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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 a metodik  

Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Daniela Pawlitová 

 

Speciální pedagog:   Mgr. Štefek Radim 

 

PT     Bc. Marcela Molinková 

1. A     Mgr. Jana Siederová 

1. B     Mgr. Markéta Hricíková Správce webových stránek 

1. C     Mgr. Hana Drozdová 

2. A     Mgr. Zuzana Kovaříková 

2. B     Mgr. Iveta Ondruchová 

3. A     Mgr. Jana Stolá 

3. B     Mgr. et. Mgr.  Jana Novosadová 

3. C     Mgr. René Rác      

4. A     Mgr. Alena Bednárová 

4. B     Mgr. Marie Reichlová 

5. A     Mgr. Ludmila Trávníčková 
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5. B     Mgr. Jaroslava Hanzlová 

6. A      Ing. Marie Cudráková  Metodik prevence  

         (do 31. 12. 2019) 

     Mgr. Radek Suchánek (od 1. 1. 2020) 

6. B     Mgr. Alena Pavelková 

7. A     Mgr. Šárka Funioková 

7. B     Mgr. Věra Hellerová 

8. A     Mgr. Martina Moravčinská Žákovský parlament,     

                                                                                                          koordinátor ŠVP                                  

8. B     Mgr. Monika Bittová    Metodik prevence  

(od 1. 1. 2020) 

9. A     Mgr. Renata Stalová   

     

Netřídní:     Mgr. Monika Labudková  

     Marek Mecner 

Mgr. Alena Pavelková  

     Bc. Miroslav Sieder 

     Ing. Rudolf Stařičný 

     Mgr. Radek Suchánek 

     Mgr. Jana Mecnerová (od 1. 3. 2020) 

 

Asistenti pedagoga:   Markéta Bastová (1. 1. 2020) 

     Romana Bilá (25. 2. 2020 – 31. 3. 2020) 

Lenka Ferešová  
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Marie Jančálková  

     Domonika Kollárová  

Jana Kroková  

Mgr. Ludmila Kudlová (od 1. 10. 2019 – 29. 2. 2020) 

Martina Malcharová  

     Renata Panenková  

     Natálie Salamonová  

     Bc. Miroslav Sieder  

     Kateřina Siváková  

     Barbara Stoszková (do 30. 9. 2019) 

     

ŠD I. oddělení      Bc. Jachymčáková Kateřina    

ŠD II. oddělení   Mgr. Kudlová Ludmila 

           

Vedoucí učitelka mateřské školy: Bc. Adriana Szmeková  

 

Učitelé mateřské školy:  Jana Andrejkovičová  

     Lenka Baranová  

     Marie Dospivová  

     Bc. Kateřina Jachymčáková 

     Kristýna Ressová  

 

Asistent v mateřské škole:   Natálie Jámborová  
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Sekretářka:    Markéta Skotnicová  

Školník:     Rostislav Lukeš  

Školnice MŠ:    Elena Berbalková 

Zaměstnanec provozu a prádelny MŠ: Žaneta Kurillová 

Vedoucí školní jídelny a administrativní pracovník MŠ: Bc. Anežka Jokielová 

Vedoucí výdejny obědů:   Anna Chroboková  

Kuchařka:    Agniecszka Mecová 

Vrátný:     Čestmír Kročil 

Uklízečky:    Jana Kantorová 

     Julia Kuchejdová 

     Pavla Sloviková  

     Renata Slovíková  

Uklízečka MŠ:   Tereza Toráčová 
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Organizace školního roku 2019/2020  

Zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. 2019 

Státní svátek - Den české státnosti 28. 9. 2019 

Státní svátek - Den vzniku samostatného 
Československa 

28. 10. 2019 

Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 

Ukončení  1. pololetí - vysvědčení 30. 1. 2020 

Pololetní prázdniny 31. 1. 2020 

Jarní prázdniny 17. 2. - 23. 2. 2020  

Velikonoční prázdniny 9. 4. - 10. 4. 2020 

Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 

Státní svátek - Svátek práce 1. 5. 2020 

Státní svátek - Den vítězství 8. 5. 2020 

Ukončení 2. pololetí - vysvědčení 30. 6. 2020 

Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020 

Zahájení školního roku 2020/2021 1. 9. 2020 
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Třídní schůzky a konzultace 

Třídní schůzky 1. a přípravných 
tříd: 

23. 9. 2019 

Třídní schůzky: 

19. 11. 2019 od 16:00 
16. 4. 2020 od 16:00 
(z důvodu mimořádné - 
epidemiologické situace 
se TS nekonaly)   

Konzultace pro rodiče a zákonné 
zástupce: 

23. 1. 2020 od 16:00 
a po osobní domluvě, 
meilem nebo telefonicky 
s příslušným vyučujícím 
(třídním učitelem). 
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Žákovský parlament 

Hlavní náplní a činností ŽP: 

 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, televizích v prostorách škol 

a webových stránkách 

 

Zasedání parlamentu: 

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

předem informováni 

 účastní se dva zástupci za každou třídu 

 jsou dokumentována zápisem 
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Zvolení členové žákovského parlamentu: 

Čížek Daniel 4.A 

Danihel Štefan 4.A 

Heráková Linda 4.B 

Svobodová Klára 4.B 

Viola Patrik 5.A 

Kandráčová Dominika 5.A 

Žigová Vanesa 5.B 

Anderková Vanesa 
5.B 

Giňová Michaela 6.A 

Slepčíková Vanesa 6.A 

Tolnaiová Natálie 6.B 

Szakacs Michael 6.B 

Oráčko Lukáš 7.A 

Pecha Mario 
7.A 

Portelekyová Denisa 7.B 

Knýblová Natálie 7.B 

Melichárek Dominik 8.A 

Šiváková Alena 8.A 

Žigová Sandra 8.B 

Siváková Marcela 8.B 

Pecha Zdeněk 9.A 

Šabacký Marek 9.A 
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Rozhlas 

 

 

 

 

    

 

 

Sandra Žigová z 8. B         Denisa Portelekyová ze 7. B 

 

Mládežnická rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Žigová z 8. B    Alena Šiváková z 8. A  
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Akce Žákovského parlamentu – 1. pololetí 

 sběr papíru – jednotlivé třídy sbírají papír, v určených termínech 

(1x měsíčně) donesou papír k vážení, Mgr. Moravčinská napíše dané třídě 

body, po zvážení se papír odnese do příslušného kontejneru (z projektu 

„S panem Popelou“) 

 kontrola přezouvání, ŽK a psacích potřeb (každý žák má alespoň jednu 

propisku) 

 „Trikolóra“ –  25. listopadu. Každý žák, který bude mít na sobě všechny 

barvy trikolóry (červená, modrá, bílá), dostane 1 bod. Nehodnotí se barva 

spodního prádla a přezůvek. Taktéž může žák získat bod za vlajku ČR, 

kterou si vyrobil a připnul na oblečení. Každý žák může získat max. 2 body. 

 „Halloween“ – 31. října – soutěž o tematicky vyzdobenou třídu 

a nejoriginálnější masku 

 Soutěž o Vánoční výzdobu třídy – 6. prosince  

 Vánoční turnaj – 18. prosince – ve vybíjené – pro dívky 2. stupně (vítězné 

družstvo bude vyzváno týmem seskládaným z pedagogických pracovníků 

– jen ženy) 

        -  19. prosince – ve fotbale – pro chlapce 2. stupně (vítězné 

družstvo bude vyzváno týmem seskládaným z pedagogických pracovníků 

– jen muži) 
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„Trikolóra“ 

 

 

 

 

 

 

 

  Trikolóra   

1.místo 5.A 3 body 

2.místo 6.A 2 body  

3.místo 3.A 1 bod 
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Naše žákyně, které pomáhaly při vyhodnocení soutěže zvané „Trikolóra“: 
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„Halloween“ 

  Halloweenská výzdoba třídy   
I. stupeň 3.B 3 b. 

II. stupeň 8.A 3 b. 
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  Nejoriginálnější maska - I. stupeň 

1. místo Gažiková V.  (3.B) 

2. místo Gáborová E. (3.A) 

3. místo Parči  (1.C) 
 

  Nejoriginálnější maska - II. stupeň 

1. místo Violová N. (7.B) 

2. místo Gáborová R. (6.A) 

3. místo Ferková N. (8.A) 
 

 

 

  

 

 

 

 

Nela Violová ze 7. B 
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Soutěž o Vánoční výzdobu třídy 

 Vánoční výzdoba třídy - I. stupeň 

1. místo 1. C, 3. B 

2. místo 5. B, PT 

3. místo 1. A, 3. A 

 

 Vánoční výzdoba třídy - II. stupeň 

1. místo 8. A 

2. místo 6. B 

3. místo 7. B, 9. A 

 

Vánoční turnaj ve vybíjené 
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Před prvním zápasem nám zatančila děvčata z II. stupně pod vedením Mgr. Labudkové. 

 

Vítězem Vánočního turnaje ve vybíjené se stala třída 9. A 
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Výherkyně vyzvaly tým učitelek a pracovníků ZŠ Družby. Tento zápas vyhrál tým „učitelek“ 

– Mgr. Moravčinská, Ing. Pawlitová, p. Siváková, Mgr. Hriciková, Mgr. Drozdová, 

p. Ferešová.  
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Vánoční turnaj ve fotbale 
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Vítězným družstvem Vánočního turnaje ve fotbale se stala třída 9. A.  

Vítězové vyzvali tým učitelů. I tentokrát vyhráli učitelé – Mgr. Ryška, Mgr. Suchánek, 

Ing. Stařičný, Mgr. Štefek, p. Mecner. 

 

Důležitou osobou Vánočního turnaje byl náš rozhodčí Bc. Sieder. 

Na organizaci dvoudenního Vánočního turnaje se podíleli ŽP, 

Mgr. Moravčinská, Ing. Stařičný a Ing. Cudráková.  

V tyto dny nám pomohly také naše asistentky p. Salamonová 

a p. Kollarová.  

Všem moc děkujeme. ŽP 

  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2019/2020 

 
 

Sběr papíru 

Sběr 
papíru 

říjen listopad prosinec leden  únor březen duben květen červen 
Celkem v 
kg 

1.A 7 9 - 7 - - - - 6 29 

1.B - 2 - 2 - - - - 11 15 

1.C 1 - - 9 - - - - 11 21 

2.A 48 - - 10 - - - - 35 93 

2.B 23 - - 34 - - - - 12 69 

3.A - 28,5 - 11 - - - - - 39,5 

3.B - - - - - - - - - 0 

3.C - - - - - - - - - 0 

4.A - - - - - - - - - 0 

4.B - 4,5 - 5 - - - - - 9,5 

5.A 28 3,5 - 10 - - - - - 41,5 

5.B 37 34 - 34 - - - - 11 116 

6.A 16 15 - - - - - - - 31 

6.B - 6 - - - - - - - 6 

7.A - - - - - - - - - 0 

7.B - - - - - - - - - 0 

8.A 3,5 - - 3 - - - - - 6,5 

8.B - - - - - - - - - 0 

9.A - - - - - - - - - 0 

Mgr. 
Bittová 

42,5 
- - 42 - - - - - 84,5 

sekretářka - - - 13 - - - - - 13 

družina - - - 6 - - - - 2,1 8,1 

 

V tomto školním roce se stala vítězem ve sběru papíru třída 5. B. Dokázali nasbírat 

116 kg.  
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Akce Žákovského parlamentu – 2. pololetí 

 sběr papíru – jednotlivé třídy sbírají papír, v určených termínech 

(1x měsíčně) donesou papír k vážení, Mgr. Moravčinská napíše dané třídě 

body, po zvážení se papír odnese do příslušného kontejneru (z projektu 

„S panem Popelou“) 

 kontrola přezouvání, ŽK a psacích potřeb (každý žák má alespoň jednu 

propisku) 

 „Násobilkový král“  - 27. února – pro 4. a 5. ročník (účastní se všichni 

žáci) 

- 28. února – pro 6. – 9. ročník (účastní se všichni žáci) 

 ZŠ Družby má talent 

 Soutěž o nejoriginálnější jarní výzdobu třídy – 8. 4. 2020 

 

 Duben/květen – sportovní den – 1. stupeň – navrhuje florbal 

        - 2. stupeň - stolní tenis či volejbal 

 Červen – atletika – družstva smíšené (dívky + chlapci) 

 

Z důvodu vzniklé mimořádné situace nebylo možné všechny plánované 

akce uskutečnit. Od 10. března byly školy uzavřeny, a proto neuskutečněné akce 

ŽP budou přesunuty do dalšího školního roku. 
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„Násobilkový král“ 

Na konci února pořádal Žákovský parlament soutěž o nejlepšího násobilkového krále. 

Účastnili se všichni žáci 4. – 9. ročníku. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. 

Ve čtvrtek 27. února soutěžili mezi sebou žáci 4. a 5. tříd, v pátek 28. února žáci 6. – 9. 

ročníku. Vítěz musel vypočítat správně co nejvíce příkladů za dvě minuty. 

V 1. kategorii zvítězila Míša Barteková z 5. B, které se podařilo správně vypočítat 57 

příkladů. V 2. kategorii zvítězil Daniel Giňa z 6. A s 82 správně vypočítanými příklady. 

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.   

        Za ŽP Mgr. Moravčinská 
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Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020 

V tomto školním roce si můžou naši žáci vybrat kroužek dle svých představ, 

nabídka je široká. 

  kroužky financované z Fondu primátora 

  kroužky a kluby z projektu Grammy 

  kroužky UJEP 

 

Kroužky z Fondu primátora 

Název kroužku Vedoucí Časy konání 

Doučování Mgr. Bednárová středa 12:35 – 13:34 

Sportovní Mgr. Ondruchová pátek 12:00 – 12:45 

Taneční p. Siváková čtvrtek 14:00 – 15:00 

Mažoretky p. Malcharová čtvrtek 13:00 – 14:00 

Sportovní PhDr. Rác čtvrtek 14:00 – 15:00 

Taneční Mgr. Labudková úterý 14:00 – 15:00  

Taneční  Mgr. Siederová  

Čtenářský Mgr. Siederová  

 

Grammy 

Název kroužku Vedoucí Časy konání 

Filmový klub Ing. Cudráková středa 16:00 - 18:00 

K. rozvoje čtenářské gram. Mgr. Stalová pondělí 14:00 - 15:00 

K. rozvoje matematické gram. Mgr. Bednárová středa 13:35 - 14:35 

K. rozvoje tech. a přír. oborů Mgr. Funioková pondělí 14:00 - 16:00 

K. – Škola – centrum komunity Mgr. Kovaříková středa 13:40 - 14:40  

K. "Aerobic" Mgr. Stolá pátek 11:45 - 12:45 

K. "Bojová umění" Mgr. Bobková úterý 14:00 - 15:00 

K. "Dramatický" Mgr. Trávníčková čtvrtek 13:30 - 14:30 

K. "Školní kapela" Mgr. Bittová čtvrtek 12:45 - 13:30 

K. "Taneční" Mgr. Siederová úterý 11:45 - 12:45 
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UJEP 

Název kroužku Vedoucí Časy konání 

Bojové sporty Bc. Sieder úterý 12:35 - 13:35 

Čtenářský Mgr. Moravčinská úterý 12:45 - 13:30 

Divadelní Mgr. Reichlová pondělí, středa 12:35 -      13:35 

Matematické dovednosti Mgr. Trávníčková pondělí, úterý, středa 13:00 - 14:00 

Občanská gramotnost Mgr. Novosadová středa, čtvrtek 12:45 - 14:00 

Osobnostní rozvoj Mgr. Stolá čtvrtek 12:45 - 14:15, pátek 11:45 - 13:15 

Pohybový Mgr. Kovaříková středa 12:35 - 13:45 

Rozvoj sociálních kompetencí Mgr. Drozdová středa 11:50 - 12:50 

Sportovní Bc. Sieder pátek 13:00 - 14:00 

Taneční  Mgr. Hríciková úterý 11:45 - 12:45 

Taneční  p. Jančálková úterý 14:00 - 15:00, pátek 13:30 - 14:30 

Turistický Ing. Cudráková soboty dle domluvy 

  

Kroužky z Fondu primátora 

Doučování  

Vyučující: Mgr. Alena Bednárová 

Kroužku „Doučování“ využívají žáci, kteří si chtějí zlepšit prospěch z hlavních předmětů. 

Procvičují si tak učivo z matematiky a českého jazyka, které jim činí problémy, např. písemné 

odčítání, násobení a algoritmus u písemného dělení. Z českého jazyka bylo zapotřebí pomoct 

žákům s mluvnickými kategoriemi u podstatných jmen, časováním sloves nebo 

pravopisem i - y u vyjmenovaných slov. 

 

Sportování 

Vyučující: Mgr. Iveta Ondruchová 

Kroužek je určen zejména pro žáky 1. - 3. ročníku a dívky ze 4. ročníku. Náplní kroužku je 

rozvoj pohybových dovedností žáků, vytrvalosti, rychlosti a nácviku pravidel při kolektivních 

hrách.  Žáci si v kroužku měli možnost vyzkoušet různé druhy sportovních aktivit, jako jsou 

různé míčové hry, pohybové a závodivé hry, cvičení s různým náčiním, gymnastická cvičení, 

šplh. Pravidelně jsme se také věnovali přípravě na městskou školní ligu  v Miniházené, jejichž 

turnajů jsme se zúčastňovali. Kroužek se konal pravidelně každý pátek od 12 - 12,45 hodin 
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Taneční kroužek 

Vedoucí: p. Siváková 

 

Mažoretky 

Vedoucí: p. Malcharová 

Ve školním roce 2019/2020 jsem poprvé na naší škole zkusila zavést kroužek mažoretek. 

Kroužek navštěvovalo osm děvčat ze 4. ročníku, a to dvakrát týdně. Dívky se naučily pár 

gymnastických prvků a základy mažoretkového sportu. Své dovednosti a zapálení pro tento 

druh sportu děvčata předvedla na vystoupení v Juventusu.  
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Sportovní kroužek 

Vedoucí: PhDr. René Rác 

Fotbal je sport nejen velmi oblíbený, ale i náročný po fyzické stránce. Proto je v kroužku 

pilována výdrž, dochází k celkovému zvýšení obratnosti celého těla, piluje se schopnost 

koordinace pohybů, reakce i ohebnost. Součástí kroužku je teorie i praxe. Žáci se dozví, co a jak 

mají dělat, je jim vysvětleno proč a následně své znalosti přenáší do praxe, kdy prostřednictvím 

opičích drah, úponových cvičení, lehké gymnastiky či atletických prvků pilují své dovednosti.   

 

Cílem fotbalového kroužku je žáky naučit:  

 nahrávky 

 pohyb s míčem 

 základní ovládání míče na místě 

 dribling s míčem 

 základní pravidla fotbalu 

 

Taneční kroužek 

Vedoucí: Mgr. Monika Labudková 

Taneční kroužek navštěvovaly žákyně šestého ročníku, a to každé úterý od 14hod. do 15. hod. 

Děvčata tancovala „latinu“ a „disko“. Pod mým vedením si dívky připravily vystoupení 

na Vánoční akademii a karneval. 

 

Taneční kroužek 

Vedoucí: Mgr. Jana Siederová 

Taneční kroužek pro 1. - 2. ročník probíhal pravidelně každý čtvrtek od 12 - 13 hodin. 

V listopadu a prosinci děvčata pilně trénovala na naše vystoupení.  Ve  Fryštátě 

na náměstí  předvedla tanec „Sněhuláci“. Na Družbácké Vánoce v Juventusu  ke „Sněhulákům“ 

dívky přidaly tanec „Baletky v zimě“. Další plánovaná vystoupení se již neuskutečnila, kvůli 

karanténě.  
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Čtenářský kroužek 

Vedoucí: Mgr. Jana Siederová 

Čtenářský kroužek začal pracovat od 1. 2. 2020. Každé pondělí a středu jsme rozvíjeli čtenářské 

dovednosti žáků. Děti spojovaly slova s obrázkem. Četla jsem dětem pohádky, krátké příběhy 

o přírodě, o dětech, dramatizace pohádek. Cílem těchto hodin bylo získat vztah ke čtení, 

potěšení z četby. 

 

Grammy 

Klub rozvoje čtenářské gramotnosti 

Vedoucí: Mgr. Renata Stalová 

V rámci Klubu rozvoje čtenářské gramotnosti jsme se v letošním školním roce neměli možnost 

setkávat tolikrát jako v letech minulých. Ale opětovně nás nejvíce zaujaly doplňkové aktivity, 

absolvovali jsme jich dokonce víc – účastnili jsme se besedy s paní knihovnicí na téma Exilová 

a samizdatová literatura, učili jsme se kreslit při setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

a navštívili jsme Muzeum Těšínska, kde byla pro nás připravena beseda pod názvem O historii 

našeho města.  

 

Klub rozvoje matematických dovedností 

Vedoucí: Mgr. Alena Bednárová 

Klub matematické gramotnosti skončil už v listopadu 2019. Žáci v něm hráli různé matematické 

hry, řešili matematické rébusy. V říjnu proběhla Grammy akce pro žáky „Hlavolamy a hry 

na škole“. Žáci měli možnost se seznámit s mnoha různými hlavolamy, které se pokoušeli 

rozložit a následně zase složit zpět do původního stavu, např. ježek v kleci a Rubikova kostka 

apod. 

 

Klub rozvoje technických a přírodovědných oborů 

Vedoucí: Mgr. Šárka Funioková 

Naše setkání probíhala od září do listopadu. Se skupinkou žáků jsme v průběhu tohoto období 

pracovali ve třídě s papírem a klovatinou. Také jsme poznávali okolí zejména nedalekou ptačí 

oblast a navštívili jsme zdejší spolek myslivců, kteří nám poskytli cenné informace o přírodě. 

Pokud počasí dovolilo, pracovali jsme také v areálu školy - vyzkoušeli jsme si zahradnické 

práce na skalce, pečovali jsme o dřeviny, sledovali proměny podzimní krajiny a věnovali se 

ekologickým aktivitám. Žákům se velmi líbila a hodnotili ji jako velmi přínosnou tzv. 
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doplňkovou aktivitu, kterou byla exkurze ČOV Karviná. Zde žáci sledovali proces čištění 

odpadní vody. 

 

Klub – Škola – centrum komunity 

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kovaříková 

V letošním školním roce jsem vedla v rámci projektu Grammy kroužek " Škola jako centrum 

komunity." V září jsme si s žáky vyrobili draky a udělali jsme si soutěž v pouštění draků. Také 

jsme se naučili dělat palačinky, na kterých jsme si moc pochutnali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub "Aerobic" 

Vedoucí: Mgr. Jana Stolá 

V kroužku jsme zajímavými formami rozvíjeli dětskou osobnost. Ve školním prostředí 

to vycházelo z rozvoje klíčových kompetencí pro základní vzdělávání. Dětem byla nabídnuta 

možnost aktivního prožívání úspěchu při zájmových činnostech, které však vycházely 

z procesu učení, ale byly pro děti atraktivní a zajímavé. Měly možnost vyniknout a prožít si 

všechny aktivity. Dbala jsem hlavně na pestrost a mnohostrannost činností. Žáci do kroužku 

chodili velmi rádi.  
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Klub "Bojová umění" 

Vedoucí: Mgr. Karolína Bobková 

 

Klub „Dramatický“ 

Vedoucí: Mgr. Ludmila Trávníčková 

Jednou týdně, (pondělí) 

Přihlášeno 12 žáků (4 dívky 8 chlapců) 

Činnost a práci v dramatickém kroužku lze vnímat jako cestu pro pochopení a všestranný rozvoj 

osobnosti dítěte. Proto pomocí improvizace, hry apod. se mohly děti naučit zaujímat vlastní 

stanovisko a názor. Učily se naslouchat druhým a tak získávaly dovednosti a znalosti 

v dramatizaci. Tímto jsem se snažila rozvíjet schopnost vnímat, prožívat a hodnotit. Do činností 

v dramatickém kroužku jsem zařadila i rozvoj komunikace, kooperace a kreativity, které jsou 

pro děti z naší lokality tak potřebné. Náplň činností umožnila dětem vyzkoušet si být někým 

jiným, jednat a řešit fiktivní situace. Během práce v kroužku jsme se vzájemně více poznali 

a podařilo se nám vytvořit partu, která dokázala držet při sobě, naslouchala si, pomáhala si. 

Společně jsme se učili divadelním dovednostem – divadelnímu pohybu, mluvení, vidění 

a cítění. Snažili jsme se přijít na to, co to vlastně divadlo je. Myslím, že připravené scénky 

presentované např. na školním matiné k výročí založení školy a tradičních vánočních besídkách 

a vystoupeních, jsou tomu důkazem. 

 

Klub "Školní kapela" 

Vedoucí: Mgr. Monika Bittová 

Hudební kroužek probíhal od září do prosince 2019. Scházeli jsme se každý čtvrtek 6. 

vyučovací hodinu v učebně hudební výchovy. Kroužek navštěvovalo asi 7 dětí. Nacvičovali 

jsme vánoční písně, se kterými jsme vystoupili v Juventusu. 

 

 

UJEP 

Bojové sporty 

Vedoucí: Mgr. Miroslav Sieder 

Název aktivity: Bojové sporty 

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

v boji s protivníkem.  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2019/2020 

 
 

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. 

* úponové 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 

Čtenářský kroužek navštěvovali žáci 8. A. Kroužek se konal pravidelně, a to každé úterý 

od 12:45 – 13:30.  Žáci se učili novým čtenářským strategiím, popř. procvičovali strategie již 

osvojené. Oblíbenou čtenářskou technikou se stalo předvídání.  

 

Divadelní kroužek 

Vedoucí: Mgr. Marie Reichlová 

Divadelní kroužek pracoval od poloviny října do 19. prosince 2019. Zaměřili jsme se 

na opakování pohádek, na recitaci vánoční poezie a především na přípravu nové pohádky 

Rozum a štěstí, se kterou jsme vystoupili v Juventusu v adventním programu školy. V průměru 

kroužek navštěvovalo 7 dětí, kroužek probíhal každý čtvrtek po vyučování. 

 

Matematické dovednosti 

Vedoucí:  Mgr. Ludmila Trávníčková 

Kroužek byl orientován na upevňování a procvičování učiva matematiky v daném ročníku. Byl 

určen pro sociálně znevýhodněné děti. Právě díky pravidelné odpolední přípravě dětí, které 

k tomu nejsou doma příliš vedeny, pomohla tato forma práce lépe zvládnout domácí přípravu 

a procvičování učiva. Takto se viditelně zlepšila příprava z hodiny na hodinu. Tím, že kroužek 

probíhal zpočátku 4krát týdně, byla dosažena systematičnost a pravidelnost. Kroužek trval 60 

min. Doba byla dostatečná. Delší by znamenala zátěž a v kratší by se nic nestihlo. V kroužku 

pracoval malý počet dětí, abych se mohla každému individuálně věnovat, motivovat ho 

a vysvětlovat mu látku. Mezi formy práce patřily manipulace, řešení a tvorba úloh, diskuse 

mezi žáky, vnímání všemi smysly – vizuální, sluchové i pohybové, aktivní práce s chybou jako 
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nutnou součástí poznání, propojování poznatků a v neposlední řadě radost z objevu, nalezení 

řešení a pohled na matematiku jako běžnou a nepostradatelnou součást života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanská gramotnost: 

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Novosadová 

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. Zaměřili jsme se na mezilidské vztahy, aktivně jsme vstupovali 

a podíleli se na životě společenství. Žáci se dokázali funkčně začlenit do společnosti, bydlení, 

životního prostředí, dopravy, měst a vesnic, financí a celkového vzdělání. 

 

 

Osobnostní rozvoj 

Vedoucí: Mgr. Jana Stolá 

V kroužku jsme zajímavými formami rozvíjeli dětskou osobnost. Ve školním prostředí to 

vycházelo z rozvoje klíčových kompetencí pro základní vzdělávání. Dětem byla nabídnuta 

možnost aktivního prožívání úspěchu při zájmových činnostech, které však vycházely 

z procesu učení, ale byly pro děti atraktivní a zajímavé. Měly možnost vyniknout a prožít si 
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všechny aktivity. Dbala jsem hlavně na pestrost a mnohostrannost činností. Žáci do kroužku 

chodili velmi rádi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybový kroužek 

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kovaříková 

Pohybový kroužek se konal každou středu od 12:35 do 13:45. Žáci se učili správně dýchat 

a sestavu "Pozdrav slunci." Na vánoční akademii jsme si připravili krátké vystoupení. 

 

 

Rozvoj sociálních dovedností 

Vedoucí: Mgr. Hana Drozdová 

Žáci se formou zábavných aktivit učí samostatnosti a soužití v kolektivu. 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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Sportovní kroužek 

Vedoucí: Bc. Miroslav Sieder 

Jednalo o míčové hry: 

- sálová kopaná (nahrávka, zpracování míče, hra na dva na tři, nácvik střelby se správným 

držením těla a sklonu kopací nohy, samotná hra) 

- miniházená (nahrávky jednoruč obloukem, o zem, zpracování míče, hra ve dvou, nácvik 

střelby trestných hodů, pravidlo tří kroků, samotná hra) 

- základy basketbalu (nahrávka, držení míče, driblink, dvoutakt, střelba na koš) 

- florbal (držení hole, slalomové vedení míčku, zpracování přihrávky) 

 

Taneční kroužek 

Vedoucí: Mgr. Markéta Hriciková 

Úterý 11:45-12:45 

Cílová skupina dětí: 6-8 let 

 

Taneční kroužek je zaměřen na rozvíjení především pohybových, ale i hudebních dovedností 

u dětí. Učíme se základní taneční kroky, jednoduché choreografie a chodíme na různá 

vystoupení, kde se snažíme kladně reprezentovat naší školu. 

 

Taneční kroužek 

Vedoucí: p. Jančalková 

V první polovině školního roku 2019/2020 jsem vedla taneční kroužek zvaný „Diskotanec“. 

Kroužek byl velmi oblíbený, a proto se konal dvakrát týdně. Tanečního kroužku se účastnili 

chlapci i děvčata ve věku od 7 let do 12 - ti let. Děti tancovaly převážně podle svého přání. 

Společně jsme také trénovali na školní vystoupení. Své naučené diskotance předvedly nejprve 

dětem v družině a následně dětem a jejich rodičům na vánočním vystoupení v Juventusu. 

Všechny děti se moc snažily, z kroužku vždy odcházely šťastné a nadšené.  

 

Turistický kroužek 

Vedoucí: Ing. Marie Cudráková    



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2019/2020 

 
 

Školní akce  

Zápis do naší školní družiny 

Vážení rodiče, 

zápis do školní družiny bude probíhat v pondělí 2. září 2019 

ve vstupní hale školy. S sebou si přineste peníze na 

poplatek za školní družinu. 

Pro přijetí dítěte je nutné předem zaplatit poplatek za školní 

družinu. Minimální částka je 20 Kč za měsíc. Doporučujeme 

zaplatit 100 Kč na celé první pololetí, případně 200 Kč 

na celý školní rok. 

 

 

 

 

 

Slavnostní přivítání prvňáčků 

ŠKOLNÍ ROK BYL ZAHÁJEN TAKÉ V KARVINÉ 

Dnešním dnem oficiálně začal školní rok 2019/2020. Přejeme všem prvňáčkům a také ostatním 

žákům či studentům, aby se jim dařilo po celý školní rok a vše zvládli. 

Na ZŠ Mendelova dnes zavítal primátor Jan Wolf, na ZŠ U Lesa jeho náměstek Andrzej Bizoń 

a na ZŠ Družby pak náměstek Miroslav Hajdušík. Všichni pánové popřáli prvňáčkům úspěšný 

start v novém školním roce. 
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Výlet turistického kroužku  - 14. září 

V sobotu 14. září se uskutečnil první výlet turistického kroužku UJEP. Žáci navštívili hrad 

Hukvaldy a soukromou zoologickou zahradu. 
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Výlet turistického kroužku – 27. září 

V pátek 27. září se konal výlet turistického kroužku UJEP - Punkevní jeskyně, Macocha. 
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Knihovnická lekce a pojízdné planetárium 

Čtvrtek 3. 10. byl pro naše prvňáky opravdu nabitý. Do školy přijelo mobilní planetárium a také 

se žáci poprvé zúčastnili knihovnické lekce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druháci ve Stanici přírodovědců 

V pátek 4. října se druhé třídy vydaly na návštěvu do Stanice přírodovědců v Karviné 4. "Mohli 

jsme si pohladit hada, želvy, morčata a králíky. Seznámili jsme se s lišákem Míšou a opičákem 

Oskarem a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života zvířátek."  
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Návštěva SŠTaS v Karviné 

Ve středu 9. a ve čtvrtek 10. října navštívili někteří žáci z naší školy SŠTaS v Karviné. Zde 

na ně v rámci projektu "Brána řemeslům otevřená" čekalo plno úkolů a ukázek v dílnách 

z mnoha oborů této střední školy. 
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Vedení domácnosti a příprava pokrmů pod vedením Mgr. Hanzelové 

Odpoledního vyučování „VEDENÍ DOMÁCNOSTI A PŘÍPRAVA POKRMŮ“, se účastní 

žákyně z 8. A, 8. B a 9. A. 

V kuchyni jsou velmi šikovné! Doposud se nám naše kuchařské umění vždy vydařilo ☺ 

Posuďte sami ☺ 

  

Podzim v 1. C 

Třída 1. C si barevný podzim užívá naplno. 
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Už jsou z nás školáci 

Třída 1. A - už z nás jsou školáci a škola nás baví. Výroba draků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiáni z 1. B 
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Výzdoba na Halloween v 8. A 

8. A se zapojila do soutěže o nejoriginálněji vyzdobenou třídu v Halloweenském duchu. Zda 

se povedlo, můžete zhodnotit sami... 
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Projekt AdTech 

Družbáci a moderní trend 3D tisku 

V měsíci říjnu se žáci 7., 8. a 9. ročníků účastnili projektu AdTech. Žáci měli výuku formou 

projektového dne a rozvíjeli své myšlenky a kreativitu v 3D prostředí programu 123D Design. 

Modely jako např. hrací kostka, přívěšek na klíče, fidget spinner, hrnek na čaj a jiné se 

vytisknou na 3D tiskárnách v prostorách Business Gate Karviná. Naši žáci tak lépe pochopí 

funkci a význam 3D tisku v dnešním světě a budou mít inspiraci, např. pro správný výběr oboru 

na střední škole. 
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"TRIKOLÓRA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 2019 
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KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2019/2020 

 
 

Projektový den - Škola, služby, rodina 

V pátek 1. listopadu se žáci v rámci projektového dne - Škola, služby, rodina, dozvěděli 

užitečné informace nejen o Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, trestní odpovědnosti, 

prevenci kriminality, ale také o přírodě, vyzkoušeli si různé volnočasové aktivity, zahráli si 

deskové hry apod. 
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"MIKULÁŠSKOČERTOVSKÁ SHOW" 
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Češtinářská soutěž 

V pátek 29. listopadu se žákyně 7. B Denisa Portelekyová a Natálie 

Knýblová účastnily Češtinářské soutěže v RKK Karviné. Žákyně 

plnily úkoly na dvaceti stanovištích s různými tématy např. 

pranostiky, pořekadla, jazykolamy,.. I přes velkou konkurenci 

z jiných škol z Karviné a okolí nás naše žákyně reprezentovaly 

úspěšně a úkoly plnily svědomitě. Z patnácti zúčastněných škol se 

na 1. místě umístila ZŠ Petrovice, na 2. místě ZŠ Stonava 

a na 3. místě ZŠ Dělnická. Děvčatům děkujeme za reprezentaci naší 

školy. 

Mgr. Moravčinská 

 

 

Rozsvícení vánočního stromečku 3. 12. 

V úterý 3. prosince jsme si u nás ve škole slavnostně rozsvítili vánoční stromeček🎄 
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Vánoce bez hranic 

Výroba dárků s Effathou Karviná. 

12. 12. 2019 - SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ DÁRKŮ UŽIVATELŮM NOVÝ DOMOV, 

Karviná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Karvinský vánoční jarmark 

Vystoupení na Karvinském vánočním jarmarku. 
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PF 2020 

ZŠ a MŠ Družby přeje všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a lásky 

do nového roku 2020 🎄❤️🎄 

  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2019/2020 

 
 

Prvňáci a jejich zážitky 

Knihovnické lekce, večerníčkovské čepičky, geometrické úkoly atd.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamínový den 21. ledna 

Spousta zdravého - ovoce a zeleniny... vitamínový den  
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První vysvědčení prvňáčků 

První vysvědčení našich prvňáčků  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přípravná třída - knihovna a čekání na sníh. 

Přípravná třída - knihovna, čekání na sníh. 
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Přípravná třída - 1. pololetí 

 

 

Karneval 28. 2. 2020 

Karneval - "HURÁ DO AFRIKY"... a takto parádně jsme si užívali náš KARNEVAL 
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Karneval v družině 
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Mimořádná událost 

Od 3. března školy zůstanou uzavřené do té doby, než se podaří zajistit, aby si děti a učitelé 

náhodou nepředali nakažlivou nemoc, kterou vyvolává nový koronavirus.  

Do konce školního roku se výuka již nevrátila do běžného režimu. A jak jsme novou 

mimořádnou situaci zvládli? Můžete se podívat. 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

ve středu 18. března od 8:00 do 13:00 bude na naší škole probíhat vydávání domácích úkolů. 

Prosíme, abyste dodržovali nařízené, stanovené odstupy. Domácí úkoly rovněž najdete 

na internetových stránkách naší školy, kde si je můžete zobrazit a stáhnout. Vše je rozděleno 

podle ročníků a podle jednotlivých předmětů. 

http://zsdruzby.cz/domaci-ukoly/ 

 

Přerušen provoz MŠ 

Od dnešního dne 17. 3. 2020 je provoz naší MŠ Spojka přerušen. 

 

On-line zápisy do 1. tříd 2020/2021 

Vážení rodiče, 

letošní zápisy do 1. tříd budou probíhat on-line formou od 1. 4. do 30. 4. 2020. Prosíme, 

přečtěte si informační dopis, kde jsou uvedené veškeré potřebné informace. 

Zápisy do 1. tříd 2020/2021 on-line  

Vážení rodiče, zápisy do 1. tříd na základních školách, tedy i na naší škole ZŠ a MŠ Družby, 

Karviná budou probíhat letos formou on-line, aby se předešlo koronavirové nákaze. Zápisy se 

tak v naší škole konají od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Do první třídy se letos zapisují děti narozené 

v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, nebo děti s odkladem povinné školní docházky. Zákonní 

zástupci dětí patřících do spádové oblasti naší školy dostanou do poštovní schránky od nás 

obálku, ve které bude přiložen dopis s informacemi, jak bude způsob on-line zápisů probíhat, a 

tiskopisy (Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a Zápisní list), které doma vyplníte. 

Nezapomeňte na uvedení Vašeho telefonního čísla nebo mailové adresy, abychom Vás mohli 

v případě doplnění údajů, kontaktovat. Vyplněné tiskopisy pak můžete ve stejné obálce vložit 

do naší poštovní schránky, která je umístěna u hlavního vchodu naší školy. Druhý způsob zápisu 

je prostřednictvím webových stránek naší školy www.zs-druzby.cz. Na hlavní stránce je 

informace s názvem Zápisy do 1. tříd online. Zde si můžete stáhnout potřebné tiskopisy (Žádost 

o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a Zápisní list) a vyplněné poslat na naši emailovou 

adresu zs-druzby@volny.cz. I u tohoto způsobu je rovněž nutné uvést v tiskopise telefonní 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzsdruzby.cz%2Fdomaci-ukoly%2F&h=AT2ira4Ilt3Z4Q7iBt_kSWkdewfS8bc_dhUdf3srI_VjqNmv77SuQAPpZalLSLlFHCbBUK8Z3Uqmz27uK5HqkjZv5bJx83Cz8aqv8A-It4L2Vy-Ia1hF-k4t5dwPmFHIALmxzKPGahT-MSqKR6UQ4Q4o5TLHocinbcY01sk_SBWONWOwh7w
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kontakt na zákonné zástupce. Podpisy na tiskopisech mohou být elektronicky, nebo je doplníte 

později po vyzvání. Zákonní zástupci žádající pro své dítě odklad povinné školní docházky, 

rovněž vyplní oba přiložené tiskopisy, ale v Zápisním listu uvedou, že žádají odklad. Zároveň 

doloží kopii doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního 

pedagogického centra a i doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa. Pokud jste 

nestihli tato doporučení zajistit, dostanete od nás informaci, kdy budou opět školská poradenská 

pracoviště otevřena pro veřejnost. Pro Vaše děti, na naše budoucí žáky už jsou připraveny i 

dárečky pro radost, které děti obdrží na naší speciální schůzce, když se otevřou brány 

základních škol v celé republice. Na této schůzce Vy i Vaše děti budete mít možnost seznámit 

se i s třídními učitelkami. Co naše škola nabízí? - Kvalitní výuku - Při výukových či výchovných 

potížích odbornou pomoc speciálního pedagoga a školního etopeda, výchovné poradkyně i 

metodičky prevence - 2 tělocvičny - 2 učebny ICT - Novou moderní jídelnu - Možnost obědů 

zdarma díky projektu Obědy do škol - Ovoce a mléko zdarma v rámci projektů Ovoce do škol, 

Mléko do škol - Kroužky (např. fotbal, míčové hry, sportovní, pěvecký, taneční, čtenářský, 

dramatický…) - Projektové dny (Den Země, Karviná – naše město, Olympijské hry, Vánoce, 

Velikonoce, Romský den, atd.) - Množství akcí pro rodiče i děti (karneval, Den matek, 

Halloween, Den dětí… - Pobyt ve školní družině pouze za poplatek 20 Kč měsíčně Nástupu 

dítěte do školy se nebojte. Spolu to zvládneme. 

 

ZŠ Družby má talent 

Chceš předvést svůj talent? Tak natoč video! 

 Video může obsahovat zpěv, tanec, kouzla, 

hru na hudební nástroje, triky s míčem, apod. 

 Maximální délka videa je 3 minuty. 

 Video ulož pod svým jménem, příjmením 

a třídou (např. JanNovak7a.mp4) 

 Kam videa zasílat? 

1) Naskenuj QR kód zde.  

nebo 

2) klikni na odkaz zde. 

 Videa zasílejte do 15. 5. 2020 

 Vítěze zveřejníme na 

webových stránkách naší školy. 

Mgr. Moravčinská moravcinska@zsdruzby.cz  

 

 

 

 

http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/qr-kod-nove.pdf
https://zsdruzby-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/david_ryska_zsdruzby_onmicrosoft_com/ErRWh8GxOx5LlawPHHGGGKsBX0L-M6XgGe8Xqs60Bp1JSA?e=3AxFxa
about:blank
mailto:moravcinska@zsdruzby.cz
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Zápis do předškolního vzdělávání 2020/2021 

Informace pro zákonné zástupce ohledně zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 

2020/2021. 
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ZMĚNA V ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ NA KVĚTĚN!!! 

Od začátku května se mění systém v zadávání domácích úkolů: 

1. Úkoly na pracovních listech budou vydávány stejným způsobem jako doposud, ale ne 

jednou měsíčně, nýbrž v týdenních intervalech – každý čtvrtek od 8 do 13 hodin z 

přízemních oken ze dvora školy. Zároveň budeme požadovat, aby zákonní zástupci přinesli 

nazpět ve složce vypracované domácí úkoly z předcházejícího období. Učitelé jejich úkoly 

opraví a dají jim je zpět opravené se slovním hodnocením v dalším týdnu do složky s novými 

úkoly. Ty rodiny, které mají k dispozici internet, mají domácí úkoly svých dětí k dispozici na 

webu školy. 

2. Nově budou mít žáci k dispozici každý týden na školním webu a na školním youtube 

kanále výuková videa pro jednotlivé ročníky, která žákům usnadní vypracování úkolů v 

pracovních listech. 

Odkaz na youtube kanál zde:  

Nástup do MŠ - Informace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ
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Otevření školy 25. 5. 2020 

Vážení rodiče, milí žáci, 

blíží se den, kdy se otvírá škola pro žáky I. stupně. Škola je na otevření připravená, všechny 

prostory školy prošly důkladnou dezinfekcí a bezpečné rozestupy budou dodržovány. Posíláme 

Vám potřebné organizační informace, a prosíme Vás o jejich důkladné přečtení. 

Všechna organizační opatření jsou v souladu s manuálem MŠMT, který školy mají přizpůsobit 

svým potřebám. 

Den nástupu: pondělí 25. 5. 2020 v 7:50 

Žáci budou využívat 5 vchodů do školy, aby se neshlukovali a dodržovali stanovené 

rozestupy. Na příslušném vchodě, který žáci používají, bude vylepený název třídy. 

Vchod od družiny:                 přípravná třída 

Hlavní vchod:                       1. ročníky  

Vchod od jídelny:                 3. ročníky a 4. B 

Vchod od malé tělocvičny:    2. ročníky a 4. A 

Vchod od velké tělocvičny:   5. ročníky  

 

!!! Děti musí mít s sebou 2 roušky a sáček. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení !!! 

Rodiče nemohou být do školy vpuštěni pod jakoukoliv záminkou dle vyhlášky Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Prosíme o respektování tohoto nařízení. 

Kontaktujte školu v případě potřeby telefonicky nebo e-mailem. 
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Jídelna 

Žáci, kteří nemají obědy zdarma a chtějí obědvat ve škole, musí tuto informaci nahlásit vedoucí 

jídelny ve čtvrtek 21. 5. 2020 v čase, kdy se rozdávají úkoly! Žáci, kteří mají oběd zdarma, 

nemusí hlásit nic. 

Věříme, že všechna opatření spolu zvládneme a už se na Vás moc těšíme J. 

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy a kolektiv učitelů a zaměstnanců školy 

 

Návrat do školy zvládáme skvěle! 

Po dvouměsíční pauze jsme zde zpátky v plné síle.  Naše škola opět otevřela brány svým 

žákům. Vše se snažíme zvládat co nejlépe navzdory úpravám, které jsou momentálně 

nezbytné. Musíme být od sebe dál, ale jsme si teď blíž.  
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Vzkaz prvňáčků 

Školu si užíváme i s rouškami.🙂 Škola hrou je prima. Dneska jsme se díky gamebookové hry 

stali ředitelé ZOO. A jak se prvňáčkům hravé aktivity daří? Koukněte na fotky 🙂 

  

Organizace vzdělávání žáků od 9. 6. 2020 

Vážení rodiče, milí žáci,  

uveřejňujeme organizaci vzdělávání žáků 6. - 9. ročníků od 8. - 18. 6. Vzdělávání bude probíhat 

formou třídnických hodin a konzultací, a to ve dnech 9. 6., 11. 6., 16. 6. a 18. 6. O hygienických 

opatřeních a dalších podrobnostech Vás již svým dopisem informoval ředitel školy dne 4.6.  

Těšíme se na Vás. 
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Harmonogram výběru učebnic !!! 
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Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 

Zveme rodiče budoucích prvňáčků, aby se přišli společně se svými ratolestmi podívat na DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  

Kdy: ve středu 24. 6. od 9:00 - 11:00. 

Děti si mohou prohlédnout školu, tělocvičnu, šatny a také připravené třídy, ve kterých 

na ně bude čekat pěkný dáreček.  

Těšíme se na Vás :) 

 

Již v pondělí - Výdej vysvědčení 29. 6. 2020 

Výdej vysvědčení pro všechny žáky se uskuteční v pondělí 29. 6. 2020 ve třídách s třídními 

učiteli dle harmonogramu. Žáci, kteří se v době od 25. 5. 2020 neúčastnili vzdělávání nebo 

konzultací ve škole, jsou povinni přinést vyplněná a podepsaná “Čestná 

prohlášení” o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Upozornění – vstup 

do budovy je možný pouze s ochranou úst a nosu. Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky 

virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povolen. 

Tento školní rok byl pro nás mimořádný. Od 10. 3. 2020 byly všechny školy v ČR uzavřeny. 

Přesto jsme mimořádnou situaci zvládli obstojně. Pro žáky jsme každý týden připravovali 

pracovní listy, natáčeli videa, která umožňovala žákům pochopit zadání úkolů z pracovních 

listů, a podávali žákům zpětnou vazbu.   

 

Celý kolektiv Zš a Mš Družby přeje všem pohodové, slunné a veselé prožití prázdnin. Těšíme 

se na Vás 1. září 2020  

A níže se mrkněte, jak se u nás rozdávalo vysvědčení 
 

http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/vydej-vysvedceni-1-2-stupen-pt.png
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/cestne-prohlaseni-edit%20-%20Copy%201.docx
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/cestne-prohlaseni-edit%20-%20Copy%201.docx

