
Jak jsme vyhrály turnaj v miniházené 

Turnajem je vždy zakončena několikaměsíční průprava kolektivní hry házená. Pro nás, mladší 

žačky, je to zatím tzv. miniházená. Tréninky a příprava proběhly v prvních měsících  

letošního roku. Na turnaj jsme se vydaly s panem učitelem Hrdličkou v pondělí 23. května do 

sportovní haly Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Přes jednu remízu, jednu prohru a několik 

vítězných zápasů jsme se probojovaly až do finále. Tam nás jako soupeřky čekaly holky 

z Chvalčova, právě ty nás porazily. Nezalekly jsme, zvolily správnou taktiku bránění a 

zvítězily jsme! Přivezly jsme si krásný velký pohár a zlaté medaile. Z vítězství máme velkou 

radost.  

       Družstvo „házenkářek“ z 5.třídy 

 

Beseda v osmých třídách 

V úterý 7. června 2022 proběhlo setkání žáků 8. A a 8.B s lektorkami Informačního a 

poradenského střediska Úřadu práce Vsetín Mgr. Renatou Dorňákovou a Mgr. Jitkou 

Bližňákovou. Schůzka byla zaměřena na nejbližší perspektivu žáků, kteří budou v příštím 

školním roce  odcházet ze školy a kteří si budou vybírat nějakou formu dalšího vzdělávání na 

středních školách a učilištích. Během dvou hodin se střídaly informace a aktivity žáků. Žáci 

se například dozvěděli, podle čeho si vybírat povolání, co znamená písmenko v kódu oboru, 

co je to národní soustava povolání, jakých je 30 klíčových profesí ve Zlínském kraji. V další 

části se lektorky věnovaly informacím o přijímacím řízení, o vyplňování přihlášek, seznámily 

žáky s informačními zdroji. Žáci si také vyzkoušeli některé osobnostní testy, např. na 

pozornost. 

Na Úřadu práce ČR – kontaktním pracovišti Vsetín se provádí také bezplatná počítačová 

diagnostika profesních zájmů spojená s individuálním poradenstvím k výběru dalšího 

vzdělávání. Je potřeba se předem objednat. 

Žákům se setkání líbilo, svědčí o tom zpětná vazba, kterou lektorkám poskytli. 

Všechny podstatné informace k výběru školy a přijímacímu řízení jsou na webových 

stránkách školy v sekci Poradenství. 

       Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce 

Školní výlety 

Letos se cílem výletů několika ročníků stalo městečko Štramberk. Tak např. v úterý 24.5. se 

tam vydali druháci. Žáci absolvovali poutavý zážitkový program u jeskyně Šipka, jímž je 

provedly pracovnice místního muzea a který se jim velice líbil. Po procházce městem a 

návštěvě muzea s představením historického a přírodního zázemí Novojičínska společně 

vystoupali na Štramberskou Trúbu. Děti byly nadšené a spokojené. I počasí, které vypadalo 

zpočátku všelijak, vyšlo na jedničku. Krátký rozchod na závěr výletu s možností koupit si 

drobný suvenýr byl třešničkou na dortu. 

 



Do Štramberka se vydali také páťáci a šesťáci a každá třída absolvovala odlišný program. 

Těch možností, jak příjemně a užitečně strávit den v tomto malebném městečku je totiž 

opravdu hodně, ať už se jedná o návštěvu 40 m vysoké věže Trúba, prohlídku historického 

centra, botanickou zahradu s arboretem, Muzeum Zdeňka Buriana, pekárnu Štramberských 

uší apod.  

Prvňáci se vydali do ZOO Lešná, třeťáci a čtvrťáci do Brna, sedmáci a jedna devátá třída do 

Olomouce, osmáci vyjeli do Rožnova a strávili tam dva dny sportováním a turistikou.   

Inspirativní hodina tělesné výchovy pro žáky 1. – 3. ročníku 

Ve středu 1. června 2022 navštívil naši školu v rámci hodiny tělesné výchovy okresní trenér 

FAČR  Ondřej Koňařík, který strávil s dětmi 1. až 3. ročníku celé dopoledne. Žáci si užili 

dostatek pohybu, zábavy, poznali nové hry a soutěže zaměřené nejen na rychlost, pozornost, 

ale také třeba na týmovou spolupráci. 

Ve workshopu na téma „Co je zdravý životní styl“ se žáci dozvěděli, proč je důležitá 

pravidelná a zdravá strava, správný pitný režim, dostatek spánku a pohybu.  

        Mgr. Dagmar Heraltová 

Výroba jarních dekorací 

Třídy 6. A, 6. B se zúčastnily tvoření jarních věnců v rámci předmětu pracovní činnosti. 

Tvoření se uskutečnilo v dílně zámeckého areálu města Kelč. 

Každý z žáků měl za úkol vytvořit si svou vlastní dekoraci. Pomůcky jim byly rozdány 

vedoucí akce paní Pavlou Honešovou. Všichni dostali březové proutí, ze kterého si upletli 

buď korpus věnečku, nebo korpus ve tvaru slzičky. Paní Honešová byla samozřejmě všem  k 

dispozici, neboť ne každému to šlo hladce. Aby se jim věneček (slzička) nerozpadl, svázali jej 

(ji) drátkem. Jako další pomůcky jim byly rozdány větvičky keříků a mašle žluté a oranžové 

barvy. A už bylo na žácích, aby si podle své fantazie a podle toho, jak se každému líbilo, svou 

dekoraci ozdobili. 

Když měli žáci hodnotit tuto akci, byli všichni spokojeni. Nejen že si vyzkoušeli, co taková 

tvorba obnáší, že je potřeba zručnosti, použití hravosti a fantazie, ale také si mohli odnést svůj 

výtvor domů a pochlubit se doma rodičům, kamarádům. Z výroby věnců byli dokonce nadšeni 

i kluci, což také vypovídá o úspěchu celé akce.  

        Mgr. Kateřina Drdová 

 

 

 

 

 

 



Výsledky přijímacího řízení 2021 - 2022 

Žáci absolvovali v dubnu přijímací řízení. Součástí tohoto řízení byly písemné testy 

z českého jazyka a matematiky, a to na všechny maturitní obory.  

Zde jsou výsledky letošního přijímacího řízení IX.A  

Škola: Obor Matu-

rita 

Počet 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 4letý studijní  ano 3 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 4letý studijní  ano 1 

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín  - 

Agropodnikání 

4letý studijní  ano 1 

Střední průmyslová škola Hranice – Nábytkářská a 

dřevařská výroba 

4letý studijní  ano 2 

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

– Technické zařízení budov 

4letý studijní ano 1 

Obchodní akademie Valašské Meziříčí 4letý studijní ano 2 

Střední průmyslová škola Hranice – Požární ochrana 4letý studijní ano 1 

Střední zdravotnická škola Hranice – Praktická sestra 4letý studijní ano 1 

Střední zdravotnická škola Hranice – Ortoticko-

protetický technik 

4letý studijní ano 1 

Masarykovo gymnázium, Stření zdravotnická škola 

Vsetín – Praktická sestra 

4letý studijní ano 1 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – 

Ekonomika a podnikání 

4letý studijní ano 1 

Integrovaná střední škola – COP Valašské Meziříčí – 

Mechanik elektronik 

4letý studijní ano 1 

Integrovaná střední škola – COP Valašské Meziříčí – 

Nástrojář 

3letý studijní ne 1 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice – kadeřník 3letý studijní ne 2 

 

  



Zde jsou výsledky letošního přijímacího řízení IX.B 

 

Škola: Obor Matu-

rita 

Počet 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 4letý studijní  ano 1 

Gymnázium Hranice 4letý studijní  ano 2 

Střední škola informatiky a řemesel Rožnov pod 

Radhoštěm – Informační technologie 

4letý studijní  ano 1 

Střední odborná škola Hranice – Bezpečnostně právní 

činnost 

4letý studijní  ano 1 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka – Autotronik  4letý studijní ano 1 

Obchodní akademie Valašské Meziříčí 4letý studijní ano 2 

Integrovaná střední škola – COP Valašské Meziříčí – 

Cukrář 

3letý studijní ne 1 

Integrovaná střední škola – COP Valašské Meziříčí – 

Nástrojář 

3letý studijní ne 1 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka – cukrář 3letý studijní ne 1 

Střední odborná škola Hranice – Rekondiční a 

sportovní masér 

3letý studijní ne 1 

Střední škola informatiky a řemesel Rožnov pod 

Radhoštěm - Autoeletrikář 

3letý studijní ne 1 

 

       Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce 

 

Akce školní družiny 

Děti, které navštěvují školní družinu, se zúčastnily několika akcí. 

Na konci dubna vychovatelky ŠD připravily „Rej čarodějnic“, na kterém děti spolu 

s vychovatelkami v převlecích za čarodějnice plnily s nadšením různé čarodějnické kvízy, a 

nechyběly ani  soutěže vztahující se k tomuto dni. Za vše pak následovala sladká odměna. 

Počasí přálo, a tak se celá akce mohla uskutečnit na školní zahradě a školním hřišti. 

V rámci dětského dne navštívily děti herní centrum Vrtule ve Valašském Meziříčí, kde si 

vyzkoušely spoustu různých deskových a logických her. Celé herní centrum patřilo naší ŠD a 

tak se děti náležitě vyřádily. 



Začátkem měsíce června ŠD pořádala akci „ Kdo bubnuje, nezlobí!“. Děti si vyzkoušely 

bubnovat na různé bubny pod vedením pana Pavla Kubeši. Celá akce proběhla v tělocvičně. 

Všechny děti byly spokojené a dostatečně „vybubnované.“ 

Na konec školního roku ještě připravujeme poslední akci s názvem „ Družinové piknikování“ 

a opět se těšíme na hojnou účast. 

          Vychovatelky ŠD 

Červnový jarmark 

Ve čtvrtek 9. června 2022 se v to v přízemí naší školy hemžilo žáky, učiteli, rodiči, kamarády, 

neboť se konal školní letní jarmark. Stánky tady sice neměly všechny třídy, ale ty, které se do 

akce zapojily, množstvím výrobků a pestrostí sortimentu vše vynahradily. Návštěvníci se 

samozřejmě zastavovali u stánku svého dítěte, ale posléze nahlédli i k „sousedům“. Dětmi 

nabízené zboží bylo opravdu rozmanité a nápadité. Bylo napečeno (muffiny, řezy, drobné 

sladké i slané pečivo), navařeno (marmelády, domácí sirupy, mimochodem vedla bezinková 

šťáva), v nabídce byla mýdla, domácí plastelína, svícny a dekorační předměty z přírodnin, 

drobné šperky, lapače snů, bylo toho opravdu hodně, co si děti i za pomoci svých rodičů na 

tento den připravily. Děti prodávaly s nadšením a tomu, kdo procházel mezi prodejními pulty, 

se nepodařilo projít tak, aby si něco nekoupil.   

Ve školní kavárničce jste mohli posedět u kávy nebo čaje, nebo si jen vypít lahodný míchaný 

nápoj, popř. zakousnout chutný dezert. Milá obsluha žáků z 9. tříd se postarala o klidnou 

atmosféru, zatímco na chodbě to připomínalo tureckou tržnici.  

Jarmark trval tři hodiny, ale kdo nepřišel dostatečně včas, neměl už skoro z čeho vybírat.   

Peníze, které prodejem děti získaly, použijí k financování třídních akcí. 

  

Všem dětem a jejich učitelům, rodičům a veřejnosti děkujeme za to, že přišli a děti podpořili.   

 

         PhDr. Pavla Čučková 

Kurzy sebeobrany pro žáky 8. a 9. ročníku 

V rámci programu MaS06-22 „Podpora sebeobrany žáků na základních školách“ jsme získali 

dotaci z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu „Kurzy sebeobrany pro žáky 8. a 9. 

ročníků“. 

Cílem programu je podpořit realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a zvýšení aktivní 

a pasivní schopnosti sebeobrany. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy 

bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se 

ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany.  

Kurzy pro žáky jsme uspořádali ve středu 15.6.2022 ve spolupráci s lektory společnosti 

SORUDO.  Žáci se seznámili se základními principy bezpečného chování, získali návod, jak 

vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučili se ovládat praktické prvky fyzické 

sebeobrany.  

„Cílem je posílit zdatnost mládeže a jejich připravenost řešit různé konfliktní situace. Výcvik 

reálné sebeobrany zdokonaluje fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí a 

ubránit se mu. Principy sebeobrany zároveň pomáhají uvědomovat si a respektovat hranice jak 



své vlastní, tak i těch druhých."        

        Lektor společnosti SORUDO 

Reflexe našich deváťáků:  

Zajímavá zkušenost, určitě to využiju. Jsem ráda, že jsem se mohla něčeho takového zúčastnit. 

Chtěla bych absolvovat více takových hodin výcviku a myslím si, že toto by měl umět každý. 

Kurz sebeobrany byl určitě užitečný, a když bude potřeba, něco z toho využiju. 

Takových hodin bychom měli mít mnohem více, ale jsem rád, že jsem mohl absolvovat i tento 

tříhodinový program. 

Kurz se mi moc líbil, zopakovala bych si ho. 

Byla to zajímavá zkušenost, ale doufám, že nic z toho nebudu nikdy potřebovat. 

Velmi užitečná akce! Nikdy nevíme, kdy něco ze sebeobrany budeme potřebovat. 

Tříhodinová lekce SORUDA byla velmi zajímavá, ale myslím si, že jedna lekce k tomu, aby se 

člověk naučil zásadám sebeobrany, asi nestačí. Jako ukázka to bylo skvělé. 

Bylo to skvělé a přínosné. Bohužel krátké, tři hodiny na takový výcvik nestačí. 

         Mgr. Zdeňka Hradilová 

 

 


