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Školní rok 2019/2020 

Vážení rodiče, žáci, prvňáčci, 
slunné prázdniny skončily a začíná opět další školní rok. Všem žákům přeji hodně sil a vůle něčeho dosáhnout, prvňáčkům, aby se 
jim ve škole líbilo a brzy se s ní sžili. Rodičům přeji hodně trpělivosti při přípravě do školy s našimi školáky. Pedagogům ZŠ a MŠ 
přeji hodně trpělivosti s dětmi, optimismus, se kterým budou řešit úspěchy i neúspěchy společně s vámi, rodiči, a pevné nervy; 
zaměstnancům hodně sil při provozu příjemné, uklizené, čistotou zářící školy a kuchařkám dobrou míru při vaření ve školní jídel-
ně. 

František Felner, ředitel ZŠ a MŠ Hanušovice 

Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci, 
jménem Školské rady města Hanušovice a jménem Rodičovské rady při ZŠ a MŠ Hanušovice bych vás chtěl všechny přivítat v no-
vém školním roce 2019/2020 a popřát vám mnoho pracovních a studijních úspěchů. Přál bych vám všem, aby tento školní rok, 
který je před námi, byl rokem klidným, příjemným a veselým. 

Jiří Fiala, předseda školské rady  

Zhodnocení školního roku 2018/19 na 1. stupni 
Ve školním roce 2018/2019 doprovázela výchovně vzdělávací činnost 1. stupně celá řada nejrůznějších akcí a žáci opět vzorně 
reprezentovali hanušovickou školu nejen v šumperském regionu, ale i na území Olomouckého kraje. Vynikající výsledky každo-
ročně dosahují v dopravní soutěži a v oblasti sportu - zejména ve florbale, a téměř všichni žáci byli zapojeni do celostátní aktivity 
„Sazka – olympijský víceboj“ pod záštitou známých českých sportovců. V kultuře se můžeme pochlubit činností recitačního krouž-
ku a pěveckým sborem Slavíci z Hanušovic, který se kromě již tradičních koncertů v Šumperku zúčastnil i hudebního festivalu 
Zlatá lyra. Významná a důležitá je i úzká spolupráce s Městskou knihovnou Hanušovice, která je stálým kulturním partnerem ško-
ly. Také v rámci výuky proběhlo mnoho výchovně-vzdělávacích činností – v oblasti zdravé výživy a vztahu k životnímu prostředí. 
Nejdůležitější je pro nás, aby se děti cítily ve škole bezpečně a měly mezi sebou přátelské vztahy. Proto ve spolupráci s metodič-
kou prevence organizujeme přednášky odborníků a psychologů na tato témata a akcemi na stmelení kolektivu (spaní ve škole, 
atraktivní školní výlety) minimalizujeme výskyt patologických jevů ve škole (šikana apod.). 

Dagmar Pěničková, vedoucí metodického sdružení 1. stupně 

Zhodnocení školního roku 2018/19 na 2. stupni 

Z prázdnin nám zůstaly jen vzpomínky a trocha smutku, že skončily. Ten byl však vyvážen radostí ze setkání s kamarády. Je čas 
ohlédnout se za minulým školním rokem, než se naplno rozběhne ten další … 

Hned v září nejstarší žáci - deváťáci „zdolali“ nejvyšší horu Moravy – Praděd a vybraní žáci druhého stupně reprezentovali naši 
školu v okresním finále atletického čtyřboje. Pro žáky devátého ročníku zorganizovala výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra 
Žídková společně s třídními učiteli exkurzi na Úřad práce v Šumperku a družstvo mladších i starších dívek se probojovalo do 
okresního kola přespolního běhu v Šumperku. V říjnu se žákyně devátých tříd rozhodly „zpestřit“ výuku mladším spolužákům - 
postupně navštívily třídy 1. – 3. ročníku a v listopadu si pro žáčky první třídy připravily akci „přádávání slabikářů“. Rodiče žáků 8. 
a 9. ročníku měli možnost setkat se se zástupci různých středních škol a učilišť přímo na naší škole a žáci devátých tříd se zúčast-
nili přednášky „finanční gramotnost“ na Střední průmyslové škole v Šumperku. 

V prosinci proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, žáci hudebního a recitačního kroužku přispěli k vánoční atmosféře 
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svým vystoupením na akci Rozsvícení vánočního stromu ve městě. Deváťáci pro své spolužáky na druhém stupni připravili 
„vánoční“ turnaj ve florbalu. V lednu byly příznivé sněhové podmínky a tak se mohl uskutečnit povinný lyžařský kurz pro žáky 
sedmého ročníku pořádaný již tradičně ve středisku X-Park Františkov u Branné. Naši školu navštívil cestovatel, pedagog a muzi-
kant Karel Kocůrek, který našim žákům zprostředkoval zážitky z cest po Austrálii.  

V únoru se již tradičně uskutečnilo školní kolo v recitaci, tentokrát za účasti pana starosty Marka Kostky, který usedl v odborné 
porotě. Pro žáky šestých tříd přichystaly knihovnice v Městské knihovně v Hanušovicích besedu o komiksové literatuře. V dubnu 
jelo 6 žáků do Olomouce reprezentovat naši školu do krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus a v rámci vyučovacího před-
mětu občanská výchova se uskutečnila pro žáky 8. a 9. ročníku beseda se starostou města Hanušovice. V květnu se naše škola 
aktivně zapojila do projektu Technohrátky Pardubického kraje na SOU opravárenském v Králíkách. V závěru školního roku šesťáci 
jeli se svými třídními učiteli na exkurzi do planetária v Brně a deváťáci stihli připravit pro rodiče i veřejnost školní akademii. 

Je toho hodně, čeho se žáci v uplynulém roce se svými učiteli zúčastnili nebo co společně pomohli uskutečnit. Proto chci kole-
gům a žákům poděkovat za zdárný průběh všech zmíněných akcí a popřát jim hodně nápadů a elánu do nového školního roku.  

Anna Láníková  

Metodická a supervizní podpora v prevenci pro učitele i žáky na  škole 

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány školním metodikem prevence Janou Winklerovou a konzultačním týmem slože-

ným z vybraných pedagogů. 

Ve školním roce 2019/20 proběhne na naší škole v rámci prevence vzdělávání pedagogů i žáků. Metodická a supervizní pod-

pora bude vedena týmem zkušených lektorů. Pro všechny učitele jsou připraveny vzdělávací semináře na téma: Podpora tř. 

učitelům, téma vedení TH, práce se třídou, třídní pravidla, podpora bezpečného klimatu. Tematické bloky supervizních setká-

ní budou orientovány podle potřeb pedagogů formou reflexe problémových případů ve třídách. 

Do programu specifické indikované prevence budou zařazeny třídy, ve kterých se projevuje problémové chování. S  těmito 

třídami bude pracovat tým lektorů na posílení upevňování pozitivních vztahů v kolektivech a podpory tolerance. Minimální 

preventivní program je součástí vzdělávání žáků po celou dobu školní docházky. 

Účastní se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a žáci školy. Naší snahou a přáním je co nejvíc žáků vybavit schopností, si-

lou, vůlí a rozumovými předpoklady ubránit se bezohledným negativním sociálně patologickým jevům a nevhodným nátla-

kům okolí. V rámci MPP chceme žáky naší školy co nejlépe připravit. Proběhnou Dny, slušného chování, akce plánované ško-

lou v rámci prevence, ve kterých pedagogičtí pracovníci poukáží na tuto problematiku.  

Konzultační hodiny: čtvrtek 9:30-11:00 hod., pro rodiče po 16:00 hod. 

Jana Winklerová, metodička prevence rizikového chování  

Program proti šikanování ,,NENECH SI UBLIŽOVAT!“ 

Vážení rodiče, bohužel i na naší škole se vyskytují případy rizikového chování, proto musíme být společně připraveni zachytit 

případné ubližování VAŠIM DĚTEM a hned v počátku účinně takové bezpráví zastavit  

Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s rodiči. Prosíme vás proto i o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce 

jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele nebo vedení školy, případně na metodič-

ku prevence. Vaše informace se budou brát velmi vážně a situaci urychleně vyřešíme. 

Mluvíte s dětmi o jejich problémech nebo o návykových látkách? V případě závažné problémové situace v této oblasti 

rizikového chování se také můžete obrátit o pomoc. 

Připravujeme pro vás více informací a besedy. Sdělte nám prosím, zda byste měli zájem a které téma by vás zajímalo.  

Děkujeme za podporu. 

 

Jana Winklerová                                                                          František Felner 

metodik prevence rizikového chování                                     ředitel školy 
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Výchovné poradenství na základní škole 

Rozsah standardních služeb je legislativně zakotven v novele vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve ško-

lách a školských poradenských zařízeních, ve znění  vyhlášky č. 197 ze dne 2. června 2016. 

Na naší základní škole zprostředkovávám metodickou a informační činnost rodičům, žákům, třídním učitelům i ostatním vyučují-

cím, pomáhám s řešením vzdělávacích a výchovných problémů dětí, věnuji péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

i  žákům nadaným. Poskytuji poradenskou činnost při důležitém životním rozhodnutí – volbě budoucího povolání. Jsem spojova-

cím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, 

speciálně-pedagogické centrum, dětské diagnostické ústavy, sociální kurátoři, policie, lékaři). Úzce spolupracuji 

se školním metodikem prevence při řešení rizikového chování žáků - neomluvená absence, agresivita, závislosti atd. 

Ráda Vám poskytnu informace formou konzultačních hodin – čtvrtek – v dopoledních hodinách od 10:30 do 12:00 hodin, po 

předchozí domluvě i v odpoledních hodinách. 

Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy 

Matematika profesora Hejného na hanušovické škole 

Letošní školní rok je již šestý, ve kterém se na naší škole vyučuje matematika formou vytvořenou 

profesorem Hejným a jeho týmem. Vzhledem k tomu, že stále dokola se vedou diskuse o tom, jestli 

tato metoda má nějakou budoucnost a jestli žáci, kteří jsou touto metodou vyučování, mohou kon-

kurovat svým vrstevníkům, kteří jsou vyučování „klasickou“ metodou, dovolíme si k této problema-

tice pár slov. A začneme trochu obšírněji.  

Podle plánů MŠMT by se od roku 2021 měla stát matematika povinnou součástí maturitní zkoušky. I v dnešní době je možné ma-

turitní zkoušku z matematiky vykonat, bohužel, velké procento maturantů není úspěšných a maturitu z matematiky neudělá. 

Také podle výsledků různých průzkumů mezi žáky škol patří matematika k nejméně oblíbeným předmětům. Vzhledem k tomu, že 

matematická znalost patří k základním gramotnostem, je třeba asi na základě výše zmíněného něco s pojetím její výuky na ško-

lách udělat. A podle mého názoru tím „něčím“ by mohla být výuka podle prof. Hejného.  

Kritici výuky matematiky prof. Hejného je možné rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou vysokoškolští matematici, druhou 

někteří učitelé na základních školách a třetí skupinu tvoří rodiče žáků. Co se týká kritiky ze strany vysokoškolských odborníků, 

stále marně hledám důvody kritiky založené na dlouhodobějších výsledcích žáků vyučovaných podle matematiky prof. Hejného. 

Nejčastější argumenty typu „takhle se to nedělá“, nebo „takhle děti nepochopí…“ jsou nic neříkající. Když tito odborníci vědí, jak 

správně matematiku vyučovat, proč je v ní tolik žáků neúspěšných? 

Kritika ze strany učitelů na základních školách je bohužel založena na dvou aspektech, které jsou pro mnohé učitelé stále typické. 

Prvním je skutečnost, že se mnozí učitelé nechtějí už nic nového učit, protože vyučovat mat. podle prof. Hejného požaduje od 

učitelů v první řadě se o této metodě něco dozvědět, vystoupit ze své komfortní zóny a naučit se něco nového a zároveň si osvo-

jit jiný způsob myšlení. Druhým aspektem je skutečnost, že při této metodě je role učitele v hodině upozaděna a musí nechat na 

žácích, aby si na řešení přišli sami. 

Odpor ze strany rodičů se nejčastěji opírá o kritiku výše zmíněných skupin. Dále pak mnoho rodičů kritizuje to, že nemohou svým 

dětem pomoci. Pomoci svým dětem ale mohou, musí s nimi ale pracovat od první třídy, od začátku. Pokud se rozhodnou, že 

svým dětem začnou pomáhat v pozdější době, tak jim mnohdy už „ujel vlak“ a oni se najednou cítí před svým potomkem 

„méněcenní“, neboť mu nedokáží pomoci s domácím úkolem ve druhé, třetí třídě. 

Jak jsem psal výše, matematika podle prof. Hejného se na naší škole učí šestým rokem. Naše zkušenosti jsou zatím velmi dobré,  

děti jsou úspěšné v matematických soutěžích, umí vše jako při výuce „běžné“ matematiky a celkově mají k matematice bližší 

vztah. Odpovězte si sami: Chcete, aby vaše dítě umělo perfektně vyjmenovat násobky, nebo umělo vyřešit problém? Chcete, aby 

matematiku bralo jako nutné zlo, nebo se na tyto hodiny těšilo? A v neposlední řadě, chcete, aby dokázalo spočítat sloupce pří-

kladů, nebo bylo kreativní a umělo diskutovat o problému? 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, přijďte se nás zeptat. I v letošním roce pro vás chystáme ukázkové hodiny a setkání, na kte-

rých vám odpovíme na všechny otázky. 

Petr Jorda, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Hanušovice 
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Výuka plavání 

Součástí školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je výuka plavání pro žáky I. Stupně, zahrnující 40 výukových ho-

din, které musí žáci během I. stupně absolvovat.  

Na naší škole bylo dlouholetou tradicí, že na plavecký výcvik jezdili žáci druhého a třetího ročníku. Vzhledem k  tomu, že je 

v současné době uzavřen a rekonstruován bazén v Šumperku, jezdili jsme v posledních dvou letech na bazén do Zábřehu na Mo-

ravě. Zkušenost s takto organizovanou výukou nebyl příliš dobrá, proto jsme se rozhodli, že v letošním školním roce kurz vyne-

cháme a počkáme na další školní rok, kdy by měl být otevřen bazén v Šumperku.  

Od příštího roku, a v dalších letech, budou jezdit na bazén žáci třetího ročníku, kteří budou začátečníci, a žáci čtvrtého ročníku, 

kteří budou absolvovat pokračovací kurz. 

Petr Jorda, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Hanušovice 

Kroužky ve školním roce 2019/2020 

I v letošním roce připravila hanušovická škola spolu s dalšími subjekty pro Vaše děti velké množství volnočasových kroužků. 

Všechny kroužky začínají v měsíci říjnu 2019 a budou končit na konci měsíce května 2020, pokud není řečeno jinak. Některé 

kroužky jsou zpoplatněny částkou od 100,- Kč za pololetí, kroužky, které se uskuteční v rámci projektů, do kterých je naše škola 

zapojena, jsou zdarma. Bližší informace podají jejich vedoucí při náboru nebo při informačních schůzkách. 

Název Vedoucí Termín Poznámka 

Badminton - mladší Jorda Pondělí 12:30 – 13:30   

Badminton - starší Jorda Středa 13:15 – 14:45   

Dopravní pro 4. roč. Jorda Středa 12:00 – 12:45 Od II. pololetí 

Pěvecký Pěničková, Juřičková Středa 13:00 – 14:00   

Vybíjená pro 6. roč. Svobodová Úterý 14:15 – 15:15   

Šití – ruční práce Unzeitigová Úterý 13:15 – 14:45   

Recitační Žídková Úterý 13:15 – 14:15   

Vyšívání, ruční práce Juřičková, Rutarová Úterý 13:00 – 14:00   

Keramický 2. st. Vondrušková Pondělí 13:15 – 15:15   

Keramický 1. st. Matychová Úterý 15:45 – 17:45   

Florbalový starší Svoboda Pondělí   

Florbalový mladší Köhlerová Čtvrtek   

Fotbalový Hasoň Úterý, čtvrtek   

Fotbalový Kučera Úterý, čtvrtek   

Střelecký Havelka, Vokurka Pátek 14:00 – 15:00   

Pohybové hry mlad. Jordová Čtvrtek 13:30 – 14:15 Projekt AŠSK - zdarma 

Pohybové hry star. Jorda Úterý 13:00 – 13:45 Projekt AŠSK - zdarma 

Čtenářský klub I. st. Felnerová Středa 13:00 – 14:30 Projekt „Šablony II“ – zdarma 

Klub zábavné logiky Kotrašová Pátek Projekt „Šablony II“ – zdarma 

Hra na kytaru Felner Pondělí   

Řemesla Foberová Středa Vila Doris Šumperk 


