Hněvošický zpravodaj č. 2/2014
Obecní úřad Hněvošice  říjen 2014


Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb. dne 20. června 2014 a stanovil dny jejich konání na:
pátek 10. října 2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
sobotu 11. října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
V naší obci je jeden volební okrsek. Volební místnost bude v zasedací místnosti OÚ
Hněvošice, Opavská 170, Hněvošice.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu a jde o občana České republiky nebo o
státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádá do 8. 10. 2014 o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové
volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma). V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.

Odpady
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v letošním roce přistaveny u prodejny Tempa a
autobusové zastávky „Horní konec“ ve středu 22. října a budou po naplnění obměňovány. Na
kontejnery je možno odkládat starý nábytek, koberce, podlahové krytiny a další objemný
odpad mimo odpadu nebezpečného, pneumatik a železného šrotu.
Ve čtvrtek 23. října 2014 v době od 15:00 do 17:00 hodin bude za přítomnosti pracovníka
Technických služeb Opava sbírán u prodejny Tempa nebezpečný odpad. Do kategorie
nebezpečných odpadů se řadí zbytky barev, baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny,
fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, lepidla. Tento den, ve stejnou hodinu, můžete také
odevzdat kompletní televizory, ledničky i další domácí elektrospotřebiče, které budou
odebírány v hospodářské budově u Obecního sálu.
Dále připomínáme občanům, že 30. září 2014 byla splatnost druhé poloviny poplatku za
odpad. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti v kanceláři OÚ nebo převodem na účet u České
spořitelny č. ú. 1842406319/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu.
V roce 2013 byly z prostředků EU, SFŽP a obce pořízeny kompostéry na bio odpad včetně
zeleného odpadu s cílem snížit počet popelnic. Bylo počítáno s tím, že pokud občané tento
odpad vytřídí, dojde ke snížení počtu popelnic. Nejen, že se tento předpoklad nenaplnil
(mnozí občané dosud kompostér ani nepostavili a nevyužívají jej), ale u některých
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domácností dochází navíc ke značnému nárůstu popelnic. Již nyní doplácí obec za odpady
ročně asi 100 tis. Kč. Pokud bude těchto nezodpovědných občanů přibývat, budeme nuceni
poplatek za odpady zvýšit.

Taneční příprava na plesovou sezónu
Chodíte rádi na plesy? Potom jistě oceníte, když se budete při tanci více bavit a méně počítat
kroky.
V naší obci je již tradicí velká návštěvnost společenských plesů, které s oblibou navštěvují i
obyvatelé okolních obcí. Věříme, že tento kurz budete vnímat jako skvělý nápad, kdy si
zopakujete základní kroky tanečních stylů jako jsou valčík, polka, waltz, cha-cha, jive, rumba,
samba, slowfox. Jistě bude dost prostoru, abyste Každou středu od 17:00 do 18:30 hod. v
tělocvičně základní školy Hněvošice se na vás budou těšit Přemysl a Taťána.
tyto základní kroky dále rozvíjeli.
Vítány jsou všechny věkové kategorie!!! Náš kurz je přizpůsoben i naprostým začátečníkům.
Partner a společenský oděv není povinný.
Cena za jednotlivce 50,- Kč, za pár 80,- Kč. Zahájení těchto kurzů bude oznámeno v místním
rozhlase.
Pro případné dotazy nás kontaktujte na mobilní telefon: 734 836 399
Každou středu od 17:00 do 18:30 hod. v tělocvičně základní školy Hněvošice se na vás budou
těšit Přemysl a Taťána.

Informace OÚ
Ještě v letošním roce bude zahájena realizace akce s názvem „Revitalizace třešňové aleje
v Hněvošicích“. Jedná se o třešňovou alej za novým hřbitovem, jejíž některé stromy jsou již
za hranicí životnosti. Do konce letošního roku v době vegetačního klidu bude vykáceno 12 ks
přestárlých stromů a nevhodné náletové dřeviny. Na jaře r. 2015 bude vysázeno 102 ks
nových třešní a višní. Na základě výběrového řízení akci zrealizuje firma Ing. Patrik Wieder,
Oldřišov. Celkové náklady budou činit 365 tis. Kč, dotace ze SFŽP bude ve výši 90 %.
Každoročně vydává naše obec na opravy chodníků nemalé finanční prostředky. Přesto
poslední dobou narůstá počet majitelů aut, kteří pravidelně parkují na chodnících (i když mají
možnost parkovat na svém pozemku) bez ohledu na to, že chodníky ničí a že chodci nemají
jinou možnost, než vstupovat do vozovky. Zvláště obtížné je to pro matky s dětmi v kočárku.
Provoz na komunikacích se neustále zvyšuje, proto žádáme občany o ohleduplnost.
Vzhledem ke školení zaměstnanců obecního úřadu ve dnech 23. 10. – 24. 10. 2014 bude
kancelář OÚ uzavřena.

Blahopřání
Soutěžní družstvo mužů Sboru dobrovolných hasičů Hněvošice získalo v letošním roce
mistrovský titul v seriálu Moravskoslezského poháru v požárním útoku. Blahopřejeme a
děkujeme za reprezentaci naší obce.
Ve dnech 28. 8. – 30. 8. 2014 se v Praze konalo mistrovství světa v mažoretkovém sportu.
Žákyně 4. ročníku Základní školy v Hněvošicích Amálie Šteyerová se na toto mistrovství
probojovala. Předcházely tomu celorepublikové kvalifikační soutěže, ve kterých se umístila
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na 1. a 4. místě, a to ji zajistilo postup. Na světovém mistrovství v Praze se Amálie Šteyerová
stala 2. vicemistryní světa a odnesla si domů bronzovou medaili. Blahopřejeme.

Zrealizované projekty v letošním roce
V průběhu měsíců dubna až června byla zrealizována akce s názvem „Zicher nam to budu
susedi zavidět“. Jednalo se o nákup komunální techniky – traktor s návěsem pro provádění
úprav a údržby veřejných prostranství, dále byla vysázena zeleň na ploše u Hněvošického
pahorku a zhotoveno solární osvětlení posezení u odpočívadla cyklotrasy. Na tuto akci byla
poskytnuta dotace z MAS Hlučínsko ve výši 480 tis. Kč, která bude proplácena do konce
letošního roku.
U přístavby Obecního sálu byly v průběhu měsíců června a července provedeny venkovní
úpravy zpevněných ploch, bylo zhotoveno nové oplocení, vstupní a vjezdová brána. Tyto
práce byly financovány v plné výši z obecního rozpočtu, náklady činily 490 tis. Kč.
V loňském roce byla provedena rekonstrukce budov základní školy a mateřské školy a
v letošním roce od měsíce srpna probíhají práce na 1. etapě venkovních úprav. Jedná se
především o provedení nového oplocení z ulice Lesní, zřízení odstavné plochy u příjezdu
k budově školy, opravu povrchu přístupových chodníků a vjezdu, okapové chodníky okolo
budovy školy. Nově je zřízena zastřešená pergola pro venkovní posezení a dlážděný ovál u
budovy mateřské školy. V příštím roce se práce přesunou k mateřské škole a zhruba ve
stejném rozsahu jako u budovy základní školy se provedou práce okolo této budovy.

Informace evidence obyvatel
Statistika dat obyvatel obce ke dni 30. 9. 2014
Celkem
Průměrný věk
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči

1032
523
509
138
164
222
857

40,90
39,28
42,56
6,80
8,24
70,86
47,06

Rodinné stavy ke dni 30. 9. 2014
Ženy
neuvedeno
4
svobodný/-á
172
ženatý/vdaná
260
rozvedený/-á
15
vdovec/vdova
57

Muži
11
229
254
19
11

Datum narození
nejstaršího.
28. 3. 1921
12. 3. 1925
28. 3. 1921
22. 10. 1999
12. 12. 1996
28. 3. 1921
28. 3. 1921

Datum narození
nejmladšího.
11. 7. 2014
11. 7. 2014
3. 6. 2014
11. 7. 2014
11. 7. 2014
25. 8. 1954
19. 9. 1996

Celkem
15
400
514
34
68

Vzhledem k tomu, že dnem 1. 7. 2012 byl spuštěn provoz Základních registrů a Magistrát
města Opavy, Oddělení evidence obyvatel ukončilo tímto dnem poskytování výpisů změn
obcím, žádáme občany, aby změny v evidenci obyvatel (narození, úmrtí, odstěhování)
nahlásili v kanceláři obecního úřadu.
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Informace ZŠ a MŠ Hněvošice
Základní údaje
Ve školním roce 2013/2014 byla Základní škola Hněvošice organizována jako tři třídní s 38 žáky. Do jedné třídy byly
spojeny 2., 3 ročník a 4. a 5. ročník, 1. ročník byl samostatný. Chování bylo u všech žáků školy hodnoceno stupněm
1.
Během školního roku bylo uděleno -38- pochval ředitelky školy a -22- pochval třídního učitele, především za vzorné plnění
školních povinností a za reprezentaci školy v soutěžích nebo za vystoupení na školních besídkách. Ve školní družině bylo
uděleno -22- pochval. V tomto roce nebylo uděleno napomenutí třídního učitele. V průběhu roku učitelé chválili žáky i
prostřednictvím záznamů v žákovských knížkách.
Mateřská škola je na odloučeném pracovišti. Byla organizována jako dvoutřídní a navštěvovalo ji 45 dětí. V mateřské škole
je celodenní provoz. Byl připraven prázdninový provoz od 31. 6. 2014 do 11. 7. 2014.
Zápis
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil v základní škole 28. 1. 2014 od 12.00 do 17.00 hodin pod vedením Mgr. Jany Havlíčkové a
Mgr. Lucie Aichmaierové. Ke školní docházce bylo zapsáno 10 dětí. U žádného dítěte nebylo na základě výsledků zápisu,
pohovoru s rodiči a na základě lékařské zprávy a doporučení pedagogicko-psychologické poradny rozhodnuto o odkladu
školní docházky. V novém školním roce 2014/2015 nastoupí do prvního ročníku 10 žáků.
Setkání s předškoláky
Ve školním roce proběhlo několik setkání budoucích školáků s žáky současného 1. ročníku. Podle plánovaného předpokladu
bude ve školním roce 2014/2015 výuka 1. ročníku spojená s 2. ročníkem. Jako každým rokem navštívili předškoláci ještě
před zápisem do 1. ročníku výuku v ZŠ v letošní 1. třídě, a to předmět matematiku s paní ředitelkou Mgr. Andělou
Lintnerovou a jazyk český s paní Mgr. Lucii Aichmaierovou. Moc se jim to líbilo. Paní Mgr. J. Havlíčková ještě před zápisem
se s dětmi setkala v MŠ, kde pod jejím vedením dostaly úkol, namalovaly obrázky, které se staly součástí zápisu. A protože
máme na škole i dramatický kroužek, který vede paní Mgr. Vlasta Ohnheiserová, tak i ona s žáky jim ráda zahrála
pohádkové představení, které nacvičili.
Mezi společné akce patří i Keramická dílna, které se účastnili pod vedením paní Mgr. J. Havlíčkové v tomto roce žáci
s předškoláky a na výměnu měly děti z MŠ připravené vystoupení pro 1. ročník. V pololetí se byli prvňáci pochlubit v MŠ
svým prvním vysvědčením.
Během všech setkání si malé děti přivykaly na školní prostředí, okoukávaly od školáků, jak to ve škole chodí. Školáci
ochotně pomáhali svým budoucím spolužákům. Již při zápisu bylo zřejmé, že díky známému prostředí se děti neostýchaly
plnit úkoly, hovořit klidně se známou paní učitelkou a cítit se ve škole příjemně, tím byl splněn záměr plánovaných akcí.
Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy proběhl 24. 4. 2014 od 8.30 do 15.00, děti byly přijímány na základě vyhlášeného zápisu pod
vedením pí Vladimíry Chudobové. I zde vše proběhlo bez problémů.
Družba s 5. ročníky ze ZŠ Kobeřice
Již tradičně se ve 2. pololetí školního roku setkávají naši žáci 5. ročníku se svými budoucími spolužáky ze ZŠ v Kobeřicích.
Většina našich páťáků nastupuje do 6. ročníku právě do tamní ZŠ. Letos ukončilo 5. ročník 6 žáků a přestupují do Kobeřic.
Po absolvování akce můžeme říci, že naši žáci se již dobře seznámili se svými budoucími spolužáky a ani prostředí nové
školy jim nebude již zcela neznámé. Všichni se na novou školu a kamarády moc těší, což bylo cílem naší družby. Věříme, že
pro jejich adaptaci na novou školu se udělalo to nejlepší, co bylo v silách třídních učitelek a že ve své nové škole budou
šťastní a úspěšní.
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Učitelé se vzdělávají formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy byly preferovány podle zájmu pedagogů,
zvláště výtvarné, metodické či jazykové. Např.: Mozaika a koláže, Jóga v příbězích, Balanční míče a jejich využití, Metodická
poradna a právní řízení, Změny v právních předpisech za poslední dva roky, Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce,
Finanční gramotnost pro pedagogy a ostatní pracovníky s dětmi a mládeží, Inspirativní hodina - I. stupeň.Všechny vyučující
se dál vzdělávaly v práci na interaktivní tabuli (program – Activ Inspire) a připravovaly didaktické interaktivní materiály pro
výuku jazyka českého, matematiky, jazyka anglického, prvouky či vlastivědy. Ty pak používaly při výuce žáků v počítačové
učebně i na interaktivní tabuli, ve třídách využívaly notebooky i v rámci výuky žáků s vývojovými poruchami učení.
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Školní družina
Činnost oddělení ŠD byla velmi rozmanitá, výrazným kladem je každodenní pobyt žáků venku, časté vycházky do přírody a
velké množství různých akcí. Paní vychovatelka se zaměřuje především na výtvarné a hudební činnosti, vycházky do přírody
apod. Její práce se zaměřuje jak na kolektiv dětí, tak malé skupinky i jednotlivce. V loňském roce opět proběhlo i mnoho
tradičních akcí školní družiny jako je Maškarní ples, divadelní představení, cyklistické a plavecké závody, výtvarné soutěže,
pěvecké soutěže, soutěž Vlaštovka, pečení perníčků nebo nácvik kulturního programu pro nově narozené občánky v obci
apod. V každém ročním období probíhá třídění odpadu, hliníku, sběr starého papíru a PET lahví. Děti navštěvovaly v době
nepříznivého počasí i učebnu PC, kde dále získávaly zkušenosti s prací na počítačích. V rámci dobré spolupráce měla paní
vychovatelka Bc. M. Kubínová na praxi praktikantky ve ŠD, a to sl. Evu Buchtovou a sl. Annu Hanušovou z Hněvošic.
Děkujeme za její laskavost a ochotu.
Náboženství
Náboženství bylo na škole vyučováno jako nepovinný předmět ve třech skupinách podle ročníků, vyučoval je pan farář Mgr.
Bartlomiej Blaszka, Th. D. O prázdninách zorganizoval již 12. tábor, kterého se pravidelně účastní žáci naší školy. Počasí se
vydařilo a tábor měl opět velký úspěch.
Práce s žáky s vývojovými poruchami učení a tělesně postiženými žáky
V ZŠ jsme v letošním roce věnovali pozornost jednomu žákovi s vývojovými poruchami, výuka probíhala podle individuálního
vzdělávacího plánu za asistence dyslektického vyučujícího. Žáci s vývojovou poruchou učení dochází na hodinu doučování a
výuka probíhala dle individuálního vzdělávacího plánu, který vypracovává jejich přidělená paní učitelka. Zvláštní
poděkování patří paní Mgr. Vlastě Ohnheiserové, která doučovala žáky mimo výuku, kteří byli vyšetření na PPP a
nezískali potřebný normativ pro doučování.
Protidrogové prevence
Protidrogové prevence souvisí s prevencí proti negativním jevům v chování dětí. Ve škole jsme nezjistili výskyt návykových
látek a nezaznamenali jsme žádný problém s alkoholem a kouřením. Problémy nevhodného chování vůči spolužákům, které
hraničily se šikanou, byly okamžitě řešeny s žáky i jejich rodiči. Učitelé vedou žáky k tomu, aby se k sobě navzájem chovali
ohleduplně a naučili se společně řešit vhodným způsobem vzniklé problémy. Pro rodiče jsme letos uspořádali jednu
informační schůzku, kde se náznak nevhodného chování mezi žáky vyskytl. Byl proveden zápis a opatření. Paní učitelka
Mgr. Jana Havlíčková připravila pro tento rok dotazník pro žáky – pro vysvětlení, otázky se týkaly reakcí a vztahů žáků
v dané situaci. Výsledky se žáci dozvěděli při společném posezení, kde jim byly vysvětleny nejzákladnější formy správného
chování. V příštím roce bude dál pokračovat zpracování informací a realizace přirozeného vývoje a chování žáků nejen mezi
sebou. A současně zorganizujeme besedu zaměřenou na „Chování a šikana“ve škole i mimo školu.
Paní učitelce Mgr. J. Havlíčkové děkujeme za zpracování tohoto úkolu.
K psychické pohodě přispívá i velký počet akcí doplňujících a zpestřujících výuku – jezdíme na výlety, pravidelně
pořádáme besídky, dětský maškarní karneval a jiné. Ve škole jsme letos opět pořádali Týden zdraví, Mezinárodní olympijské
hry, Duhový týden, Čajování, Den Země, Den matek, kulturní program k akci Vítání občánků, Vánoční představení pro
seniory apod. S dětmi navštěvujeme divadelní představení a koncerty, umožňujeme jim práci v odpoledních zájmových
kroužcích, vedeme je k četbě hodnotných knih a dalším aktivitám. V letošním roce pozvala paní vychovatelka Bc. M.
Kubínová divadlo z Rychvaldu pod názvem Divadlo Ententýky vedeno paní Mgr. Kateřinou Řeřichovou, které se postaralo o
krásné vystoupení pro žáky ve školní družině „S myškou Klárkou a veverkou Terkou.“ Děkujeme za organizaci paní
vychovatelce.
V rámci programů zařazujeme do plánu akcí školy i besedy, např. První pomoc – besedy se zdravotními sestrami a lékařem,
který předvedl na pomocné figuríně a přístrojích, jak se provádí umělé dýchání a co dělat při zástavě srdce( děkujeme paní
Majvalderové), Policie na území ČR, preventivní schůzky, které byli pro žáky ZŠ i děti z MŠ velmi přínosné.
Zde děkujeme všem dobrovolným a ochotným lidem tyto besedy pro žáky uskutečnit a paní učitelkám patří poděkování za
organizaci.
Spolupráce
Pedagogové spolupracují nejenom mezi sebou a s rodiči, dobrá je i spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem na ul.
Elišky Krásnohorské v Opavě a opavskou Pedagogicko – psychologickou poradnou. O prospěchu a chování našich bývalých
žáků nás pravidelně informuje vedení kobeřické základní školy. Tradičně dobrá je spolupráce s polskou školou v obci
Sciborzyce Wielkie. V letošním roce jsme byli pozvání k nim na školu a prožili krásnou společnou atmosféru a mnoho
zábavy, z naší strany jsme i my zorganizovali setkání pod vedením paní Mgr. J. Havlíčkové, Bc. M. Kubínové a celého
školního kolektivu, dále za pomoci milých maminek a sponzorskému daru pana Aichmaiera, který věnoval škole a školce
mnoho odměn z obchodního družstva potravin TEMPO, abychom si mohli společně zasoutěžit v Mezinárodních
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olympijských hrách. Ceny a občerstvení nám zajistila i Obec Hněvošice, které patří velké díky, ale i šikovné ruce přátel školy,
kteří připravili a upekli dobroty pro všechny. Počasí nám letos nepřálo, polská škola se tedy omluvila a těší se na příští rok,
přesto dobrá nálada nechyběla a úsměv na tvářích byl největší odměnou pro nás všechny. Pro MŠ, která se vlivem počasí
také nemohla zúčastnit, připravila paní Mgr. J. Havlíčková zábavnou hru – Sběr motýlů – tím děkuji i jí a ostatním pedagogů,
kteří pomáhali. A protože jsme dostali od rodičů mnoho krásných předmětů, hraček a sladkostí, mohli jsme oslavit Den dětí
v hojnosti a radosti.
Keramická dílna
V rámci možností probíhá v naší škole keramické tvoření nejen ze stran dětí, ale i dospělých. Možnost si vyrobit svůj vlastní
výrobek a strávit společně volný čas patří k mnoha příjemným setkáním. Všichni si mohli vyzkoušet různé druhy zpracování
keramické hlíny a vyrobit si podle svého přání, nápadů a zručnosti libovolný výrobek.
Byli jsme seznámení i s jinými technikami, kterými nás obdarovala paní Mgr. J. Havlíčková.
Po vypálení byly výrobky ještě dodatečně naglazurovány. Po konečném vypálení bývají všichni se svou prací velmi
spokojeni a odnášejí si domů pěkné výrobky. Během celého odpoledne bývá v učebně velmi živo, panuje dobrá nálada a
všem se tvoření moc líbí. V letošním roce paní Mgr. Havlíčková připravila takové tvoření nejen pro žáky ZŠ a děti z MŠ –
poděkování patří jí, a to za ochotu vše zorganizovat a příjemně nás vést touto tvořivou práci
Materiál – keramickou hlínu - finančně zaštítila Obec Hněvošice. Děkujeme.
Kroužky na škole
Škola vedla tyto kroužky: dramatický kroužek (Mgr. V. Ohnheiserová), kroužek dovedných rukou (Mgr. J. Havlíčková)
a kroužek anglického jazyka (Mgr. L. Aichmaierová). Dále soukromá výuka – hra na flétnu – pod vedením zkušené
lektorky paní Kořenkové.
Pestrá byla i činnost školní družiny, např. dětský karneval, plavecká soutěž v Opavě, cyklistické závody, divadelní
představení, výtvarné a pěvecké soutěže, besedy, výlet a jiné akce. Pro dospělé probíhala Jóga v MŠ – pod vedením pana
Stuchlého.
Dopravní výchova
V dubnovém měsíci žáci 4. ročníku pod vedením Mgr. Jany Havlíčkové opět absolvovali výuku dopravní výchovy spolu
s praktickou částí a testem, poté obdrželi Průkaz cyklisty od pana strážníka, který přijal pozvání od paní Mgr. Ohnheiserové
a připravil nám pro celý I. stupeň a MŠ krásnou a poučnou besedu, všem patří také poděkování.
Úroveň spolupráce s rodiči žáků
Spolupráce školy s rodiči žáků je na velice dobré úrovni. Zájem ze strany rodičů spolupracovat se školou je velký. Rodiče
dokážou se svými připomínkami nebo odlišnými názory přijít včas a v klidu je projednat. KRPŠ pořádal opět pro děti:
Mikulášskou nadílku, Rozsvěcování vánočního stromu, Velikonoční výstavu, Dětský maškarní karneval, Den dětí… atd.
Podílel se i na organizování dalších aktivit, jako společný zimní výlet do Tošovic, který pomohla organizovat paní Mgr. V.
Ohnheiserová, kde byla možnost si zalyžovat, zabobovat a využít i jiné zimní atrakce s výborným obědem a skvělou
atmosférou. Všechny tyto aktivity jsou přístupné i ostatním dětem obce a všem občanům.
KRPŠ také přispívá na odměny pro děti v různých soutěžích, na hračky do mateřské školy, školní družiny atp.
Ve spolupráci s obcí děti z MŠ a ZŠ nacvičily vánoční program pro seniory, maminky a program na vítání občánků. Akce
byly hodnoceny kladně.
Spolupráce s obcí
Spolupráce s obcí se mi jeví jako velmi dobrá, pan starosta byl průběžně seznamován s chodem školy a jejími potřebami a
pomáhal je naplňovat s laskavostí a vstřícností, pracovnice obecního úřadu ochotně poradily a pomohly. Obec nám zajišťuje
pomoc v rámci možností.
Škola se zapojuje do kulturního života obce. Další spolupráce s obcí byla zajištěna prostřednictvím zástupců z obce, kteří
byli členy školské rady. Moc děkujeme za pomoc a podporu.
Spolupráce s okolními školami
Spolupracovali jsme se Základní školou v Kobeřicích, kam naši žáci z 5. třídy přestupují. Letos se setkali společně s žáky
pod vedením Mgr. J. Havlíčkové, která si připravila bohatý program. Dále 2. a 3. roč. pod vedením Mgr. V. Ohnheiserové
v rámci projektu „Prozkoumáváme okolí naší obce“ navštívili obec Služovice, Odřišov, Kobeřice a Malé Hoštice, kde se
setkali nejen s občany, žáky, ale i se starosty obcí. Děkujeme paní učitelce za pěkný přístup a zkušenost pro žáky se takto
scházet a poznávat okolí školy.
Zapojení do soutěží a akcí
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Zapojili jsme se do recitačních a pěveckých soutěží a několika soutěží matematických, výtvarných a sportovních. V každém
ročním období probíhá třídění odpadu, hliníku, sběr starého papíru a PET lahví. Ve sběru tříděného papíru se podařilo pro
školu a školku našetřit peníze, za které se zakoupily drobné dárky, odměny pro sběrače, pracovní materiál do tříd a část
finančních prostředku se vložila na školní výlet, kde paní učitelky zaplatily žákům vstupné a občerstvení. Tím děkujeme
všem, kteří se společně s námi účastnili na sběrové akci a paní Mgr. J. Havlíčkové za organizaci a paní Mudrákové, panu
Klímkovi a panu Kašnému za odvoz. Obci děkujeme za zapůjčení dodávky.
V rámci humanitární sbírky jsme spolupracovali s Fondem Sidus a Život dětem, kde se vybraly finanční prostředky rodičů,
pracovníků ZŠ a MŠ a poslaly se k nákupu rehabilitačních přístrojů do nemocnic pro děti. Moc děkujeme za příspěvky.
Materiální vybavení školy
Materiální vybavení školy je postupně doplňováno.
Průběžně jsou doplňovány názorné učební pomůcky a učebnice, pamatuje se i na pomůcky pro tělesně postižené děti, na
které jsou zvlášť vyčleněny peníze z Krajského úřadu. Také je průběžně doplňována žákovská i učitelská knihovna.
Současně děkujeme i KRPŠ, kteří zakoupili drobný nábytek do tříd a rodičům, kteří se podíleli na tvorbě tohoto nábytků a
montáží ve třídách. Ke konci školního roku jsme obdrželi i věcný dar – el. klavír, který byl financován ze strany KRPŠ.
Děkujeme i Obci Hněvošice, která zakoupila drobný nábytek do mateřské školy a panu Klímkovi a panu Kašnému za
montáž.
V rámci zpracovávání projektu byly utvořeny nové výukové stěny. Počítačová učebna je propojena s počítači v knihovně a
na síti byly umístěny nové výukové programy, se kterými žáci pravidelně pracují. Paní učitelky mají ve třídě své pracovní
notebooky, které využívají při výuce nebo jsou k dispozici pro žáky s VPU. K zajištění provozu spolupracujeme s Ing.
Davidem Jarkulišem, který je naším externím zaměstnancem a podílí se nejen na montážích a úpravách v učebně PC, ale
stará se o funkčnost počítačů, které pravidelně kontroluje, také zajišťuje připojení internetu v ZŠ a MŠ. Touto cestou bych
chtěla i jemu poděkovat za vynaloženou práci navíc, kdy sestavovali společně s paní Mudrákovou celou PC učebnu a
interaktivní tabule z důvodu rekonstrukce školy, a to v době svého pracovního volna i v době víkendu. Děkujeme!!!
Opravy a údržba
Opravy byly prováděny především svépomocí paní školnicí Danuši Mudrákovou, které moc děkujeme za její pomoc i mimo
pracovní dobu a současně i zaměstnancům obecního úřadu panu Klímkovi a panu Kašnému.
Dokončení přestavby školy a mateřské školy se ukončilo v říjnu 2013. Úpravy v okolí školy se budou provádět v etapách šk.
roků 2013, 2014, 2015 - zajišťuje Obec Hněvošice. Děkujeme.
Činnosti školy
Ve školním roce 2013/14 byla činnost školy bohatá, a to z hlediska besed, akcí, výletů, kulturních představení či soutěží.
Program byl různorodý, přesto vyjmenuji několik zásadních akcí:
1.

MŠ v 1. ročníku – zapojení dětí do vyučovacího procesu – Mgr. L. Aichmaierová.

2.

Týden zdraví – Mgr. V. Ohnheiserová.

3.

Duhový týden – Mgr. J. Havlíčková.

4.

Kulturní program ke Dni matek – tř. učitelky ZŠ i MŠ.

5.

Beseda s Policií – V. Ohnheiserová.

6.

Den knihy – besedy.

7.

Mezinárodní olympijské hry a Den dětí – Mgr. J. Havlíčková, Bc. M. Kubínová

8.

Zápis do 1. ročníku – Mgr. J. Havlíčková, Mgr. L. Aichmaierová..

9.

Pohádková hodinka pro MŠ a předškoláky v 1. ročníku – Mgr. V. Ohnheiserová.

10. Společná návštěva divadelních představení.
11. Divadelní představení v MŠ.
12. Keramická dílna – netradičně - Mgr. J. Havlíčková.
13. Mikuláš – žáci 5. ročníku s panem Dornou a panem Bitomským.
14. Zimní výlet do Tošovic – KRPŠ + Mgr. V. Ohnheiserová.
15. Společná keramická dílna – Mgr. J. Havlíčková.
16. Sehrání pohádek pro MŠ – Mgr. V. Ohnheiserová.
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17. Den zvířat – Opava.
18. Den Země – Mgr. L. Aichmaierová.
19. Čajování – pod vedením Mgr. J. Havlíčkové.
20. Poskytování první pomoci – beseda - Mgr. V. Ohnheiserová.
21. Setkání s žáky 5. ročníků ze ZŠ Kobeřice - Mgr.J. Havlíčková.
22. Dopravní výchova 4. ročník – Mgr. J. Havlíčková.
23. Zapojení se do sbírek – „ŽIVOT DĚTEM“ a „FOND SIDUS“, kde finanční prostředky byly zaslány na konto na
nákup přístrojů a rehabilitačních strojů pro děti.
24. Školní výlet – Mgr. J. Havlíčková.
25. Beseda s paní PaedDr. Bronislavou Hyvnarovou.
26. Plavecký výcvik v 1. a 5. ročníku – Mgr. J. Havlíčková, Mgr. V. Ohnheiserová, Mgr. L. Aichmaierová.
27. Představení dětí u MŠ pro 1. ročník + rozloučení se školním rokem.
28. Svaté přijímání – Mgr. Bartlomiej Balszka Th. D.
29. Spolupráce 5. ročníků se ZŠ Kobeřice – s programem.
30. Ovoce do škol – projekt EU.
31. Sběr starého papíru – Mgr. J. Havlíčková, D. Mudráková, J. Klímek, L. Kašný.
32. Dramatický zájmový útvar – Mgr. V. Ohnheiserová.
33. Dovedné ruce – Mgr. J. Havlíčková.
34. Angličtina – Mgr. L. Aichmaierová.
35. Soukromá hra na flétnu – Mgr. Kořenková
36. Výlet do Prahy – organizovala Mgr. J. Havlíčková, L. Aichmaierová.
37. Hněvošický rekordman(ka) – Mgr. L. Aichmaierová.
38. Dopravní výchova v Malých Hošticích – Mgr. V. Ohnheiserová.
39. Cyklovýlet – Mgr. J. Havlíčková, Mgr. L. Aichmaierová.
40. Cyklistické závody a plavecké závody – Bc. M. Kubínová.
41. Projekt – „ Třída plná zvířátek“a „ Poznáváme okolí školy“ – Mgr. V. Ohnheiserová
42. Projekt – „ Narozeniny a svátky“ a „Cestovní kancelář Hněvošice“ – Mg. J. Havlíčková
43. Vedení školní kroniky – Bc. M. Kubínová
44. Volný vstup do ZŠ a MŠ Hněvošice pro veřejnost – dokončená rekonstrukce
45. Závěrečné besídky a posezení s rodiči.
Zapsala: Mgr. Anděla Lintnerová
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