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OSTRČILKA NEWS 19 
PODPORUJEME POTŘEBNÉ – KRESLÍŘ ROKU – KARIÉRNÍ 

PORADENSTVÍ – AKCE ŠD A MŠ – SPORTOVNÍ AKCE ZŠ  

Přání do nového roku 2023 

LENKA LEDNICKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové a přátelé naší školy, 

 

máme pro vás další číslo Ostrčilka news, které je plné článků a fotek. 

Opět tak můžete nakouknout pod pokličku naší školy a dočíst se, co vše 

vaše děti/ žáci prožívají a jak naše škola žije! 

 

Dovoluji si vám za celý tým zaměstnanců naší školy popřát krásné a 

pohodové svátky vánoční! Aby nový rok 2023 za to stál a krásná 

překvapení vám přichystal. 

 

Lenka Lednická 

 

 

 

 

Etický kodex učitele 
 LENKA LEDNICKÁ 

 

Ministerstvo školství, Učitelská platforma a další organizace vytvořili 

dokument, který má jen o něco více než 300 slov.  

V čem je užitečný? Až do této chvíle učitelé nic takového neměli. 

Samozřejmě, že všichni ředitelé a učitelé postupují dle zákonů a 

vyhlášek, ale takovýto kodex máme vydán poprvé. 

Díky bodu 9 tak máme naprosto jasně řečeno, jaké chování je 

nepřípustné. 

Kodex je užitečný i v případě, kdy s ním nesouhlasíte. My ho rozhodně 

s učiteli na naší škole budeme diskutovat. Je to informace i pro vás, 

rodiče. 

Nejde o závazný ani povinný dokument, je na každém učitelském sboru, 

jestli ho zpřesní, změní, nebo odmítne. 

Když se podíváme například na bod 9, který zní: 

„Učitel nezneužívá svého postavení a nevystupuje vůči žákům z pozice 

moci. Učitel se všemi účastníky vzdělávacího procesu jedná slušně, s 

pokorou a s vědomím lidské důstojnosti všech zúčastněných.“ 

Co je vlastně tedy přípustné? Kde je hranice ironie? Je poznámka ke 

vhodnému oblečení, líčení či barvě vlasů žáků přijatelná? Není to 

narušení lidské důstojnosti? Mě jako ředitelku napadá spousta situací, 

kde mohu “narazit”. 

Etický kodex tak beru jako dobrý začátek. Na minimálním prostoru 

máme ty nejdůležitější body týkající se vztahů s kolegy, žáky a vámi 

rodiči. Už tedy existuje. 

My s ním na škole budeme pracovat a probírat ho z více stran. Uvidíme, 

na kolik nám bude do budoucna pomocníkem. 
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Kreslíř roku 
JITKA KYNČLOVÁ 

Dne 3.11. 2022 proběhla soutěž Kreslíř roku v galerii Plato, kterou 

každoročně pořádá Střední umělecká škola v Ostravě. Atmosféra této 

soutěže je podobná jako na talentových přijímacích zkouškách, nejen 

proto je tato soutěž velmi oblíbená. Žáci, kteří zvažují studium na škole 

s uměleckým zaměřením, zde mohou prožít slovy obtížně popsatelné 

pocity, které se váží na vlastní tvůrčí proces v prostředí konkurence. 

Mají možnost vidět svou tvorbu v kontextu ostatních prací, načerpat 

inspiraci, srovnat si priority i odhalit své slabiny, seznámit se s ostatními 

soutěžícími nebo vyzpovídat studentky i pedagogy SUŠ. Mohou si 

ujasnit, na čem je ještě potřeba pracovat a jakým směrem se ubírat při 

zlepšování svých schopností. To vše navíc v zajímavém prostředí 

galerie Plato. 

Letošního ročníku se zúčastnilo více než 120 účastníků z různých škol 

z Ostravy i z širšího okolí. Nově bylo možné vyzkoušet si kromě tradiční 

kresby portrétu i malbu zátiší. Žáci zde pracují na stojanech 

rozmístěných v kruhu kolem modelu, což je pro mnohé z nich nezvyklé. 

Letos pořadatelé připravili program i pro přítomné pedagogy v nových 

prostorách galerie Plato v Porážkové ulici. 

Z naší školy se na soutěž vydala pětice žákyň z osmých a devátých 

ročníků v doprovodu Mgr. Kynčlové. Soutěž jsme si všichni užili a 

samotná účast byla pro nás velkým přínosem. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Soutěž – „17. listopad s písní 

na rtech“  
DANIEL ŠVANCARA, JITKA KYNČLOVÁ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dne 16.11. si děti připomněly významný státní svátek 17. listopadu 

1989. 

Pro žáky 2. stupně byla připravena soutěž s názvem "17. listopad s písní 

na rtech“. Každá třída vyslala své zástupce, kteří je reprezentovali. 

Otázky byly zaměřeny na historické pojmy, které vyhledávali v textech 

a obrazovém doprovodu. Podstatnou část tvořily také otázky z oblasti 

hudby. Žáci si poslechli 7 významných skladeb, které se k tomuto datu 

vážou, pracovali s texty skladeb a poznávali hudební osobnosti. Žáci 

soutěžili s chutí, a proto věříme, že si touto formou lépe zapamatovali 

významné datum. 

 

 

Ostrčilka žije sportem  
SIMONA PODEŠVOVÁ 

 

V měsíci listopadu se naši žáci zúčastnili čtyř turnajů a vybojovali 

skvělá umístění. První velkou akcí byla účast našich baskeťáků a 

baskeťaček ve velkém celostátním finále 5. ročníku Jr. NBA League 

Česká republika ve sportovní hale Královka v Praze, kterého se 

zúčastnilo 8 nejlepších týmů z ČR. 

Naši baskeťáci si z této akce odvezli cenné zkušenosti a měli možnost 

vyzkoušet si trénink pod vedením basketbalové legendy -  ambasadora 

z řad bývalých hráčů NBA Dalibora Bagarice, který tři sezóny hrál v 

NBA za Chicago Bulls a také se setkali s jedním z našich 

nejúspěšnějších českých basketbalistů - Jiřím Welschem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lednicka@zs-ostrcil.cz


Autor: Lenka Lednická     email: lednicka@zs-ostrcil.cz 

 

STRÁNKA 3 

21. 12. 2022  / /  STŘEDA  / /  19. VYDÁNÍ 

 

14. listopadu se naši florbalisté v kategorii III ze 6. a 7. ročníku 

zúčastnili turnaje ve florbalu, který se konal na ZŠ generála Píky a 

vybojovali 4. místo v obvodním kole. 

 

 
16. listopadu další skupina florbalistů z naší školy – kategorie IV (žáci 

8. a 9. ročníku) vybojovali skvělé 3. místo na florbalovém turnaji v 

obvodním kole. 

 

 

 

Vynikajícím výkonem se prezentovali i naši žáci 1. stupně, kteří 29. 

listopadu v okresním kole v přehazované ve sportovní hale v Polance 

nad Odrou vybojovali úžasné druhé místo. 

 

Všem reprezentantům naší školy moc děkujeme. 

 

V prosinci - v rámci zpestření hodin tělesné výchovy si naši žáci ze tříd 

7.A, 7.B, 8.A a 3.E vyzkoušeli trénink boulderingu v lezeckém centru 

Tendonblok v Ostravě -Vítkovicích pod vedením zkušených trenérek. 

 

 

Mikulášské zpívání seniorům 
RADMILA HIKLOVÁ, JAKUB MEZÍRKA 

 

 
 

 

 

 

 

 

Po dvouleté pauze mohli naši žáci opět zpříjemnit předvánoční 

atmosféru klientům Domova sociálních služeb v Ostravě Radvanicích. 

A nutno podotknout, že se jim to povedlo. 

 

Mikuláš, čert a anděl za doprovodu vánočních koled vykouzlili 

nejeden úsměv ve tvářích seniorů. 

 

Nezbývá než poděkovat žákům pátého a sedmého ročníku, kteří se na 

akci podíleli. 

 

 
 

Kariérní poradenství 

GABRIELA CHUPÁČOVÁ 

 

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Podpora kariérového 

poradenství na rok 2022, jehož poskytovatelem je Magistrát města 

Ostravy. 

 

 

 

 

Kariérové poradenství představuje efektivní nástroj, který přispívá k  

využití potenciálu jednotlivce jak pro jeho osobnostní rozvoj, tak také 

pro zajištění potřeb a rozvoje společnosti, ve které se daný jedinec 

nachází, a to včetně jeho zapojení do struktur trhu práce. Podoba 

nastavení služeb kariérového poradenství má značný vliv na to, do jaké 

míry jsou dané služby využívány, jaký je jejich efekt v rozhodovacím 

procesu jednotlivce a také na to, jaký je jejich reálný význam a role v 

rychle se měnící společnosti. 
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Žáci jsou každoročně informováni o možnostech další vzdělávací cesty  

v rámci individuálních konzultací a skupinových setkání, v nichž je 

blíže kariérový poradce s problematikou seznamuje. Pro žáky 9. ročníků 

je zřízena online učebna Absolventi, ve které jsou k dispozici nejen 

aktuální informace k přijímacímu řízení, ale také jsou zde vloženy 

pozvánky na dny otevřených dveří středních škol a samozřejmostí jsou 

i online nástroje k testování studijních předpokladů žáků. Nově jsme v 

letošním roce mohli využít díky projektu nový online nástroj „Jak na 

tom jsme“, jenž průběžně sleduje základní ukazatele při volbě střední 

školy u konkrétního žáka. Ten má takto přehled o svém pokroku v 

jednotlivých oblastech, které jsou klíčové pro kariérové poradenství. 

Tradičním zdrojem informací je i nástěnka ve 2. patře školy před 

kabinetem výchovného poradce.  

 

 
Jako efektivní metoda se osvědčila prezentace vybraných středních škol 

přímo ve vyučování. Při výběru konkrétních středních škol se snažíme 

 

 

flexibilně reagovat na požadavky pracovního trhu. Letos v listopadu 

jsme tak přivítali zástupce Střední průmyslové školy stavební, kteří 

představili našim deváťákům aktuálně nabízené obory a zodpověděli 

otázky našich nejstarších svěřenců. Také v předvánočním čase jsme 

otevřeli naše brány a tentokrát jsme se nechali zasvětit do tajů oborů 

oční optik a ortoticko-protetický technik. Součástí prezentace byly i 

praktické ukázky činností těchto profesí, které si naši žáci mohli i sami 

vyzkoušet. Tyto akce se setkaly s příznivou odezvou mezi našimi 

deváťáky a i nadále hodláme se středními školami na této bázi 

spolupracovat 
 

Poradenská činnost ovšem není určena jen samotným žákům, ale také 

zákonným zástupcům, jimž jsou kariérovým poradcem na základě jejich 

žádosti poskytovány individuální konzultace. V této oblasti sledujeme 

intenzivní nárůst zájmu, za což jsme velmi rádi. 

 

Již nyní se těšíme na tradiční setkání se zákonnými zástupci na 

informačních schůzkách k jednotným přijímacím zkouškám, které se 

uskuteční ve druhém lednovém týdnu. 

 

Parlamenťáci uspěli – máme 

grant! 

TEREZA VRÁBLOVÁ 

 

V letošním roce se zástupci parlamentu naší školy účastnili grantové 

výzvy Bo nám to není jedno!!!, která vznikla pod záštitou Parlamentu 

dětí a mládeže města Ostravy. V rámci tohoto projektu mohly žákovské 

parlamenty získat finanční podporu od 8 000 Kč do 15 000 Kč. 

 

Karolína Pokorná a Václav Kaluža se zúčastnili dvoudenního setkání v 

SVČ Korunka, kde se spolu s ostatními účastníky parlamentů 

ostravských škol proškolovali, aby byli schopni sami sepsat a následně 

podat grant, který bude šitý na míru právě naší škole.  

Své nabyté zkušenosti poté na dalších poradách využili naplno a 

podrobné zpracování grantu nasvědčovalo tomu, že se o zisk finanční 

podpory chtějí opravdu poprat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A podařilo se! Mezi 9 podpořenými granty byl i NÁŠ. 

 

Mladší spolužáci se tak mohou v 2. pololetí těšit na DEN PRVNÍ 

POMOCI, který si pro ně připraví školní parlament.  

 

Nutno podotknout, že finanční podpora je pouhý začátek, velký úkol má 

celý parlament teprve před sebou, a to organizaci samotného dne!  

 

Držme jim proto palce, ať se jim premiéra podaří. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lednicka@zs-ostrcil.cz


Autor: Lenka Lednická     email: lednicka@zs-ostrcil.cz 

 

STRÁNKA 5 

21. 12. 2022  / /  STŘEDA  / /  19. VYDÁNÍ 

 

Advent a čekání na Ježíška v 

mateřské škole 

HANA STŘELÁKOVÁ 

 

Předvánoční období je v mateřské škole vždy spjato s mnoha aktivitami 

pro děti i rodiče. Netrpělivě očekáváme první sníh a vyhlížíme svatého 

Martina na bílém koni. Nejinak tomu bylo i letos, kdy naše nejmenší se 

svým divadelním představením O svatém Martinu navštívili žáci z 1. 

bilingvní třídy. Prostory naší školky se postupně začaly měnit z 

podzimních dekorací do zimních a vánočních motivů, a tak u nás na 

první adventní neděli bylo již vše připraveno, nazdobeno, provoněno a 

nasvíceno. Ve svých třídách si děti se svými rodiči užily vánoční tvůrčí 

dílničky se zdobením perníčků, výrobou dekorací, svícnů a vánočních 

přání. Nechybělo také pečení cukroví a děti ze třídy Myška se dokonce 

společně pustily také do pečení pravé vánočky. Největší radost nám 

však udělala návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Také letos si pro ně naše 

děti připravily básničky, písničky a někde i malé překvapení. Odměnou 

jim pak bylo pohlazení od andílka i čerta a především mikulášský 

balíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti během příprav pilně vytvářely, zdobily a chystaly své výrobky na 

vánoční jarmark, který se uskutečnil 7.12. spolu s rozsvícením našeho 

vánočního stromu. Tato krásná tradiční akce měla opět tu pravou 

vánoční atmosféru. Děti z pěveckého sboru Ostrčílci rodičům předvedly 

své úžasné vánoční vystoupení, společnými silami jsme ozdobili a 

rozzářili náš vánoční strom a společně s rodiči jsme si zazpívali vánoční 

koledy a zahřáli se výborným vánočním punčem. Vánoční svátky tak 

mohly začít! Čekání na Ježíška jsme si s dětmi krátili návštěvou 

divadelních představení a workshopů. S dětmi jsme se tak vydali do 

Divadla loutek Ostrava, do Ateliéru Jiřího Myrona, do Parníku nebo na 

Janáčkovu konzervatoř. Tu pravou vánoční atmosféru dokreslil také náš 

Betlém, vůně cukroví a tradice, které s dětmi oživujeme ve všech třídách 

– odlévání vosku, krájení jablíček, pouštění lodiček ze skořápek, házení 

střevícem a věšení jmelí. Teď už zbývá jediné…počkat, až naše děti 

navštíví Ježíšek a nadělí jim do tříd vše, co si společně přály. 

Kolektiv mateřské školy přeje všem dětem a rodičům krásné a klidné 

vánoční svátky plné rodinné pohody a do nového roku pevné zdraví, 

spokojenost a mnoho splněných přání. 

Vánoční čas ve školní 

družině 

PAVLA BEŇOVÁ 

 

 
 

 

 

 

 

Prosinec je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. A ten letošní je díky 

sněhové nadílce ještě kouzelnější. Tohle mrazivé počasí doslova vyzývá 

k zimním radovánkám. V družině jsme si užívali nejen na sáňkách, ale 

i na tom, co jsme měli zrovna po ruce. Někteří bobovali, jezdili na lopatě 

a někteří vytáhli igelitové tašky. Na těch to jde přece nejlépe. Po 

sáňkování si děti zahrály koulovanou, eskymáckou honičku nebo si 

postavili sněhuláka.  

Když už nám zima lezla pod bundy a čepice, šli jsme se schovat do tepla 

naší družiny, kde na nás čekal zasloužený odpočinek v podobě hraní a 

vánočního tvoření. Kdo měl chuť si mohl vyrobit perníkovou 

chaloupku, vánoční hvězdu, andílky ze dřeva a spoustu dalšího. Povídali 

jsme si o vánočních zvycích a tradicích, vařili si vánoční punč, pekli 

perníčky, štrůdly a vánoční cukroví. 
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Ani v letošním roce jsme nezapomněli na dědečky a babičky v domově 

seniorů Sluníčko. Aby jim nebylo smutno a zpříjemnili jsme jim 

vánoční čas, vyrobili jsme jim vánoční přání. Moc se dětem povedly a 

já jsem přesvědčená, že udělají seniorům radost.  

V letošním roce se na nás s prosbou o spolupráci také obrátil nemocniční 

kaplan z Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. Poprosil nás, aby děti naší 

školy namalovaly nebo cokoli vytvořily pro pacienty jejich nemocnice,  

 

kteří nebudou moci být na Vánoce doma. Nápad se nám zalíbil a kdo 

chtěl, začal tvořit. Poděkování patří všem žáků, kteří se do téhle výzvy 

zapojili. 

 

Všem přejeme kouzelné Vánoce plné odpočinku, radosti se svými 

blízkými a dětem dárečky pod stromečkem, o kterých si psali Ježíškovi

. 

„Ostrčilka pomáhá…“ 

Krabice od bot, balíček pro 

radost 
TÁŇA BAHNEROVÁ 

 

 
Předvánoční sbírky se už pomalu stávají stálicí v našich aktivitách a my 

máme radost, jakou chuť pomáhat v našich žácích vzbudily i v letošním 

adventním čase. 

 

 

 

 

 

50 krabic s dárky pro děti a 96 balíčků pro seniory jsme předali 

organizátorům, kteří je už dále rozdělují mezi ty správné adresáty, aby 

tak „Krabice“ i „balíčky“ splnily své poslání: udělaly radost a přinesly 

vánoční kouzlo a atmosféru všem. 

 

Děkujeme milí žáci, kolegové, rodiče. Krásné Vánoce a zdraví do 

nového roku přejeme i vám. 
 

 
 

Vánoční jarmark – penízky 

z prodeje výrobků putují 

nemocným dětem  

OLGA MALOHLAVOVÁ, PAVLÍNA CUNDOVÁ 

 

Na naší škole od začátku školního roku proběhlo již několik 

charitativních akcí... Balily se "Balíčky pro radost", plnily se "Krabice 

od bot"... ,dobrotky a hračky putovaly do útulků našim čtyřnohým 

mazlíčkům... 

 

Další akce se spojila s vánočním jarmarkem, který proběhl 6. prosince 

v prostorách školy. Jako již tradičně, tak i letos žáci 2. stupně prodávali 

ve svých stáncích všelijaké výrobky, na kterých se sami podíleli. Každá 

třída mohla s výtěžkem vynaložit po svém. Dětem bylo ale oznámeno, 

že za peníze, které vybereme, se pořídí dárky pro děti na dětském 

oddělení Městské nemocnice Ostrava – Fifejdy. Záleželo pouze na nich, 

kolik peněz dětem věnují! 

 

Sešlo se celkem 12 700 Kč. Za tuto částku byly pořízeny hračky, hry, 

pracovní sešity pro nejmenší, pastelky, stavebnice atd.  

 

 

 

Celá akce byla zakončena 20. prosince, kdy jsme velkou naplněnou 

krabici předali v nemocnici a věci se tak dostaly k dětem již před svátky.  

 

 
Velmi si Vážíme našich dětí, které byly ve sbírce opravdu velice štědré.  

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a dětem bohatou nadílku 

pod stromečkem...:) 

 

 

mailto:lednicka@zs-ostrcil.cz

