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Pěšky do školy a další 

sportovní aktivity 

SIMONA PODEŠVOVÁ 

Víte, že 22. září si připomínáme mezinárodní Den bez 

aut a zároveň tradičně probíhá Evropský týden mobility? 

Naše škola podporuje tento projekt a aktivně se zapojila 

do programu „PĚŠKY DO ŠKOLY“. 

Vyhlásili jsme soutěž, která třída ujde za 5 dní (čtvrtek 

23. 9., pátek 24. 9., středa 29. 9., čtvrtek 30. 9. a pátek 1. 

10. 2021) při ranní cestě do školy nejvíc kroků. 

Těšíme se na výsledky jednotlivých tříd! 

 

 
 

Zároveň do výuky „vracíme zpět“ co nejvíce 

sportovních aktivit, a tak se 30. 9. a 1. 10. uskutečnily 

Školní olympijské dny. Více fotek najdete na našich 

webových stránkách a zároveň věříme, že zážitky vám 

zprostředkovaly zejména vaše děti. 

 

 

             Nová vize ZŠ a MŠ Ostrčilova 

Nová vize a strategické plánování 

Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy, 

 

s novým školním rokem jsme dokončili práce na naší vizi, která nejen reflektuje 

současné potřeby našich dětí a žáků, ale je také v souladu se Strategií 2030. Zároveň pro 

nás představuje základní kámen pro další aktivity a granty, do nichž se chceme zapojit. 

Vize je pro nás ideál, ke kterému bychom se chtěli co nejvíce přiblížit, a proto jsme si 

ve škole vytyčili čtyři strategické oblasti rozvoje: 

1. Výuka a profesní rozvoj 

2. Zdravý životní styl 

3. Ekonomika a modernizace 

4. Respekt a spolupráce 

Každá oblast má svůj tým, jenž bude pracovat na dílčích cílech nejen v průběhu jednoho 

školního roku, ale i dalších pět let. Budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat realizaci 

jednotlivých oblastí a flexibilně reagovat na případné změny.  

Vy budete také u toho. Budeme vás s cíli seznamovat a těšíme se i na vaše aktivní 

zapojení, podněty a postřehy.  
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Měsíc září v naší mateřské škole 
HANA STŘELÁKOVÁ 

 

Nové vstupní dveře do 

budovy ZŠ 
SÁRA HAMOVÁ 

 

Nový „kabát“ postupně dostávají nejen vnitřní prostory 

školy a školky, ale také se snažíme postupně 

modernizovat i exteriér našich objektů.  

Momentálně je dokončována instalace nových vstupních 

dveří do budovy naší základní školy. Stávající dveře již 

měly „odžito“ své a nedostatky, které z hlediska 

bezpečnosti vykazovaly, byly již neopravitelné. Proto 

jsme se pro zachování maximální bezpečnosti našich 

žáků, dětí, zaměstnanců a rodičů rozhodli pro instalaci 

dveří nových, jež splňují veškeré požadované standardy 

z hlediska BOZP a PO. Jedná se o hliníkové bezpečnostní 

dveře s elektrickým zámkem, opět v hnědé barvě, aby byl 

zachován jednotný design budovy. 

V současné době již probíhají finální elektro práce. Jsme 

si vědomi toho, že začátek školního roku není nejlepším 

obdobím pro výměnu vstupních dveří, nicméně 

bezpečnost našich žáků, zaměstnanců a všech ostatních, 

kteří naši školu navštěvují, je pro nás prioritou. Ačkoli 

došlo k velkému prodlení ze strany dodavatele, pevně 

věříme, že ztížené podmínky při vstupu do školy pro nás 

budou již brzy minulostí. 

 

 

Nové vstupní dveře včetně navrhovaného tisku 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                Ovocný raut v MŠ 

 

 

 

První měsíc školního roku                

v mateřské škole uběhl velice 

rychle a přinesl s sebou mnoho 

novinek.  

Děti jsme přivítali v nově 

vymalovaných rekonstruovaných 

třídách. V prvních týdnech jsme se 

společně vydali na dobrodružnou 

cestovatelskou výpravu. Na děti 

totiž čekal také aktualizovaný 

školní vzdělávací program s 

názvem „Pojeď s námi kolem 

světa aneb cesta za poznáním je 

cestou do světa“.  

Z dětí se stali mořeplavci -  

cestovatelé. Jejich první putování 

za poznáním jiných zemí, krajů, 

lidí, zvířat, zvyků a tradic je 

zavedlo do Severní Ameriky mezi 

indiány. A že se toho za jeden 

měsíc dalo stihnout opravdu 

mnoho! Nejmenší děti skvěle 

zvládly adaptaci na nové prostředí 

mateřské školy a zapojují se již do 

všech připravovaných aktivit. 

Předškoláci se rovnou pustili pilně 

do práce a dál se  seznamují s 

metodou Jolly Phonics, Metodou 

dobrého startu a připravují se na 

svou "školní kariéru".  

Děti mohou navštěvovat mnoho 

kroužků organizovaných jak naší 

mateřskou školou, tak také 

externími organizacemi. A zájem 

o ně je opravdu velký! 

V září jsme s dětmi již zhlédli 

divadelní představení, ukázku 

dravých ptáků a práci sokolníků, 

zúčastnili jsme se Dne zdraví, 

přivítali Nemocnici pro medvídky 

a protáhli si těla na Běhu naděje. 

Od října nás čekají lekce plavání, 

vodní hrátky pro nejmenší a  další 

pestré aktivity. 

 

Jolly phonics v akci… 

 

Navštívili jsme dny zdraví na Masarykově náměstí 

 

Výlet do Ameriky za indiány 

Naše školní kuchyně 
ŠÁRKA KALOČOVÁ 

Máme za sebou první měsíc školy… 

Přestože jsme limitováni přísnými hygienickými opatřeními, snažíme se odvádět dennodenně 

kvalitní práci. Paní kuchařky jedou nonstop, tempo je pekelné, ale toto maximální nasazení 

přináší již své ovoce - ve školní jídelně se postupně mění styl stravy. Tento měsíc jsme se 

zaměřili na přípravu pokrmů z ryb. Tento sortiment nakupujeme výhradně v chlazené formě, 

aby byla zachována co nejlepší čerstvost.  

A jaký ohlas měl náš „rybí měsíc“ u dětí a žáků? Největší úspěch zaznamenali losos a okoun 

nilský.  

V mateřské školičce si děti každé ráno užívají bohatý a pestrý ovocný raut - meloun, 

meruňky, broskve, borůvky, maliny, švestky atd. Celodenně je také k dispozici džbánek s 

vodou a čerstvými bylinkami, citrónem, limetou nebo ovocem. 

 

I v měsíci říjnu připravujeme pro naše strávníky další novinky a překvapení. Na co se mohou 

děti a žáci těšit, zůstane ovšem ještě chvíli tajemstvím. 
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DRUŽINA 

Začátek roku v družině naší ZŠ 
PAVLA BEŇOVÁ 

Tento měsíc mám velice ráda. Bylo velkým potěšením přivítat mezi nás 

nové členy – šikovné prvňáčky, ale také i ostatní děti, na které jsme se 

moc těšili.  Zavzpomínali jsme na prázdniny, povyprávěli si zážitky, letní 

dobrodružství a poměřili se, kdo o kolik vyrostl.  

Jak už to ale bývá, začátek školního roku je hlavně seznamovací. 

Poznávali jsme prostředí školy, školní družinu, vychovatelky, nové 

kamarády a také nové mazlíčky. K našim šnekům se letos přidaly také 

suchozemské želvičky a morčátka. Hmyzí hotýlky se nám na zahrádce 

také hojně plní novými obyvateli a my jsme rádi, že se jim u nás líbí.  

To ale není zdaleka vše!  

V každé třídě se odehrává jiný příběh. Ať už si v celoroční hře hrajeme 

na detektivy, čaroděje, cestovatele, superhrdiny nebo moudré sovičky, 

každý si přijde na své. Počasí nám také přálo a mohli jsme strávit spoustu 

času na školním hřišti a na vycházkách, kde jsme sbírali listy a kaštany    

k podzimnímu tvoření. Někteří z nás také pekli croissanty, malovali, hráli 

divadlo a zapojili se do podzimní výzvy.  

Těšíme se na říjen, který bude ještě barevnější.  

 

 

 NÁŠ OBVOD - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZU 

Free time zóna na Ostrčilce pro všechny děti 
PAVLA BEŇOVÁ 

Měli jsme mnoho podnětů od vás rodičů, 

našich žáků, ale také obyvatel sousedních 

domů, že prostor před naší školou 

neuspokojuje potřebu relaxace ani aktivního 

odpočinku. 

Rozhodla jsem se tedy zapojit do veřejné 

výzvy a společně i se žáky jsme navrhli 

projekt, který by měl lokalitu před školou 

změnit.  

Do letošního ročníku participativního 

rozpočtu se přihlásilo osm uchazečů. 

Konkurence je tedy vysoká a my potřebujeme 

získat co nejvíce hlasů! 

Budeme rádi, pokud se s projektem seznámíte 

zde. Jestliže pro něj budete hlasovat, je jeho 

realizace více než nadějná! 

 

Hlasovat a zapojit se můžete 

tady. 

 

Video k našemu přihlášenému 

projektu zde. 

 

https://participace.mobilnirozhlas.cz/nasobvod/
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/otazky/1pS6kV6S
https://www.youtube.com/watch?v=v52mJzHUnUg

