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I. Základní údaje o škole 
 
 
Název školy: Základní škola Libina, příspěvková organizace 
Adresa: Libina 548, 788 05  Libina          
IČO: 708 708 61 
DIČ:                        CZ70870861 
IZO: 600 148 327 
Telefon, fax:  583 233 394     
E-mail: zslibina@mybox.cz 
www.zslibina.cz 
 
 
 
 
Vedení školy    
 
Ředitel:   Mgr. Jaroslav Vojáček, Libina 28 
Zástupce ředitele: Mgr. Václav Crhonek, Libina 54 
Výchovný poradce:           Mgr. Ludmila Peštuková, Libina 768 
Vedoucí vychovatelka:           Milena Lehká, Libina 810 
Účetní, ekonomka:                 Pavlína Valentová, Dolní Libina 30 
 
 
 
Zřizovatel  
 
Obec Libina, Libina 523 
 
 
 
Školská rada 
 
Předseda: Ing. Michal Horáček 
 
Členové:    Ludmila Vašková 
                    Bc. Lada Cinegrová 
                    Mgr. Ludmila Peštuková 
                    Mgr. Jarmila Hamalová 
                    Irena Procházková 
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Charakteristika školy   
 
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do školského rejstříku. 
V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  
 
Základní škola poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné 
strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, učili se tvořivě myslet 
a řešit problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, 
vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k ostatním lidem, k odlišným 
kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je 
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém 
profesním uplatnění. 
  
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Na prvním stupni bylo 
10 tříd a 182 žáků, na druhém stupni byly 4 třídy se 106 žáky. Celkem měla ZŠ 14 tříd a 288 
žáků.  
Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem. 
V naší škole vyučujeme ve všech ročnících podle ŠVP s názvem „Novou cestou společně". Třídy 
školy se naplňují do počtu 30 žáků.  Průměrná naplněnost tříd v naší škole je 20,6 žáků. 
 
Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve 
skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu 
s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Ve školním roce 2016/2017 byla dělena 
výuka  cizích  jazyků v 6. a 8. třídě. 
 
Škola zřizuje pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. V doučovacích skupinách 
zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. Pro žáky se specifickými 
vývojovými poruchami učení organizuje škola individuální speciálně pedagogické práce mimo 
vyučování, tzv. nápravu. V tomto školním roce nápravu provádělo 8 vyučujících učitelů a bylo do 
ní zařazeno 32 žáků. 
 
Ředitel školy odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání ve škole, ustanovuje 
třídní učitele, vedoucí vychovatelku školní družiny a školního klubu. V rozsahu stanoveném 
vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby.  
 
Ředitel školy ustanovuje pedagogickou radu, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci 
školy, jako svůj poradní orgán. Ředitel organizace vydává po projednání s pracovníky a se 
souhlasem pedagogické rady Školní řád, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, 
tělocvičen a hřišť. Škola organizuje lyžařské kurzy, plavecký výcvik žáků a kurz dopravní výchovy, 
jejich program schvaluje ředitel školy. Škola zajišťuje školní výlety a jiné akce související 
s výchovně vzdělávací činností školy.  
Škola zřizuje pro žáky zájmové útvary. Poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro 
činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Žákům 5. a 9. třídy umožňuje škola přípravu 
k přijímacím zkouškám. Škola nabízí výuku náboženství ve všech ročnících jako nepovinný 
předmět. 



 

 

Součástí školy jsou  školní družina, školní klub, školní jídelna a výdejna stravy. Škola zajišťuje 
bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a 
vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje 
jejich dodržování.  
 
Do školy dojíždějí žáci z okrajových částí obce, z místní části Obědné, z Kamenné, Oskavy, 
Benkova a Šumperka. Celkem dojíždí 75 dětí, z tohoto počtu 49 dětí z okrajových částí Libiny,  
12 dětí z místní části Obědné, 9 žáků z Kamenné, 3 z Oskavy, 1 žákyně z Benkova a 1 žák ze 
Šumperka. 
Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje v pěti školních budovách.  

 
 

Umístění tříd do školních budov ve školním roce 2016/2017: 
 

 

  Školní jídelna ** - počet strávníků: 
 

I. stupeň:  128 žáků, z toho v HL 26 žáků                 
II. stupeň:   69 žáků                  35 zaměstnanců školy           Přibližně 120 cizích strávníků 

 
 
 
 
 
 
 

Budova 
Počet 
tříd 

Počet 
oddělení 
ŠD/ ŠK* 

Názvy tříd 
Počet žáků 
v budově 

Počet žáků 
ve ŠD/ŠK* 

1 - 5, č. p. 31  
ve středu obce 
(u kostela) 

5 - 
1.A, 1.B, 
2.A, 2.B,  

3.A  
92 - 

1 - 5, č. p. 520      
Horní Libina 
(4 km od ředitelství) 

2 1 3.B., 5.B  35 25 

6 - 9, č. p. 548     
ve středu obce  
(sídlo ředitelství školy,   
  hlavní budova)   

7 1* 
4.A, 4.B, 5.A, 6., 

7., 8., 9.  
161 26* 

Školní družina, č. p. 207 
ve středu obce  

- 4 - - 100 

Školní jídelna, č. p. 564  
(naproti hlavní budovy) 

- - - ** - 

 
Celkem 
 

13 5/1* - 288 125/26* 



 

II. Učební plán školy 
 

 
I. stupeň ( 1. -  5. ročník ) 

 

Ročník ČJ AJ M ČS Vl/Př HV VV ČP TV I 
Týdenní 

počet hodin 

1. 9 - 5 2 - 1 1 1 2 - 21 

2. 9 - 5 2 - 1 2 1 2 - 22 

3. 9 3 5 2 - 1 2 1 2 - 25 

4. 8 3 5 3 - 1 2 1 2  25 

5. 7 3 5 4 - 1 2 1 2 1 26 

 
 

 

 
II. stupeň (6. - 9. ročník) 

 
 

Roč. 
 

 
ČJ 
 

 
AJ 
 

M I HV VV ČP TV VO VZ Z D Př F Ch NJ 
Týdenní 

počet 
hod. 

6. 4 3 4 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 - - 28 

7. 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 - 2 30 

8. 4 3 4 1 1 2 1 2 1 - 2 2 3 2 2 2 32 

9. 5 3 5 1 1 1 1 2 1 - 1 2 2 1 2 2 30 

 
 

 
 

Legenda: 
ČJ – český jazyk a literatura 
M – matematika 
ČS – člověk a jeho svět 
HV – hudební výchova 
VV – výtvarná výchova 
ČP – člověk a svět práce 
TV – tělesná výchova 
Pr – prvouka 
Vl – vlastivěda 
Př – přírodověda, přírodopis 
PČ – praktické činnosti 



 

AJ – anglický jazyk 
I – informatika 
VO – výchova k občanství 
VZ – výchova ke zdraví 
Z – zeměpis 
D – dějepis 
F – fyzika 
OV – občanská výchova 
RV – rodinná výchova 
VP – volitelný předmět 
Ch – chemie 

 
Nepovinné předměty 
Náboženství - 1 hodina  
 
Disponibilní hodina   
1. ročník: ČJ 2 hod., M 
2. ročník: ČJ 2 hod., M, VV   
3. ročník: ČJ 2 hod., M 
4. ročník: ČJ, M 
5. ročník: M 
6. ročník: ČJ, M, F 
7. ročník: AJ, F, Z  
8. ročník: Př                           
9. ročník: ČJ, M, Př, D 
 
Člověk a svět práce byl rozdělen podle ročníků na tyto tématické celky: 
6. ročník – Pracovní činnosti 
7. ročník – Provoz a údržba domácnosti   
8. ročník – Svět práce 
9. ročník – Pracovní činnosti, Svět práce  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 



 

III. Přehled pracovníků školy 
 
Pracovníků celkem: 35 
V produktivním věku: 33 
Z toho mužů: 7 
Učitelé: 20 
Vychovatelky: 5  
THP: 1 
Dělnická povolání: 9 
 
Ve škole je zaměstnáno 14 učitelů místních a 6 učitelů dojíždějících. Průměrný věk učitelů na I. 
stupni je 49,64 roků a na II. stupni 47,89 roků.  

 

Odbornou pedagogickou kvalifikaci pro práci učitele má na I. stupni z celkového počtu 11 
pedagogů 11 učitelů  a na II. stupni z 9 pedagogů 9 učitelů.  
 

 
 
 
 

IV. Přijímací řízení 
 
Přijímací řízení - základní škola  
Zápis do 1. tříd:  41 dětí zapsáno 
Odklad: 3 děti 
Nastoupí: 38 dětí 
 
V rámci spolupráce MŠ a ZŠ se na bezproblémovém průběhu zápisu svou osobní přítomností  
výrazně podílela také ředitelka MŠ. 
 
 
Přijímací řízení - střední školy, učební obory 
 
9. ročník (24 žáků) 
Přijato:  18 žáků ke studiu na střední školy 
                 6 žáků do učebního oboru 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Z celkového počtu 288 žáků v závěru školního roku prospělo 285, tři žáci neprospěli. 
 
Ve škole prospělo 167 žáků s vyznamenáním, z tohoto počtu 96 žáků má samé jedničky. Slabší 
prospěch s jednou či více čtyřkami vykazuje 20 žáků, z toho na I. stupni jsou to 4 žáci. 

 
Čtyři žáci byli hodnoceni 2. stupněm z chování, z toho byl jeden žák na I. st. 
Třetím stupněm z chování byli hodnoceni dva žáci, oba ze 7.třídy.  

 
 
 
 
 
 

VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 

1.   Cestovné na akce v rámci DVPP:                             7.466,- Kč 
 

2.   Vložné na semináře DVPP (poplatky):                       900,- Kč 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků celkem:      8.366,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

VII.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Řadu akcí pořádá naše škola nejen pro sebe, pro své žáky či zaměstnance, ale i pro širší 
veřejnost.  
Největší takovou akcí pro veřejnost s nejdelší tradicí je určitě Vánoční akademie, kterou 
pořádáme pravidelně v předvánočním období v sále KD Libina. V uplynulém školním roce si 
vystoupení připravili žáci a učitelé I. stupně. 
Naši mladší žáci se pravidelně představují na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu, a to 
na náměstí i v areálu Domova důchodců. 
Veřejnost má přístup i na populární soutěž ve skoku vysokém Mikulášská laťka. Letos se 
uskutečnila již pojedenácté a podruhé právě v novém MSC. 
Oblibu i mezi veřejností si získala soutěž Král a královna školy, jejíž 11. ročník se uskutečnil 
v sále KD v Libině. 
Dlouhodobě naše škola spolupracuje s místní knihovnou. Spolu s ní se naši žáci také v tomto 
roce zúčastnili akce Noc s Andersenem. V knihovně jsou vystavena také nejlepší výtvarná a 
literární díla našich žáků, kteří se zúčastňují soutěže pořádané Kulturní a školskou komisí. 
Několik zajímavých a oblíbených akcí pro veřejnost pořádají vychovatelky a děti naší Školní 
družiny. Oblíbený je Slet čarodějnic, dále Velikonoční strom či Vynášení Moreny.  
Populární se v posledních letech stalo slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky v sále KD 
Libina. Rovněž oblíbené je slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku, spojené se závěrečným plesem, 
za účasti představitelů obce i veřejnosti. 
 

 

 
 
Další aktivity 
 

     Školní družina  
 
     Školní družina tvoří nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu naší školy. 

V tomto školním roce ji navštěvovalo 125 dětí. Z důvodu velkého zájmu dětí a rodičů se nám 
podařilo navýšit kapacitu ŠD a otevřít nové,  páté oddělení. Motto pro tento  školní rok bylo 
"Rok v přírodě“. 

Celoroční hra na téma Rok v přírodě byla příležitostí, jak probudit v dětech zájem o přírodu 
prostřednictvím deseti malých pozorování, každý měsíc jedno, vždy přizpůsobeno 
aktuálnímu ročnímu období. 

Kromě toho jsme v průběhu tohoto roku uspořádali spoustu jiných, tradičních či nových akcí, 
např. Soutěž o nejkrásnější účes, Dýňování, Jablkohraní, Turnaj v piškvorkách a pexesu, 
Pyžamová párty, Havaj párty, Vynášení Moreny, Slet čarodějnic, Den dětské knihy, Den 
Slunce, Beseda s myslivci, Družina má talent.  

V rámci ŠD pracovaly dva zájmové kroužky, taneční a keramický. 

 



 

Environmentální vzdělávání 
 
Ve vyučovacích hodinách se učitelé ve většině vyučovacích předmětů  zabývali ekologickou 
výchovou a snažili se plnit vytyčené úkoly.  
Pro žáky I. stupně jsme připravili besedu s lesním pedagogem Ing. Pospíšilem. Žáci si zde ověřili 
znalosti z přírody a připomněli si zásady chování v přírodě. 
Již tradičně ze žáci I. stupně zúčastnili Dne Země v Šumperku, kde si žáci ověřili svou obratnost, 
šikovnost a zručnost při výrobě předmětů z odpadového materiálu. 
Velmi atraktivní pro žáky byla i akce s názvem Tonda Obal na cestách ve spolupráci s firmou 
EKOKOM. 
Nejoblíbenějšími akcemi pro žáky jsou programy, které pořádá Vila Doris Šumperk. Letos jsme 
jich měli celkem dvacet, např. Vyprávění starého stromu, Den vody, Venku po setmění atd.  
Některé třídy se na konci školního roku vypravily do Čističky odpadních vod a do Sběrného 
dvora v Dolní Libině. 
Rovněž některé školní výlety byly zaměřeny na ekologii. Třídy 1.A a 3.A navštívily v rámci výletu 
Kovo ZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde měli žáci možnost vidět, jak se dá dále 
využít tříděný kovový odpad i elektrospotřebiče. 
Rovněž na II. stupni je environmentální výchova uplatňována v několika rovinách.  
Naše škola vlastní Osvědčení pro školy zapojené do sítě M.R.K.E.V.  
Zapojujeme se do akcí pořádaných Vilou Doris a Vilou Tereza. Kladný vztah žáků k přírodě 
podporujeme také při různých školních akcích, jako jsou Dny v přírodě, lyžařský výcvik či 
některé školní výlety. 
Pravidelně se naši žáci zúčastňují ekologické soutěže Zlatý list (dříve Zelená stezka), pořádané 
DDM Vila Tereza Uničov. 
Velkou tradici na naší škole má také biologická olympiáda. V tomto školním roce dosáhla 
největšího úspěchu žákyně 9. roč. Vendula Dronská, která skončila na 6. místě v okrese 
Šumperk. 
Naše škola je již několik let zapojena do projektu Recyklohraní (sběr elektroodpadu), stejně jako 
každý rok i do sběru starého papíru. 
 
 
 
Minimální protidrogový preventivní program 
 
Minimální preventivní program byl plněn v rámci jednotlivých předmětů dle rozpracovaných 
témat.  
V průběhu celého školního roku jsme se věnovali sociálně patologickým jevům, především 
kouření, alkoholismu, záškoláctví a vandalismu. Závažnější kázeňské přestupky v souvislosti 
s těmito jevy jsme v tomto školním roce řešit nemuseli. 
Pro žáky 6. ročníku jsme připravili již tradiční a oblíbenou třídenní akci FIT IN v rekreačním 
areálu na Třemešku. 
Stejně jako každý rok i letos se naše škola zapojila do přednášek v rámci KPPP. Pro žáky jsme 
připravili přednášky na různá témata, např.:  
- rizikové faktory na sociálních sítích 
- sociálně právní ochrana dětí 
- klima třídy, vztahy mezi žáky, šikana 
- multikulturní výchova, tolerance, předsudky 



 

- poruchy příjmu potravy, zásady správného stravování 
- rizikové sexuální chování 
- hrozba HIV 
- beseda s terénním pracovníkem 
- muzikoterapie 
- účast na IZS v Libině 
Tyto a další přednášky a besedy jsme připravili ve spolupráci s různými organizacemi, např. PPP 
Šumperk, PONTIS Šumperk, Dobrá Vyhlídka Šumperk, Podané ruce Šumperk, ˇUřad práce 
Šumperk SONS Šumperk, Poradna zdraví atd. 
 

 
Náboženství 
 
Výuka náboženství jako nepovinného předmětu probíhala v rozsahu 1 hodiny týdně. Výuku 
prováděl P. Karel Janečka a navštěvovalo ho 15 žáků 1. – 9. ročníku. 

 
 
 

Zájmové útvary 
 
Také v tomto školním roce si mohli žáci vybrat z několika zájmových kroužků různého zaměření, 
sportovního, kulturního či uměleckého. Škola organizovala i letos tyto kroužky pro žáky zdarma, 
rovněž vedoucí nedostávali za vedení kroužků žádnou finanční odměnu, s vyjímkou 
keramického kroužku. Vedoucími zájmových kroužků jsou jak učitelé, tak dospělé osoby i bývalí 
žáci naší školy. 

 
 

Soutěže 
 
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují velkého množství různých soutěží, nejen sportovních, 
ale i jiných. 
Dlouhodobě má v naší škole velkou podporu sport a tělovýchova. V tomto školním roce jsme 
mohli v plné míře využívat naši novou tělocvičnu a to nejen k výuce tělesné výchovy, ale i 
k pořádání různých soutěží. 
Největší úspěchy získali naši žáci již tradičně v basketbale. Mladší dívky zvítězily v krajském 
finále, mladší i starší hoši obsadili druhá místa v okresním kole a na třetím místě v okrese 
skončily naše starší dívky. 
Dalších významných úspěchů získali žáci naší školy ve florbale, když zvítězili mj. v Memoriálu J. 
Braunera v Postřelmově a v dalších turnajích, kterých jsme se zúčastnili, jsme vždy patřili 
k nejlepším. 
Za zmínku stojí rovněž 2. místo v McDonalds Cupu v II. kategorii. 
Pravidelně se zúčastňujeme sportovních soutěží, pořádaných AŠSK. Některé z těchto soutěží 
organizuje naše škola v nové moderní tělocvičně. 
Uspořádali jsme rovněž dva už tradiční turnaje O pohár ředitele školy, pro dívky v basketbale a 
pro chlapce ve florbale. 
Velkou oblibu si mezi žáky i dospělými  získala soutěž ve skoku vysokém Mikulášská laťka. 
Letošní už 11. ročník se opět uskutečnil v nové tělocvičně.  



 

Mimo sportovní soutěže jsme se zúčastňovali ostatních odborných soutěží a olympiád.  
Skvělého úspěchu dosáhl v  matematické olympiádě žák 6. tř. Alexandr Stoljar, který se stal 
vítězem okresního kola. Úspěšnou řešitelkou se také stala Renata Kusá ze 7. třídy.  
V Pythagoriádě se na krásném třetím místě umístila Veronika Kalusová ze 7. třídy.     
Příjemným překvapením je i úspěch žáků třetí třídy v kategorii Cvrček soutěže Matematický 
klokan, kde zvítězil Ondřej Baklík a Adrian Skála skončil na druhém místě.  
Úspěšně si vedli také naši žáci na soutěži v psaní na klávesnici, kterou pořádá Obchodní 
akademie Uničov a které se pravidelně zúčastňujeme. 
Jedna z nejpopulárnějších soutěží, Král a královna školy, v tomto školním roce zažila již 11. 
ročník. V tomto roce zvítězila dvojice z 8. třídy, Míša Kobzová a Ondra Salač. 

 
 

Lyžařský výcvik      
 
Lyžařský výcvik se v tomto školním roce uskutečnil pro žáky 7. ročníku. Žáci  byli opět ubytováni  
v horském hotelu Figura pod Pradědem. Výcviku se zúčastnilo 19 žáků a tři instruktoři.  
 
 
 
 
 
 

   VIII.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce nebyla v naší škole provedena žádná kontrola ze strany České školní 
inspekce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             V Libině dne 28. srpna 2017 

 

 

 

 



 

 

 
Přehled školních výletů ve šk. roce 2016/2017 

 

 

 

Třída Termín Místo 
Pedagogický 

doprovod 

1.A 14.06.2017 
Kovo ZOO Staré Město u Uherského 
Hradiště 

Menclová 

1.B 06.06.2017 Hlubočky - Trosečník Kalivodová 

2.A 06.06.2017 Hlubočky - Trosečník Jančíková 

2.B 30.05.2017 Olomouc-Pevnost poznání Kurucová 

3.A 14.06.2017 
Kovo ZOO Staré Město u Uherského 
Hradiště 

Mazáčová 

3.B 20.06.2017 Jeskyně Na Pomezí, Velké Losiny Štenclová 

4.A 23.06.2017 Černý Potok Šenk 

4.B 23.06.2017 Černý Potok Vavrušová 

5.A 23.06.2017 Černý Potok Bartoňková 

5.B 20.06.2017 Jeskyně Na Pomezí, Velké Losiny Hamalová 

6.    

7. 13.06.2017 Rafty + Laser Arena Olomouc Skála 

8. 
08.06.2017-
10.06.2017 

Rešov - cyklovýlet Zahradníková 

9. 
15.06.2017-
17.06.2017 

Vysoké Tatry Hanák 



 
                                                                                                       

Výchovná opatření udělená ve školním roce 2016/2017 
 

 
1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 

Pochvaly Ocenění 
Výchovná 
opatření 

Pochvaly Ocenění 
Výchovná 
opatření 

Tř. TU ŘŠ ŘŠ NTU DTU DŘŠ TU ŘŠ ŘŠ NTU DTU DŘŠ 

1.A 3  1 2   9 3   1  

1.B   1    8 2     

2.A       6 1     

2.B   1     3     

3.A 2  1    5 3  1 2  

3.B   1    10 2  1   

4.A   2 1    2  1   

4.B   3 2   7 2   1  

5.A   1 1   7 2   1  

5.B 1      7 2     

I. st. 6  11 6   59 22  3 5  

6.   1 10   5 1  7 6 1 

7.    2 4 1 3 2  11   

8.   1   4 8 5     

9.   1    10 4   1  

II.st.   3 12 4 5 26 12  18 7 1 

Celkem 6  14 18 4 5 85 34  21 12 1 

 
Vysvětlivky: 
 
TU     - třídní učitel 
ŘŠ     - ředitel školy 
NTU  - napomenutí třídního učitele 
DTU  - důtka třídního učitele 
DŘŠ  - důtka ředitele školy 

 
 

 



 

 
Vítání prvňáčků – slavnostní zahájení školního roku, 1.A 

 

 
Vítání prvňáčků – slavnostní zahájení školního roku, 1.B 



 

 
Poznávací zájezd do Vídně 

 

 
Poznávací zájezd do Vídně 



 

 
Král a královna školy 

 

 
FIT IN, Třemešek, 6. třída 



 

 
Halloween 

 

 
Soutěž LegoRobot 



 

 
Florbal dívky, MSC Libina 

 

 
Mikulášská laťka, 11. ročník 



 

 
Soutěž v psaní na klávesnici, Uničov 

 

 
Vánoční akademie 



 

 
Lyžařský výcvik, II. stupeň, hotel Figura pod Pradědem 

 

 
Noc s Andersenem 



 

 
Den Země, Šumperk 

 

 
Florbalový turnaj O pohár ředitele školy, MSC Libina 



 

 
Atletický čtyřboj, mladší žáci, Šumperk 

 
Zeměpisná exkurze do Prahy 



 

 
Orientální kuchyně 

 

 
Dopravní hřiště, Uničov 



 

 
Integrovaný záchranný systém 

 

 
Bubnování 



 

 
Cyklovýlet Rešov, 8.třída 

 

 
Školní výlet, rafty, 7. třída 



 

 
Školní výlet, Tatry, 9. třída 

 

 
Vyřazení žáků 9. ročníku 
 


