Základní škola a mateřská škola Dubicko,
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Ve školním roce 2016/2017 nastoupilo do naší základní školy 160 žáků,
pedagogický sbor tvoří třináct učitelů (včetně vedení školy), čtyři asistentky
pedagoga a tři vychovatelky školní družiny.
Škola je zapojena do projektu MŠMT na podporu čtenářství a logického
myšlení. Z programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
čerpáme dotaci na školní družinu.
Přeji všem žákyním a žákům, aby na cestě za poznáním nalezli dostatek
snahy, píle a vzájemného porozumění a aby úkoly nového školního roku
úspěšně zvládli.
PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Vynikající hodnocení naší školy podle výsledků v soutěžích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v minulém školním
roce vyhodnotilo v jednotlivých krajích pořadí škol podle jejich výsledků
v soutěžích a olympiádách. Základní školy byly hodnoceny dohromady i s tzv.
nižšími gymnázii. V Olomouckém kraji je celkem 155 škol s 1.–9. ročníkem a 20
gymnázií. Naše základní škola obsadila v Olomouckém kraji 11. místo, před
námi se umístily jen tři základní školy (ZŠ Šumperk, Olomouc a Nezamyslice),
jinak samá gymnázia. Společně s námi stejný počet bodů získaly další čtyři
základní školy (ZŠ Litovel, Mikulovice, Lipník nad Bečvou a Horní Štěpánov).
Toto vynikající hodnocení svědčí o velmi kvalitní práci našich pedagogů
i svědomité přípravě našich žáků.
Hlasování Základka roku
Hlasování Základka roku je průzkumem mezi absolventy základních škol
v České republice, jak se jim na jejich základní škole studovalo. Posouzení
kvality školy z pohledu absolventů je důležitým kritériem, podle kterého by se
mohli řídit budoucí žáci základní školy či jejich rodiče. Tento průzkum mezi
absolventy nezahrnuje jen oblast školní práce, ale také atmosféru ve škole,
mimoškolní aktivity, vztahy mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem.
Základní škola Dubicko se podle hlasování svých absolventů v roce
2015/2016 umístila v Olomouckém kraji na 12. místě. Naši bývalí žáci nám tak
vyjádřili velkou podporu, za kterou jim děkujeme.

Prosinec
Olympiáda z českého jazyka - školní kolo
Mikuláš ve škole
Vánoční slavnost ve 4. třídě
Vánoční turnaj ve florbale
Vydání školního časopisu

Leden
Matematická olympiáda 5. a 9. tř.
Pěvecká soutěž Moravský zvoneček - školní kolo
Recitační soutěž – školní kolo

Únor
Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky z okolních škol
Puškinův památník – Ars Poetica
Zeměpisná olympiáda – školní, okresní kolo
Školní ples a maškarní karneval (Pradub)

Březen
Matematický klokan – matematická soutěž
Matematická Pythagoriáda
Vynášení Moreny
Matematická olympiáda 6. – 8. tř.

Duben
Zlatá lyra – soutěž pěveckých sborů
Probouzení přírody (Pradub)
Den Země
Zelená stezka - Zlatý list – přírodovědná soutěž
Dopravní soutěž
Zápis do1. třídy

Co zajímavého plánujeme na rok 2016/2017
Září
GO – seznamovací pobyt žáků 6. třídy
Atletický čtyřboj

Květen

Říjen

.

Výstava ovoce a zeleniny - Dům zahrádkářů
Uspávání přírody (Pradub)
Halloween – oslava svátku duchů v rámci výuky angličtiny
Dlabání dýní a strašidelné čtení

Listopad
Slavnost slabikáře – 1. třída
Dějepisná olympiáda – školní kolo
Florbal – okrskové kolo Mohelnice
Zpívání pod vánočním stromem

Oslava Dne matek
Pasování na čtenáře
Sběr papíru
Vydání školního časopisu

Červen
Den dětí, sportovní den
Odznak všestrannosti ve sportu
Atletické závody I. stupně s okolními malotřídkami
Loučení předškoláků, pasování na prvňáky, beseda s rodiči
Školní akademie

Zprávy ze školní jídelny
Také v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu "Zdravá školní
jídelna“. Děti a žáci dostávají zeleninu i ovoce tak, aby byl naplňován
"Spotřební koš doporučených potravin", omezujeme cukry, tuky a sůl. Při
vaření jídel nepoužíváme žádný glutamát na dochucování ani polotovary. K pití
jsou podávány jen ty nejkvalitnější sirupy, mírně slazené cukrem nebo stévií
(sladkou travou) a dbáme na to, abychom nakupovali ve větší míře regionální
potraviny.
Snažíme se, abychom vařili v souladu se zásadami zdravého stravování,
ale také aby dětem chutnalo, proto se každý měsíc budou moci žáci jedné třídy
podílet na vytváření jídelního lístku. A stejně jako v minulém školním roce
proběhnou i letos v základní a mateřské škole besedy o zdravých svačinkách.
Jana Hartová, vedoucí školní jídelny
Informace z mateřské školy
V letošním školním roce nastoupilo do naší mateřské školy 52 dětí, a to
nejen z Dubicka, ale i z Třeštiny a Police. Zároveň jsme přivítali i dvě nové paní
učitelky, které se společně s námi mohou těšit z krásného nového nábytku ve
třídě mladších dětí.
Čeká nás podzim plný akcí. V nejbližší době máme naplánováno mnoho
aktivit jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. Na uvítanou k nám přijelo zahrát
maňáskové divadlo ze Šternberka Veselé pohádky, jež byly plné písniček
a básniček. V rámci programu Ekoškolka, v němž i nadále pokračujeme, jsme
pozvali rodiče na první letošní schůzku, na níž jsme utvořili nový Ekotým.
23. 9. jsme uspořádali pro děti naší MŠ a jejich rodiče veselé soutěžní
a zábavné odpoledne, nazvané Bramboriáda.
Koncem září se zúčastníme vítání občánků naší obce, navštívíme také
ovocný sad, kde se děti seznámí s výrobou jablečného moštu a švestkových
povidel. Na výstavě ovoce a zeleniny, která se uskuteční v říjnu, budete moci
obdivovat naše výrobky s podzimní tematikou. Ve stejném měsíci začneme
dětmi jezdit na bazén do Mohelnice na předplavecký výcvik a také zahájíme
výuku ve volitelných zájmových kroužcích. Pro letošní školní rok jsme si pro
předškoláky připravili kroužky Sborový zpěv, Školáček, Hrátky s angličtinou
a pracovně-výtvarný kroužek Všeuměl. Již teď o ně mají děti velký zájem.
Protože se však nemůžeme jen bavit, ale musíme i pracovat, vyhlásíme koncem
října podzimní brigádu na naší zahradě. Všechny rodiče i prarodiče rádi
uvidíme!
Kolektiv MŠ

