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Š k o l s t v íK R áTC E  Š k o l s t v í  a   s o c i á l n í  s lu ž b y

Brána jazyků otevřela žákům ces-
tu do anglie
Dvouleté snažení opavských žáků 8. a  9. 
tříd bylo korunováno úspěchem. Zaslou-
ženou odměnou za  „dřinu“ s  anglický-
mi projekty byl zájezd do  Velké Británie. 
V  rámci projektu Otvíráme bránu jazyků 
(CZ.1.07/1.1.07/11.0151) bylo komisemi z 10 
partnerských škol vybráno 100 žáků po de-
seti z každé školy – ZŠ Kylešovice, TGM, Vrch-
ní, E. Beneše, Englišova, I. Hurníka, Otická, B. 
Němcové, Mařádkova a Šrámkova. V průbě-
hu zájezdů žáci poctivě natáčeli a fotili, aby 
po návratu mohli zpracovat projekt za svoji 
školu, ve kterém zmapují dva roky usilovné 
práce. Na společné minikonferenci, která se 
bude konat na  konci školního roku na  ZŠ 
B. Němcové, budou zástupci z jednotlivých 
škol prezentovat své práce.

nejlepší francouzštinářka čr je 
ze slezského gymnázia
Na  konci dubna se v  Praze konalo celore-
publikové kolo soutěže ve  francouzském 
jazyce, kterého se zúčastnila i  studentka 2. 
ročníku Slezského gymnázia Michaela Fir-
leyová. Stejně jako na  krajské úrovni, i  zde 
Míša předvedla neuvěřitelný výkon a  do-
slova převálcovala konkurenci. Opavské 
Slezské gymnázium se tak může pochlubit, 
že má nejlepší francouzštinářku v republice. 
O  tom, že  z  Englišky nepochází jen zdatní 
sportovci, také přesvědčil žák 8. třídy této 
školy Martin Sobotka.  Podařilo se mu to-
tiž vybojovat skvělé 2. místo v celostátním 
kole konverzační soutěže v  německém ja-
zyce, které se konalo v dubnu v Praze. Jeho 
úspěch je o to cennější, že na vítěze celého 
klání ztratil pouhopouhý bod. 

přípravný ročník na zŠ mařádkova
Od  školního roku 2011/2012 bude na  ZŠ 
Mařádkova zřízen tzv. přípravný ročník 
a  přihlásit můžete své dítě již nyní. Jeho 
cílem je připravit děti na vstup do školy, 
vyrovnat jejich nedostatky, překonat dílčí 
nezralosti, přiblížit jim změny, které mohou 
očekávat od nástupu do 1. třídy. Je určen 
dětem s odkladem povinné školní docházky 
nebo dětem v posledním roce předškolního 
vzdělávání. V  současnosti je tento ročník 
zřízen také na  ZŠ Šrámkova. Před zápisem 
dětí je třeba projít speciálně-pedagogickým 
a  psychologickým vyšetřením. Další infor-
mace získáte na telefonu 553 712 044 nebo 
webu www.zsmaradkova.cz.
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Otevření hřišť a zahrad při 
základních a mateřských 
školách

Děti tančily s Modrou kočkou

i v letošním roce 
budou na náklady 
města zahrady při 
mateřských ško-
lách a sportoviště 
základních škol 
znovu otevřeny. 

v rámci 3. ročníku taneční přehlídky modré kočky rozhýbaly 
sněmovní sál minoritského kláštera temperamentní rytmy 
nejrůznějších tanečních stylů. 

Otevření zahrad a  hřišť provázejí pozitivní 
zkušenosti z minulých let. Zájem veřejnosti 
je obrovský a zmíněný krok je velmi kladně 
hodnocen, dozor nad provozem otevřených 
objektů je zajištěn a téměř zmizely problé-
my s nevhodnými návštěvníky u dříve nehlí-
daných prostor.

„V  současné době je otevřeno devět zahrad 
při opavských mateřských školách a jedenáct 
sportovišť při opavských základních školách, 
a to  v době mimo provoz těchto škol, včetně 
víkendů, a  také v  době hlavních prázdnin,“ 
uvádí Miroslava Konečná, vedoucí odboru 
školství. Na hřištích a zahradách jsou přítom-

ni hlídači areálu, kteří dohlíží na dodržování 
pravidel bezpečnosti a provozních pravidel. 
„Provozní pravidla jsou dána organizačním 
a provozním řádem, který je umístěn v prosto-
rách každé otevřené zahrady či sportoviště. 
Tato pravidla řeší pokyny pro návštěvníky - co 
je  zakázáno, jaké sankce v případě porušení 
pravidel hrozí a důležitá telefonní čísla - měst-
ské policie, záchranné služby, hasičů,“ dodává 
Miroslava Konečná.

Bližší informace, týkající se provozu jednot-
livých hřišť a zahrad, jsou uvedeny na webo-
vých stránkách města www.opava-city.cz 
v sekci Školství.

Taneční přehlídky se zúčastnilo 99 tanečníků a  gym-
nastů z 6 organizací a institucí Moravskoslezského kraje. 
Za Opavu se představil taneční kroužek Čavore Khamo-
restar ze Základní školy Dvořákovy sady a gymnastický 
soubor Vrchňáci ze Základní školy Vrchní.  Z Bruntálu do-
razila taneční skupina Gypssi Prinncess, která působí pod 
Společenstvím Romů na Moravě, Brno. Svého zástupce 
mělo také město Karviná, odkud přijely mažoretky z Kraj-
ského střediska volného času Juventus Karviná i z jejich 
pobočky v  Budišově nad Budišovkou, a  Dětský domov 
v Melči, který představil své talentované tanečníky. Zrod 
této akce provázela myšlenka umožnit tanečním skupi-
nám, které nemají příliš možností se veřejně prezentovat, 
vystoupit a představit se světu. Akci pořádala Eurotopia 
Opava, o.p.s., za finanční podpory města. 
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