mgr. Štefek Radim 

 

PT     Bc. René Rác 

1. A     Mgr. Zuzana Kovaříková 

1. B     Mgr. Iveta Ondruchová 

2. A     Mgr. Stolá Jana 

2. B     Mgr. et. Mgr. Novosadová Jana 

2. C     Mgr. Polášková Madeleine 

3. A     Mgr. Hriciková Markéta Správce webových stránek 

3. B     Mgr. Marie Reichlová 

4. A     Mgr. Trávníčková Ludmila 

4. B     Mgr. Drozdová Hana 

5. A     Mgr. Siederová Jana 

5. B     Mgr. Bednárová Alena 
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6. A      Mgr. Rác Josef 

6. B     Mgr. Hellerová Věra 

7. A     Mgr. Moravčinská Martina 

7. B     Mgr. Bittová Monika 

8. A     Mgr. Stalová Renata  

8. B     Mgr. Hruška Miroslav    

9. A     Mgr. Wojdylová  Žákovský parlament 

      

ŠD I. oddělení      Mgr. Labudková Monika    

ŠD II. oddělení   Mgr. Kudlová Ludmila 

 

Netřídní:     Ing. Cudráková Marie Metodik prevence 

     Mgr. Labudková Monika 

     Mgr. Pavelková Alena 

 

Asistenti pedagoga:   Čecháčková Martina (do 21. 12. 2018) 

Jančálková Marie 

Ferešová Lenka (od 1. 1. 2019) 

Ferková Michaela (do 21. 12. 2018) 

     Kollárová Dominika 

Kroková Jana 

Malcharová Martina 

     Panenková Renata 

     Salamonová Natálie 
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     Bc. Sieder Miroslav 

     Siváková Katarina 

     Stoszková Barbora  

      

Vedoucí učitelka mateřské školy: Bc. Szmeková Adriana 

 

Učitelé mateřské školy:  Andrejkovičová Jana 

     Baranová Lenka 

     Jámborová Natalie (od 1. 2. 2019) 

Ressová Kristýna 

               

      

Školník:     Lukeš Rostislav 

Sekretářka:    Skotnicová Markéta 

Ekonomka školy:   Ing. Pawlitová Daniela 

Vedoucí výdejny obědů:   Chroboková Anna 

Kuchařky:    Kurillová 

     Ochodková 

 

Uklízečky:    Kantorová 

     Kuchejdová 

     Slovíková P. 

     Slovíková R. 

     Tarkaiová 
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Organizace školního roku 2018/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zahájení šk. roku 2017/2018 3. 9. 2018 

Státní svátek 28. 9. 2018 

Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2018 

Státní svátek 17. 11. 2018 

Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 

Ukončení 1. pololetí (vysvědčení) 31. 1. 2019 

Pololetní prázdniny 1. 2. 2019  

Jarní prázdniny 11. 2. - 17. 2. 2019 

Velikonoční prázdniny 18. 4. - 19. 4. 2019  

Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 

Státní svátek 1. 5. 2019 

Státní svátek 8. 5. 2019 

Ukončení 2. pololetí (vysvědčení) 28. 6. 2019 

Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019 

Zahájení šk. roku 2019/2020 2. 9. 2019 
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Žákovský parlament 

 

Hlavní náplní a činností ŠŽP je: 

 zapojení žáků do života školy 

 učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem 

dospělým 

 spolupodílení se na dodržování pravidel školy 

 vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy 

 připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých 

během školního roku 

 organizace školních akcí a soutěží 

 seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc 

 aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce a webových stránkách 

  

Zasedání parlamentu: 

 konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni 

 řídí předseda a koordinuje koordinátor 

 účastní se alespoň jeden zástupce za třídu 

 jsou dokumentována zápisem 

 

Zvolení zástupci tříd do školního žákovského parlamentu 

 4. A Patrik Viola, Dominika Kandráčová 

 4. B Emil Gažik, Vanesa Žigová 

 5. A Emílie Tomesová, Vanesa Slepčíková 

 5. B Michal Szakácz, Marie Pechová 

 6. A Vanesa Pechová, Lukáš Oračko 

 6. B DenisaPortelekyová, Natálie Knyblová  

 7. A  Alena Šiváková, Etela Pechová 

 7. B Sandra Žigová, David Pecha 

 8. A Zdeněk Kandráč, Marek Šabacký 

 8. B Zdeněk Pecha, Helena Žigová 

 9. A Damián Toráč, Žaneta Sokolíčková 
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Výsledky akcí přádaných žákovským parlamentem 

„Bílý den“ 

1. místo 6. A 2,31 ks 

2. místo 5. A 2,23 ks 

3. místo 5. B 2,21 ks 
 

„Vánoční výzdoba“ 

 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 

1. stupeň 2. B 4. B 1. B 2. A 2. C 

2. stupeň 7. A 7. B 9. A   

 

„Turnaj ve vybíjené pro žáky 2. stupně“ 

 1. místo 2. místo 3. místo 

1. kategorie 7. B 6. A 7. A 

2. kategorie 8. B 8. A 9. A 
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„Soutěž o násobilkového krále“ 

1. místo 5. A Kevin Gábor 

2. místo 7. B Eleonóra Kandráčová 

3. místo 9. A Michal Tarnay 
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 „Sběr kaštanů“ 

1. místo 2. A 85 kg 

2. místo 3. B 50 kg 

3. místo 2. C 47 kg 
 

Ostatní třídy, které se zapojily do sběru kaštanů: 

1. B - 35,5 kg 

4. A - 20,5 kg 

1. A - 20 kg 

7. B - 18 kg 

6. B - 17 kg 

4. B - 11 kg 

5. A -   2 kg 

 

Společně žáci daných tříd nasbírali 306 kg kaštanů, které budou dobrou pochoutkou pro 

zvířátka v lese. 

 

  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2018/2019 

 
 

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 

 

Kroužky z fondů primátora 

Název kroužku  Vedoucí kroužku 

Čtenářský Mgr. Jana Siederová 

Fotbalový Bc. René Rác 

Hudební Mgr. Monika Bittová 

Logopedická péče Mgr. et. Mgr. Jana Novosadová 

Sportovní Mgr. Iveta Ondruchová 

 

Kroužky Grammy 

Název kroužku Vedoucí kroužku  
Filmový klub  Ing. Marie Cudráková 

Klub redakce školních novin  Bc. René Rác 

Klub rozvoje čtenářské gramotnosti  Mgr. Renata Stalová 

Klub rozvoje matematické gramotnosti  Mgr. Alena Bednárová 

Klub rozvoje technických a přírodovědných 

oborů  

Mgr. Josef Rác 

Klub – škola jako centrum komunity Mgr. Zuzana Kovaříková 

Kroužek „Aerobic“  Mgr. Jana Stolá 

Kroužek „Bojová umění“  Mgr. Karolína Bobková 

Kroužek „Dramatický“  Mgr. Ludmila Travníčková 

Kroužek „Školní kapela“  Mgr. Josef Rác 

Kroužek „Taneční“  Mgr. Jana Siederová 
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Kroužky UJEP 

Název kroužku Vedoucí 

Bojová umění Bc. Miroslav Sieder 

Čtenářský kroužek Mgr. Martina Moravčinská 

Divadelní kroužek Mgr. Marie Reichlová 

Matematické dovednosti Mgr. Ludmila Travníčková 

Občanská gramotnost Mgr. et. Mgr. Jana Novosadová 

Osobnostní rozvoj Mgr. Jana Stolá 

Pohybový kroužek Mgr. Zuzana Kovaříková 

Rozvoj sociálních kompetencí Mgr. Hana Drozdová 

Taneční kroužek Mgr. Markéta Hricíková 

Taneční kroužek Mgr. Marie Jančalková 

Turistický kroužek Ing. Marie Cudráková 
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 Kroužky financované z Fondu primátora 

Čtenářský kroužek 

Vedoucí: Mgr. Jana Siederová 

Pátek 12:00 – 12:45 

Kroužek navázal na dvouletou činnost kroužku Cesty příběhů z Labyrintu Brno. Tento kroužek 

již skončil na jaře roku 2018.  Žáci měli zájem pokračovat od října 2018. Doprovodné akce 

z kroužku Cesty příběhů ještě dobíhají.  

V měsíci říjnu jsme se sešli 2 krát. Četli jsme z knížky Boříkovy lapálie. 19. 10. jsme měli akci 

Divadla Koráb, čtení s hudebním doprovodem.  Zapojili se všichni žáci z 5. A a 5. B. 

V listopadu jsme společně s Klaudií a žáky kroužku, začali připravovat psaní příběhu 

"O Klaudii ", který se vložil do připravovaného filmu. 

Protože máme pěkné knížky romských autorů nebo příběhy o romských dětech, věnujeme 

se předčítání z těchto knížek. Naposledy jsme četli od Gejzy Demetera - Romské pohádky. 

Další akce bude 13. 5. přijede vypravěč Martin Hak, který nás bude učit vyprávět příběhy. 

Na konci září 24.5 jedu s Klaudií na slavnostní premiéru filmu do Brna, který se natáčel 2 roky 

a 31. 5. společně odjedeme na Zlínský festival, kde bude film rovněž promítán.  

V tomto školním roce nacvičujeme dramatizaci dvou pohádek, a to: Paleček a jeho kamarádi 

a Hrnečku, vař. 
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Fotbalový kroužek 

Vedoucí: Bc. René Rác 

Čtvrtek 14:00 – 15:00 

Cílem kroužku je naučit děti nejen základům fotbalu, ale i píli, 

soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, 

spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost. Děti se naučili vést 

míč u nohy, neodkopávat ho po prvním kontaktu. I když náš první 

zápas moc dobře nedopadl, my se nevzdáváme a budeme bojovat 

dále! Sportu zdar!  

 

 

Hudební kroužek 

Vedoucí: Mgr. Monika Bittová 

Čtvrtek 14:00 – 14:45 

V hudebním kroužku se setkáváme každý týden ve čtvrtek od 14 hodin. Věnujeme se zpěvu 

a hře na rytmické nástroje. 
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Logopedická péče 

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jana Novosadová 

Pátek 12:00 – 12:35 

Porucha sluchu je příčinou OPOŽDĚNÉHO VÝVOJE ŘEČI naší žačky, která je v péči ORL 

lékaře.  

V tomto případě bylo narušeno tempo řeči a malá slovní zásoba. 

 

TERAPIE: 

- dostatek přiměřených řečových podnětů 

- správný řečový vzor 

- rozvoj slovní zásoby 

- rozvoj obsahové stránky řeči - tvorba slov, vět, popis děje .... 

- rozvoj formální stránky řeči - správná výslovnost 
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Sportovní kroužek 

Vedoucí: Mgr. Iveta Ondruchová 

Pátek 12:00 – 12:45 

Sportovní kroužek je určen pro žáky 1. - 3. ročníku. V kroužku rozvíjíme různé dovednosti - 

rychlost, vytrvalost, hrajeme různé hry - pohybové, závodivé, míčové. Pravidelně se také 

připravujeme na celoroční městský turnaj v miniházené, který probíhá téměř každý měsíc. 
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Kroužky a kluby z projektu GRAMMY 

 

Filmový klub 

Vedoucí: Ing. Marie Cudráková 

Středa 14:00 – 16:00 

Členové filmového klubu fotografují a natáčí aktuální události ve škole a v Karviné. Scházíme 

se 2x měsíčně. V tomto školním roce je zapsáno 12 členů ze 4. - 7. tříd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub redakce školních novin 

Vedoucí: Bc. René Rác 

Středa 14:00 – 15:00 

Kroužek je určen pro kreativní zájemce, kteří mají odvahu 

napsat o světě to, co si o něm opravdu myslí. Zaměřili jsme 

se přitom na články, rozhovory, reportáže 

a práci  s informačními zdroji. Součástí aktivit byla rovněž 

tvorba plakátů. Vyzkoušeli jsme si i rozhlasovou práci. 

Základní práce s textem, začínala tvorbou drobných příběhů 

a přesáhla až ke kratším článkům.  Nechyběli samozřejmě 

ani hry a aktivity zaměřené na rozvoj slovní zásoby 

a komunikace. 
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Klub rozvoje čtenářské gramotnosti 

Vedoucí: Mgr. Renata Stalová 

Pondělí 14:00 – 15:00 

V klubu čtenářské gramotnosti, kde jsme se scházeli jednou týdně, jsme se zaměřili zejména na 

práci s knihou, ilustrace, hraní deskových her apod. Největší zájem byl však o doplňkové 

aktivity, v rámci kterých jsme navštívili knižní veletrh, knihovnu, filmový festiválek, divadlo, 

zhlédli jsme výstavu v archivu, setkali jsme se se zajímavými lidmi - s paní z knihovny 

a se spisovatelem. Často jsme vypracovávali pracovní listy nebo plnili zajímavé úkoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub rozvoje matematické gramotnosti 

Vedoucí: Mgr. Alena Bednárová 

Středa 13:45 – 14:45 

Žáci z mé třídy hrají různé společenské hry - např. Násobilkové 

domino, Člověče, nezlob se, Matematiku v kostce nebo Ubongo. 

Také staví různá geometrická tělesa z plastelíny, soutěží mezi 

sebou v sudoku nebo v dosazování výpočtů do magického čtverce. 
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Klub rozvoje technických a přírodovědných oborů 

Vedoucí: Mgr. Josef Rác 

Pondělí 14:00 – 16:00 

Klub – škola jako centrum komunity 

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kovaříková 

Středa 13:45 – 14:45 

V rámci tohoto kroužku si připravujeme s žáky akce, které máme společně s rodiči. V letošním 

školním roce jsme měli Vánoční tvoření, kde jsme vyráběli vánoční dekorace i s rodiči. Každý 

si odnesl pěknou výzdobu. Dále jsme si upekli společně pizzu, na jaro jsme si vyrobili jarní 

věnečky. Ještě nás čeká společný výlet s rodiči na Landek. Při každé akci dostali rodiče 

pohoštění a žáci předvedli krátký program. Počet zapsaných žáků v kroužku 15, rodičů 10. 

Frekvence jednou týdně. 
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Kroužek „Aerobic“ 

Vedoucí: Mgr. Jana Stolá 

Pátek 11:50 – 12:50 

Kroužek Aerobic působí na naší škole třetí školní rok. Nyní ho vede Mgr. Jana Stolá. Je určen 

pro žákyně druhých a třetích tříd, které se scházejí každý pátek od 12 do 13 hod. V tomto 

kroužku se seznamují nejen s prvky sportovního aerobiku, ale i s prvky módní zumby, s prvky 

hip-hopu či s různými figurami, které používají sportovní roztleskávačky. Nacvičené sestavy 

pak prezentují při různých slavnostních akcích.  Nyní připravujeme zajímavé a rytmické 

cvičení, které dívky předvedou na akademii naší školy k jejímu 65. výročí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek „Dramatický“ 

Vedoucí: Mgr. Ludmila Trávníčková 

Pondělí 13:00 – 14:00 

V letošním roce jsme se v kroužku snažili 

o rozvoj velké šíře žákovských dovedností. 

Vycházeli jsme z jejich kreativity a fantazie. 

Prostřednictvím jednotlivých pohybových 

cvičení jsme rozvíjeli dovednosti v oblasti 

orientace v prostoru, ale i pohybu v něm. 

Rozvíjeli jsme i mluvené slovo a komunikační 

dovednosti, které jsme realizovali 

prostřednictvím jednoduchých cvičení a her 

v různých prostorách školy. Problémem byla 

nepravidelná docházka. V budoucnu se 

zaměříme na tento jev a budeme měnit 

prostředí a události tak, aby dětem každý 

poznatek přinesl potěšení, poučení 

a uspokojení. 
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Kroužek „Bojová umění“ 

Vedoucí: Mgr. Karolína Bobková 

Úterý 14:00 – 15:00 

 

Kroužek „Školní kapela“ 

Vedoucí: Mgr. Josef Rác 

Pátek 14:00 – 15: 00 
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Kroužek „Taneční“ 

Vedoucí: Mgr. Jana Siederová 

Úterý 12:45 – 13:45 

Ve šk. roce 2018/2019 15 dívek ze 4. a 5. ročníku navštěvuje taneční kroužek. Scházíme 

se jednou týdně. Když máme před vystoupením, tak i častěji. V září děvčata v tělocvičně školy 

tanečkem přivítala malé prvňáčky. V listopadu jsme se jeli podívat na Taneční ligu do Českého 

Těšína, kde soutěžily taneční páry z celé ČR.   V Juventusu jsme měli v prosinci vystoupení 

žáků  "Družbácké Vánoce". V lednu jsme opět navštívili Nový Domov v Karviné - Novém 

Městě, kde se konal ples pro babičky a dědečky. Do domova chodíme pravidelně.  V MŠ 

U Vilíka proběhlo vystoupení pro předškoláky. 3. 4. máme Country tancování pro 60 žáků 

z naší školy v tělocvičně školy. Nyní se připravujeme na Den Romů - 8. 4. budeme mít dvě 

vystoupení. V červnu máme slavnostní vystoupení v Ostravě, kterou pořádá Kvic Ostrava 

pro  všechny kroužky Grammy.  Čeká nás také akademie k 65. výročí školy pro žáky i rodiče. 
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Kroužky UJEP 

Bojová umění 

Vedoucí: Bc. Miroslav Sieder 

Pondělí 13:45 – 15:15 

Bojová umění (sporty) jsou vlastně soustavou postupů nebo tradic, které učí, jak se chovat v 

boji s protivníkem. Pro děti je nejdůležitější sebeobrana. Její výuka je organizována formou 

pohybových her a sportovní zábavy. Slouží k rozvoji hbitosti, síly, odvahy, psychické a tělesné 

odolnosti, iniciativy a vůle k vítězství. 

Důležitou součástí je samozřejmě bezpečnost a hygiena při výcviku. 

* úpolové hry na rozvoj rychlosti, obratnosti a vytrvalosti 

* posilování (pomocí míčů) 

* přetahování, přetlačování 

* techniky pádů 

* techniky postojů 

* technika vybočení 

* techniky rukou (údery, bloky, úchopy) 

 

Čtenářský kroužek 

Vedoucí: Mgr. Martina Moravčinská 

Středa 14:00 – 14:45 

Čtenářský kroužek je zaměřen na rozvíjení čtenářské gramotnosti našich dětí. Učí se především 

vnímat čtený text a reprodukovat jej. K tomu využíváme různé čtenářské strategie.  
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Divadelní kroužek 

Vedoucí: Mgr. Marie Reichlová 

Středa, čtvrtek 12:45 – 13:30 

Divadelní kroužek pod vedením Mgr. Marie Reichlové probíhá 

každou středu a čtvrtek od 12:45-13:30 hod. V kroužku děti 

hrají divadlo, učí se recitovat básně, hrají různé hry, které 

procvičují artikulaci, upevňují čtení a dramatický přednes. 

 

 

Matematické dovednosti 

Vedoucí: Mgr. Ludmila Trávníčková 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 13:00 – 13:45 

Rozvíjeli jsme logické a kombinatorické myšlení, geometrickou a prostorovou představivost, 

kreativitu, spolupráci. Experimentovali jsme, uvažovali, zobecňovali probírané učivo. Všímali 

jsme si souvislostí i rozdílů v návaznosti na RVP. Tříbili jsme přesné a výstižné vyjadřování. 

Zhmotňovali jsme výrazy a početní operace. Volili jsme si vlastní tempo, způsob práce i úroveň 

úloh. Nahlédli jsme do světa zlomků, v geometrii jsme se bavili s křivkami, tělesy, 

geometrickými obrazci. Pracovali se stavebnicemi a deskovými matematickými hrami. 

Testovali jsme naši vizuální a sluchovou krátkodobou paměť. Matematické dovednost 

podporovaly aktivitu, samostatné hledání podstaty věcí a osvojovaly podstatu učiva matematiky 

podle RVP, stavěly  na vlastních zážitcích, dětem poskytovaly přiměřené výzvy, nové poznatky, 

poskytovaly dětem radost z opakování, ověřování a samostatného uvažování.  
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Občanská gramotnost 

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Novosadová 

Středa, čtvrtek 12:00 – 13:30 

Výchova k občanství výrazně přispívá k naplňování mnoha obecných cílů základního 

vzdělávání a k utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí a to formování sociální 

a občanské gramotnosti žáků. Zaměříme se na mezilidské vztahy, budeme aktivně vstupovat 

a podílet se na životě společenství, aby se žáci dokázali funkčně začlenit do společnosti, 

bydlení, životní prostředí, doprava, město a vesnice, finance a vzdělání. 
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Osobnostní rozvoj 

Vedoucí: Mgr. Jana Stolá 

středa 12:45-14:15, čtvrtek 11:45-13:15 

Každý člověk je jiný, originální a jedinečný. Jeho osobnostní rozvoj se neustále vyvíjí. Rozvoj 

osobnosti dítěte je proto základním předpokladem životního růstu, štěstí a úspěchu, který 

významně přispívá k naplňování základních cílů vzdělávání a výchovy.  

V kroužku zajímavou formou rozvíjíme klíčové kompetence pro základní vzdělávání 

(kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní), které umožňují dítěti 

pozitivně naplňovat život. Umožňujeme dítěti aktivní prožívání úspěchu při zájmových 

činnostech, které vycházejí z procesu učení, ale jsou pro děti atraktivní a povzbudivé.  
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Pohybový kroužek 

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kovaříková 

Úterý 11:45-12:45 

V tomto kroužku učím žáky základní taneční kroky, krátké choreografie. Učíme se správnému 

držení těla, ohleduplnosti ve skupině. S žáky jsme vystoupili na vánoční besídce s programem 

„Od Andulky po žížalu.“ Tento program jsme předvedli i v Domově důchodců. Nyní 

nacvičujeme Tanec klaunů. Seznamujeme se s jednoduchými ásanami z jógy a učíme 

se Pozdrav slunci. Počet zapsaných žáků 12. Frekvence jednou týdně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj sociálních kompetencí 

Vedoucí: Mgr. Hana Drozdová 

Úterý 13:00-14:00 

Žáci se formou zábavných aktivit učí samostatnosti a soužití v kolektivu, zvládat obhajovat své 

činnosti. Společně vytváříme pravidla v práci v týmu, učíme  se ohleduplnosti a respektování 

názoru druhých. Učíme se chovat zodpovědně v krizových situacích, umět požádat o pomoc 

nebo ji poskytnout. 
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Taneční kroužek 

Vedoucí: Mgr. Markéta Hricíková 

Úterý 13:00-14:00 

Cílová skupina dětí: 9-12 let 

Hlavním cílem je rozvíjet pohybové dovednosti u dětí. Vytvoření kladného vztahu k pohybu 

(tanci) a hudbě. Zlepšit u dětí motoriku a propojení pohybu s hudbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční kroužek 

Vedoucí: Marie Jančálková 

Úterý 14:00-15:00, pátek 13:30-14:30 

Taneční kroužek je zaměřen na rozvíjení pohybových dovednosti našich žáků. S žáky 

si pouštíme moderní písně, společně vymýšlíme různé taneční kreace a snažíme se o nacvičení 

taneční sestavy.  Naše žáky tanec velmi baví, a proto se snažím touhle cestou jejich zájem 

rozvíjet. 

 

 

  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2018/2019 

 
 

Turistický kroužek 

Vedoucí: Ing. Marie Cudráková 

Sobota dle domluvy 

Asi 20 žáků 2. - 9. tříd se 1x měsíčně zúčastňuje výletů 

po Moravě. Poznáváme nejen města, hrady a zámky, 

ale také život v přírodě. 

 

Dinopark 
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Olomouc 

 

Ostrava 
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Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

 

 

 

 

Šternberk 
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Opava 
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ČT Ostrava 

 

 

  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2018/2019 

 
 

  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2018/2019 

 
 

Školní akce 2018/2019 

Slavnostní zahájení šk. roku 2018/2019 pro 1. ročník 

Uvítání prvňáčků před 

školou 

Kulturní vystoupení žáků 

školy 

Pasování dětí na 

prvňáčky ZŠ Družby 

Informativní schůzka 

s třídními učitelkami 

ve třídách 

 

 

 

Pasování nových žáků na PRVŇÁČKA DRUŽBY 

V pondělí 3. 9. 2018 proběhlo 

za účasti vedení školy, rodičů 

a žáků 

slavnostní pasování dětí 

na PRVŇÁČKA DRUŽBY. 

Součástí byl také kulturní 

program, na kterém se podíleli 

žáci 

tanečních kroužků pod vedením 

Mgr. Z. Kovaříkové, 

Mgr. J. Siederové a Mgr. J. Stolé. 
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Zápis do školní družiny 2018/2019 

 

 

Školní výlet třídy 5. A 

20. září se konal školní výlet 

žáků pátého ročníku. Hned 

brzy ráno odcestovali 

vlakem do Mostů 

u Jablunkova, kde se 

seznamovali s podzimní 

přírodou. Při zdolávání 

naučné stezky se setkali 

s několika lesními zvířaty 

a poznávali místní flóru. 

Na zpáteční cestě 

se některým z nich dokonce 

podařilo nalézt známé druhy 

hub. Krásný sluníčkový den 

si všichni moc užili. 
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Dinopark Orlová - turistický kroužek 

V sobotu 6. října pořádal 

turistický kroužek svůj první 

výlet. Žáci navštívili největší 

Dinopark v ČR v Orlové - 

Doubravě. Program měli opravdu 

nabitý: shlédli 3D film v místním 

kině, navštívili pavilon „Cesta 

do minulosti Země“, projeli 

se DinoExpresem,, hráli 

si na archeology, snažili se najít 

cestu z DinoBludiště a odvážlivci 

si vyzkoušeli i motokáry. Žáci 

společně s rodiči zakončili tento                                     

   krásný prosluněný den      

v DinoGrilu. 

 

 

Beseda - Požární ochrana očima dětí 

Ve čtvrtek 18. října se žáci 

druhých a šestých tříd zúčastnili 

naučné besedy pod názvem 

„Požární ochrana očima dětí“. 

Beseda byla zaměřená především 

na prevenci v oboru požární 

techniky. Žáci se dozvěděli 

spoustu nových informací a měli 

možnost nakouknout na veškerou 

techniku a vybavení hasičů, 

používanou při jejich práci. 
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Pevnost poznání – turistický kroužek 

V sobotu 20. října žáci 

z turistického kroužku cestovali 

autobusem do Olomouce. Cílem 

jejich cesty byl areál Korunní 

pevnůstky, ve kterém vzniklo 

v roce 2015 první interaktivní 

muzeum vědy na střední Moravě - 

Pevnost poznání. Nejen děti, 

ale i jejich rodiče si užili spoustu 

zábavy. Navštívily čtyři stálé 

expozice - historii, přírodu, 

vesmír a logiku, prošli 

se modelem mozku, setkali 

se s vodním hmyzem v nadživotní velikosti, vyzkoušeli si vojenské uniformy z dob R-U 

monarchie a mnoho dalšího. 
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Výuka pracovních činností 

Ve středu 31. října žáci sedmého 

ročníku tentokráte řešili 

"čarodějnický" úkol. V rámci 

zvyšování povědomí 

o Halloweenu, vytvářeli jeden 

ze symbolů tohoto svátku-

čarodějky. 

Mgr. David Ryška 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN na 1. stupni 

Ve středu 31. října si žáci 

z prvního stupně užívali 

projektový den „Halloween“. 

Na tento den se všichni moc těšili, 

protože se mohli proměnit 

v nejrůznější strašidla, 

kostlivce, duchy, upíry, 

čarodějnice a mnohé jiné. Po celé 

dopoledne tvořili 

HALLOWEENSKÉ výrobky, 

vytvářeli si masky, zpívali 

a samozřejmě se dozvěděli 

spoustu informací o tomto svátku. 
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TÝDEN PRO REPUBLIKU 

V týdnu od 26. - 30. listopadu 

probíhal na naší škole týdenní 

projekt s názvem „TÝDEN PRO 

REPUBLIKU“. Během celého 

týdne se žáci na základě ranního 

rozhlasového vysílání dozvídali 

spoustu zajímavých informací 

nejen z historie naší země. 

Úkolem žáků bylo pečlivě si psát 

poznámky a po ukončení 

rozhlasového vysílání splnit mini-

úkol. Vyvrcholením projektového 

týdne byl projektový den, během 

kterého žáci vytvořili národní 

strom - Lípu srdčitou.  
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Rozsvícení vánočního stromečku 
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Poděkování RESIDOMO 

ZŠ a MŠ Družby děkuje za příspěvek Nadačnímu fondu RESIDOMO! 

 

Rozsvícení vánočního stromečku  

V úterý 4. prosince jsme na naší škole za doprovodu vánočních koled slavnostně rozsvítili 

vánoční stromeček. 
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Družbácké Vánoce 
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Burza technických a přírodovědných oborů 

V prosinci se naši žáci zúčastnili burzy technických a přírodovědných oboru na SŠTaS Karviná. 
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Vystoupení na plese pro seniory 

 

NOVÝ DOMOV Karviná 

Dne 17. ledna děvčata z tanečního 

zahájily tanečním vystoupením ples 

v domově důchodců. Tančily děti 

z tanečních kroužků z 5. a 6. ročníku 

a předvedli se i ti nejmenší - prvňáčci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ovoce do škol" 

Vitamínový den 

Ve čtvrtek 24. ledna navštívili 

naší školu zástupci společnosti 

MK Fruit, kteří díky projektu 

"Ovoce do škol" dodávají každý 

měsíc našim žákům balíček 

s ovocem nebo ovocnou šťávou. 

Žáci v rámci Vitamínového dne 

mohli vidět, jak pro ně ovocné 

balíčky připravují a jak vyrábí 

ovocné šťávy. 
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Zimní výlet turistického kroužku 

 

Turistický kroužek 

 

V sobotu 19. ledna se turistický kroužek vydal na 

výlet do zmrzlého a zasněženého Rožnova pod 

Radhoštěm. 

 

 

Přípravné třídy na návštěvě 

Přípravné třídy z MŠ na návštěvě v 1. třídách. 
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Tanečníci v 5. A 

Plesová sezóna je v plném proudu, tak jsme se pustili do tanečního tvoření a malování. Taneční 

páry se dětem moc povedly. Podívejte se, jak pilně chlapci a děvčata pracovali. Na začátku 

velký nepořádek, ale výsledek na jedničku i s úklidem. 
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První vysvědčení našich prvňáčků 

Úplně první vysvědčení našich prvňáčků. 
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Recitační soutěž 2019 

Ve středu 6. února se konala recitační soutěž, 

které se zúčastnili vybraní žáci z 1. stupně. 

Gratulujeme všem výhercům :) 

V kategorii 1. tříd a přípravné třídy: 

1. místo získal Alex Vavrek z 1.A 

2. místo získal Alex Gujda z přípravné třídy 

3. místo získala Adéla Horvátová z 1.B 

V kategorii 2. a 3. tříd: 

1. místo získala Klára z 3.B  

2. místo získal Magdaléna Žigová z 3.B 

3. místo získali Samuel Mižigár z 3.A a Linda 

Heráková ze 3.B 

V kategorii 4. a 5. tříd: 

1. místo získala Vanesa Slepčíková z 5.A 

2. místo získal Michal Mucha z 4.A 
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Informační zprávy z přípravné třídy 

 

 

Zápisy do 1. tříd - důležité informace pro rodiče 

Zápisy na ZŠ Družby do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 ve středu 3. dubna 2019 od 12,00 

do 17,00! Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019/2020 se letos konají v dubnu. 

Do 1. třídy na naší ZŠ Družby budete moci zapsat dítě při zábavných zápisech ve středu 

3. dubna 2019 od 12.00 do 17,00 hod. Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období 

od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, nebo děti s odkladem narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 

2012. Zápisy jsou organizovány zábavnou formou tak, abyste mohli se svým dítětem prožít 

ve škole příjemné odpoledne. Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list dítěte, občanský průkaz 

zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit 

své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí). Pokud nebudete moci přijít k zápisům 

ve středu 3. dubna, můžete své dítě zapsat kdykoliv do 30. dubna (pak je to ovšem třeba 

telefonicky předjednat na čísle 596 311 317). Zároveň upozorňujeme, že i letos musí zákonní 

zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, přinést již k zápisům 

doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně 

pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo 

klinického psychologa. Vzhledem k delším objednacím termínům v PPP a SPC doporučujeme 

rodičům, kteří budou o odklad žádat, aby co nejdříve kontaktovali tato zařízení a dohodli si tam 

termín vyšetření školní zralosti svého dítěte! Jestliže máte zájem navštívit naši školu před 

zápisy, podívat se i do výuky, máme pro Vás připraven Den otevřených dveří dne 27. 3. 2019 

od 8 do 12 hodin. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete svou návštěvu školy telefonicky 
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domluvit i na jiný termín na čísle 596 311 317. Postup při žádosti o odklad povinné školní 

docházky: Zákonný zástupce přinese již na zápisy doporučující posouzení z pedagogicko-

psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň 

doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Postup při požadavku 

o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době 

od září 2019 do konce června 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již 

ve školním roce 2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho 

zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 

2013 je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP). Pokud je dítě 

narozeno v období leden – červen 2014, pak je nutné dodat i vyjádření odborného dětského 

lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti. 

 Mgr. Květuše Zmrzlíková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň 

 

Zápis dětí do přípravné třídy       Zápis dětí do 1. třídy 
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Projektový týden v přípravné třídě 

V týdnu od 18.3. - 21.3. 2019 čeká PŘÍPRAVNOU 

TŘÍDU týdenní projekt "VÍTÁNÍ JARA". Projekt 

plný zábavy, tvoření a sportu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří 
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Z pohádky do pohádky 

Projektový den "Z pohádky do pohádky" 

V pátek 29. března se všechny třídy na prvním stupni proměnily v pohádkové dílny. V rámci 

projektu žáci v každé dílničce plnili nejrůznější úkoly. Děti tak měli možnost vyrobit si hrneček 

jako z pohádky „Hrnečku vař!“, zahrát si na bubínek jako Budulínek nebo si třeba upéct 

a ozdobit perníček z Perníkové chaloupky. 

 

 

Zápisy do 1. tříd a přípravné třídy 
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DEN ROMŮ 12. 4. 

DEN ROMŮ 

V pátek 12. dubna se na naší škole konal projektový den ke dni Romů. Projekt byl zaměřený 

na romskou literaturu a čtenářství a naší školu dokonce navštívil karvinský spisovatel romských 

pohádek pan Stanislav Filip se svou manželkou. 
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Velikonoční tvoření v družině 

Velikonoční tvoření ve školní družině, na které jsme pozvali rodiče a příbuzné družinových 

dětí, proběhlo ve středu 17. dubna 2019. Děti společně se svými maminkami a sourozenci 

vyrobily krásné velikonoční dekorace, přání a vajíčka. Mimo jiné jsme zkoušeli tvořit 

ubrouskovou technikou (decoupage), která všechny moc bavila. Moc děkujeme za hojnou účast 

a příjemně strávené odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce v 1. B 

Velikonoční den v 1. B. O Velikonocích jsme si povídali v knihovně ve Fryštátě, prohlédli 

jsme si Velikonoční jarmark a navštívili jsme park. 
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Prvňáci na "Listování" 

8. dubna byly 1. třídy v Regionální knihovně v Karviné-Mizerově na akci s názvem "Listování" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Země 26. 4. 2019 
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McDonald's Cup 

V pátek 10. května se žáci 5.tříd zúčastnili Okresního kola McDonald´s Cupa v kopané. Jednalo 

se o 22.ročník tohoto turnaje a kluci vybojovali celkové 2.místo. Hráli ve složení Szakacs 

Michal, Gábor Gabriel, Kandráč Kristián, Herák Samuel, Vavrek Vojtěch, Slepčík René, Diňa 

Daniel. 

Vedoucí družstva: Bc. Miroslav Sieder 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotbalový turnaj - učitelé vs. Žáci 

Ve středu 15. května porovnávali své "futsalové" síly učitelé s žáky. Konečný výsledek 

zápasu 5:0 pro učitele. 
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Den Dětí s Gipsy.cz    Hravě a zdravě s PT 

 

 

 

Škola v pohybu 

Dne 21.5.2019 se uskutečnily v tělocvičně naší školy ukázkové výukové hodiny tělesné 

výchovy pro 1. stupeň. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu ŠKOLA V POHYBU. 

Ukázkové hodiny vedl trenér mládeže FAČR pan Ondřej Hanzel. 

Mirek Sieder 
  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2018/2019 

 
 

 

Den dětí pro žáky 1. stupně a přípravné třídy 

Dne 3.6.2019 se v areálu školy uskutečnil den dětí pro žáky 1. stupně a přípravné třídy. Děti 

se svými třídními učiteli plnily postupně úkoly na patnácti stanovištích. Všechny děti byly 

oceněny nějakou sladkostí a ti nejlepší z jednotlivých ročníků si odnesli i nějakou tu odměnu. 

 

PT: 

1.Slepčík Dominik 

2.Gáborová Veronika 

3.Šantová Nela 

 

1. ročník 

1. Peter Daniel 

2. Čížek Denis 

3. Vavrek Alex Imrich 

 

2 .ročník 

1. Pecha František 

2. Šandorová Natálie 

3. Sivák David Vasil 

 

3. ročník 

1. Čížek Daniel 

2. Heráková Linda 

3. Sivák Milan 

 

4. ročník 

1. Mišalko René 

2. Sivák Nikolas 

3. Ferko Lukáš 

 

5. ročník 

1. Szakacs Michal 

2. Kandráč Kristian 

3. Badi Alex  
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Závěrečné focení tříd: 
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Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Družby, Karviná 2018 - 2019 

 

 


