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Vážení rodiče a příznivci naší školy,
dovolte, abych Vás informoval, že od tohoto školního roku jsou naši žáci ve všech ročnících vzděláváni podle školního vzdělávacího programu
Život, radost, fantazie (Žirafa). Tím se uzavřelo několikaleté období přechodu od jednotného vzdělávacího programu, který byl stanoven centrálně
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ke školnímu vzdělávacímu programu, který vytvořili naši pedagogičtí pracovníci tak,
aby byly co nejvíce zohledněny specifické podmínky naší školy. Školní vzdělávací program byl vytvořen s cílem podpořit u žáků samostatnost,
tvořivost, vzájemnou toleranci a úctu i rozvoj jejich komunikativních dovedností a náležitý přístup k řešení problémů. Naším záměrem je zformovat
podnětné prostředí, ve kterém může každý jedinec rozvíjet svůj potencionál s cílem připravit se na život. Škola svým programem podporuje fyzické
i psychické zdraví žáků a vytváří podmínky využití volného času v zájmových aktivitách. I nadále věnujeme velkou péči žákům se specifickými
vzdělávacími potřebami, tyto žáky podporujeme v maximální možné míře. Velkou pozornost zaměřujeme i na žáky nadané a talentované, kterým
poskytujeme prostor pro optimální rozvoj jejich schopností.
Naši školu v tomto školním roce navštěvuje 590 žáků, kteří se učí ve 25 třídách (15 na 1. stupni a 10 na 2. stupni školy). Školní družina, která
má 5 oddělení po 30 žácích, svou činností umožňuje rozvíjet osobnost žáků v řadě zájmových útvarů. Součástí školy je i školní jídelna, která navaří
v průměru 630 obědů a vydá přibližně 115 svačinek denně.
V průběhu prázdnin bylo ve spolupráci s městem Šumperk dokončeno zateplení školní budovy, což přineslo nejen její zkrášlení, ale také
významné úspory tepla. V rámci projektu s názvem 21. století míří do Šumperka bylo významně vylepšeno materiální vybavení školy, a to zejména
pro výuku informatiky a cizích jazyků. Škola byla vybavena moderními interaktivními tabulemi, které přispějí ke zkvalitnění a zefektivnění
vzdělávacího procesu.
V letošním školním roce plánujeme také zahájit nový školní projekt EU peníze školám (operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost).
Účelovou finanční dotaci ve výši asi 2,8 mil. Kč chceme využít na pořízení nových pomůcek a na vybavení školy informačními a komunikačními
technologiemi, na zavádění inovativních metod výuky a na další vzdělávání našich vyučujících.
Ke zkvalitnění výuky by mohly přispět i Vaše připomínky, postřehy a dobrá spolupráce. Chceme být školou otevřenou pro všechny rodiče,
očekáváme Vaše podněty.
Mgr. Viktor Verner, ředitel školy

Změny v pedagogickém sboru
Mgr. Radka Kroupová nastoupila na mateřskou dovolenou a teď už se těší z malého Šimonka. Třídní III. A je od letošního roku
Mgr. Romana Veselá, jíž tímto gratulujeme ke zdárnému ukončení studia. Ze zaslouženého důchodu se těší Mgr. Eva Ročková, která na naší škole
působila od jejího otevření, a Mgr. Marie Učňová, jež u nás léta učila angličtinu. Řady vyučujících českého jazyka pak rozšířila Mgr. Michaela
Ernestová. Posilou naší školní družiny je od září Bc. Adéla Nevrlá.

Organizace školního roku (listopad 2011 – červen 2012)
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí pondělí 2. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 3. do 11. března 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2012.
Školní rok 2011/2012 končí v pátek 29. června 2012.

Vzpomínka na letní tábor
Kdyby nám během letního tábora vyšlo lepší počasí, ani bychom se nezlobili. Ale příroda je už taková. Přesto si prvňáčci táborové putování
kolem světa za pouhých 10 dnů opravdu užili. Starší děti si lámaly hlavy nad hlavolamy, luštily záhadu Tleskačova deníku a tajemství ježka v kleci.
Prostě to tak jako každý rok stálo za to. A co s těmi hlavolamy? Proč by měly čekat celý rok někde ve skladišti? Děti ve školní družině si s nimi
určitě poradí. Ptáte se, co bude příští prázdniny? To je ještě ve hvězdách. Čekáme, zda se opraví rekreační středisko Olšanka, nebo zda budeme
hledat nové tábořiště. Dáme Vám s vedoucími zavčas vědět.

Stručně ze školní jídelny
Vzhledem k předpokládané změně sazeb DPH dojde od 1. 1. 2012 k navýšení ceny stravného. O konkrétní výši budou zákonní zástupci žáků
informováni během prosince 2011.

"ŽIvot - RAdost - FAntazie " – v družině se prima žije!
Svoji činnost zahájila školní družina (ŠD) v pěti odděleních s počtem 150 dětí. Provoz ŠD začíná v 6:00 hod. a končí v 16:30 hod. Děti mohou
v této době navštívit mimo jiné i zájmové kroužky florbalu, keramiky, deskových her či kroužek dovedných rukou, které vedou naše paní
vychovatelky. I my si uvědomujeme, jak je důležité přitáhnout děti k aktivnímu čtení. Zapojili jsme se proto do celostátní akce "Celé Česko čte
dětem". Ač je teprve listopad, máme již za sebou několik pěkných akcí. Při stavění draků z vršků, již známém „Vrškování“, byli našimi soupeři
i kamarádi ze školního parlamentu. Drakiáda, při níž nám starší spolužáci vydatně pomáhali, se na poli za Prievidzskou ulicí setkala s velkým
ohlasem. Na 9. listopadu chystáme spolu se školním parlamentem populární „Školu plnou duchů“. V rámci odpoledne s deskovými hrami proběhlo
ve školní jídelně školní kolo mistrovství ČR v deskových hrách. Ostřílení hráči bojovali o účast v kole krajském a ostatní zájemci se mohli seznámit
i s novými hrami. Je to dobrá inspirace na vánoční dárky. Také sbíráme kaštany a žaludy, aby zvířátka ve vernířovické oboře měla v zimě co baštit.
Nejlepší sběrači se za nimi pojedou podívat a vlastní krmení si i vyzkoušejí. Nyní již jen hledáme sponzory, kteří by nám přispěli na autobus. Pokud
vás naše aktivity oslovily, kontaktujte ve školní družině vedoucí vychovatelku paní Jelínkovou.

Sdružení rodičů
Schůzi třídních důvěrníků zahájil pan ředitel Mgr. Viktor Verner. Seznámil přítomné s novými členy pedagogického sboru a informoval je
o dokončení stavebních prací a o dalších opravách, které proběhnou v tomto školním roce (nátěry střechy a oprava zábradlí v bloku A a C). V rámci
projektu ROP jsme dovybavili jazykové učebny a učebny výpočetní techniky (nový nábytek, počítače, interaktivní tabule).
Vedoucí vychovatelka školní družiny paní Dagmar Jelínková seznámila rodiče s řádem školní družiny – přijímáme žáky 1. - 3. ročníků
a výjimečně žáky 4. ročníků (pouze dojíždějící). Dále rodičům přiblížila akce, chystané v I. pololetí. Podala také informace o letním táboře, který
příští rok již nebude probíhat pod záštitou školy, ale samostatně.
Paní Jílková, pokladník Sdružení rodičů, přečetla zprávu o čerpání rozpočtu ve školním roce 2010/2011 a návrh nového rozpočtu na školní rok
2011/2012. Výše rodičovského příspěvku 80,-Kč (platí nejstarší sourozenec na škole) zůstává stejná a prostřednictvím zvolených zástupců ho
schválila i rodičovská veřejnost. Na lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd odhlasovali rodiče zvýšení příspěvku z 300,- Kč na 500,-Kč na žáka.
Další setkání rodičů a pedagogických pracovníků proběhnou již formou konzultačních dnů – nejbližší 24. listopadu 2011. Schůzky s třídním
učitelem i ostatními vyučujícími si mohou rodiče domluvit i mimo konzultační dny.

A co naši prvňáčci?
Dveře učeben naší školy se budoucím prvňáčkům otevřely již ve středu 31. 8. 2011 ve čtyři hodiny odpoledne. Nedočkaví školáci přišli sice bez
aktovek, ale zato s elánem. S velkou chutí se pustili do malování oblíbených obrázků na asfaltovou plochu před školou a poté zpečetili vstup do
první třídy otiskem dlaně. Dnes již se ve své škole docela vyznají, osobně se seznámili s panem ředitelem a v úterý 15. listopadu 2011 je čeká
slavnostní předávání slabikářů – „PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ“. Celá akce z dílny paní učitelky Haltmarové a žáků devátých tříd začíná v 10:45 v malé
tělocvičně. Srdečně zveme všechny rodiče, aby tento, pro děti důležitý okamžik, strávili společně s nimi.

Telegraficky ze školního žákovského parlamentu
Také v tomto školním roce pracuje školní žákovský parlament složený ze zástupců 4. - 9. tříd. Scházíme se 1x za měsíc. Zástupci tříd mají
možnost podat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti a prostředí školy. Důležitou součástí práce parlamentu je pomoc při organizování akcí pro
ostatní spolužáky - hlavně ve spolupráci se školní družinou, jak už jste si mohli přečíst v předchozích textech.
Letos již podruhé organizujeme Adopci na dálku se záměrem umožnit vzdělání dvěma dětem - dnes již jedenáctiletému chlapci Ajo Malo
i dvanáctileté Champa Soren – obě děti žijí v Bangladéši. V současné době akce vrcholí, máme vybráno něco přes 9 tisíc korun, což by spolu se
zůstatkem z předchozí sbírky už mělo stačit.

Dějepisná exkurze žáků 6. tříd
Dne 5. října 2011 jsme v rámci dějepisné exkurze navštívili centrum experimentální archeologie ve Všestarech. Obec Všestary se nachází 8 km
severozápadně od Hradce Králové. V centru obce se nachází skanzen, archeopark a pravěká vesnička.
Na místo jsme přijeli v dopoledních hodinách. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin. Každá skupina dostala jednoho průvodce. Naše paní
průvodkyně nás zavedla do kabinetu experimentální archeologie, kde nám pustila video, které zahrnovalo úsek od mladší doby kamenné až po
starší dobu železnou. Potom jsme se přesunuli do pravěké vesničky. Měli tam postavené domy dvou druhů – sloupový dům a polozemnice. Dále
tam byl milíř na vypalování keramiky, rondel – kruhová stavba, která měla sloužit jako svatyně, a také tam byla roubená studna. Po výkladu paní
průvodkyně jsme si mohli vyzkoušet mnoho věcí. Například jsme drtili zrní, zkoušeli jsme tkát destičkovým (karetkovým) stavem a vyzkoušeli jsme
si, jak se „bobruje“ kamennou sekyrkou.
Závěrem mohu říci, že život tehdejších lidí nebyl vůbec lehký. Potřebovali mnoho vynalézavosti i fyzické síly. Domnívám se, že z dnešních lidí by
v pravěku obstál jen málokdo.
Eliška Komárková, VI. B

Dárkování
Letos nás již potřetí čeká předvánoční projekt „Dárkování – alias Jarmarečníci“. Ve středu 16. listopadu se 2. stupeň naší školy změní v malou
manufakturu. V jednotlivých dílničkách si zájemci vyzkouší pečení perníčků, výrobu adventních věnců, práci s korálky, modelování v keramické
dílně, embosování (schválně, jestli víte, co to je). Jednak si připomeneme některá již zapomenutá řemesla, ale hlavně tak společně vyrobíme
drobnosti na vánoční jarmark. Děti na 1. stupni budou na výrobcích opět pracovat společně se svými třídními učiteli.
Dílničky pro 2. stupeň plánujeme opět jako dvouhodinové bloky, a tak může každý žák absolvovat 2 různé aktivity. Pro ty, co si na řemeslo moc
netroufají, je připraveno vyučování s předvánoční tématikou.
Ochutnávku tradičního vánočního jarmarku nabídneme rodičům při konzultačním dnu ve čtvrtek 24. listopadu 2011. Vlastní jarmark je pak
předběžně plánován současně s Andělským čertováním školní družiny na středu 7. prosince.

Keramická dílna
Také v letošním roce zahájily od října svou činnost keramické kroužky. Děti v nich mohou vyzkoušet svou zručnost a tvůrčí kreativitu, kterou
během roku jistě zdokonalí. Z dílny tak postupně vycházejí méně či více povedené výrobky, vždy s osobitým rukopisem tvůrce. A některé
z vydařených výrobků potom mohou ozdobit i prostory naší školy.
Protože se blíží doba adventní, rádi bychom se pokusili o společné dílo, kterým bude vánoční betlém s keramickými figurkami. Zveme tímto
všechny zájemce z řad dětí prvního i druhého stupně ke tvorbě figurek pro náš školní betlém. Keramickou dílnu otevřeme všem dětem v týdnu
od 21. do 25. listopadu, každý den vždy od 13.00 do 15.00 hod. Prosíme zájemce, aby se předběžně přihlásili u p. uč. Bednarské – zamezíme tak
případnému přeplnění dílničky.

Plavecký výcvik 2011/2012
Plavání je jedna z dovedností, které mohou zachránit život. I proto, tak jako všechny školy v naší republice, každoročně organizujeme povinný
i zdokonalovací plavecký výcvik. Je určen pro žáky 3. – 5. tříd. V povinném výcviku ve 3. ročníku zvládnou děti základní plavecké dovednosti, které
pak docvičují ve 4. a 5. ročníku.
Povinný výcvik
3. ročník: 10 lekcí (430,- Kč kompletně hrazeno z rozpočtu školy)
Zdokonalovací výcvik
4. ročník: 10 lekcí-žáci hradí výuku (567,-Kč), přičemž Sdružení rodičů poskytuje příspěvek 150,-Kč, konečná cena
tedy je 417,- Kč.
5. ročník: 9 lekcí - žáci hradí výuku (510,-Kč), přičemž Sdružení rodičů poskytuje příspěvek 150,-Kč, konečná cena
tedy je 360,- Kč.
Termíny
III. A, B, C, IV. A, B, C
31. ledna 2012 – 25. dubna 2012
V. A, B, C
17. dubna 2012 – 26. června 2012
Dopravu na plavání žákům hradí město Šumperk.

Testování zraku
Od 13. října si mohou žáci naší školy vyzkoušet, zda mají zrak jako rys, nebo spíš vidí jako nejznámější česká užovka – slepýš. Na chodbách
I. stupně a v učebně fyziky jsou nainstalovány tabule s písmenky (pro ty, co je ještě všechna neznají, máme známé „hrabičky“). Postup je
jednoduchý – zájemce najde čáru a dvě šlápoty, postaví se na ně a zakryje si jedno oko. Pokud nevidí nic, doporučuje se rozsvítit, případně
následná návštěva očního lékaře. Teď ale vážně – pomůcka slouží k prvotnímu rozpoznání oslabení zraku, rozhodně nenahrazuje lékařské
vyšetření.

Školní lyžařský výcvikový kurz
Lyžování, stejně tak jako plavání, dnes patří mezi nejmasovější sporty. Naše škola v souladu s učebními osnovami již tradičně pořádá pro žáky
7. ročníku lyžařský výcvikový kurz. Důvodem zařazení lyžařského kurzu do učebních osnov pro základní školy je zvládnutí nové pohybové
dovednosti, kterou mohou využít děti ke smysluplnému využití volného času, a to v době, kdy jsou možnosti pohybových aktivit poměrně omezeny
ročním obdobím. Jen málokdo se později, již v dospělém věku, odhodlá podstoupit proces lyžařské výuky, aby jednou mohl být nápomocen
předávání těchto dovedností dalším generacím. Zároveň je tento výcvik možností, jak poznat své spolužáky v jiných podmínkách, z jiných stránek
a také dobrou příležitostí k utužení kolektivu.
Vzhledem k tomu, že se nacházíme v podhůří Jeseníků, žáci nemusejí cestovat daleko, což se příznivě projevuje na ceně celého výcvikového
pobytu. Díky štědrému příspěvku Sdružení rodičů je cena za kurz velmi příznivá. V 7. ročníku máme letos 2 třídy, proto organizujeme pouze 1 běh
kurzu.
Termín:
Cena kurzu:

13. - 17. února 2012 Chata Sněžník v Kunčicích u Starého Města
1 350,- Kč (celková cena je 1 850,- Kč, Sdružení rodičů přispívá 500,- Kč)

V ceně je zahrnuta plná penze, ubytování a doprava autobusem. Vleky si hradí žáci sami – počítáme s částkou cca 850,- Kč. Po ukončení kurzu
a vyúčtování bude případný přeplatek vrácen. Rodiče mohou požádat o příspěvek svého zaměstnavatele nebo sociální odbor (fakturu si mohou
vyžádat v kanceláři školy). V případě neúčasti dítěte je nutno počítat se storno poplatkem.
Výzbroj: sjezdové lyže (s potvrzením o seřízení v odborném servisu – nestačí jen podpis rodičů), běžecké lyže (možno samostatně, lépe obojí),
snowboard, lyžařská přilba.
Výcvik bude veden vyškolenými instruktory s platnou licencí. Kurz je výcvikový, takže je nejvíce určen právě těm, kteří na lyžích nikdy nestáli!
Ale zajímavý program nabídneme i pokročilým lyžařům.

Podzimní sběr papíru
Konečně sbíráme papír bez všudypřítomné malty, cihel, polystyrénu a jiných zednických hejblátek. Počasí nás sice trochu vypeklo – tedy spíše
sluníčko nepeklo, zato deště bylo dost – ale sběrače to přesto neodradilo. Podařilo se nám nasbírat 22850 kg; celý výtěžek – 31.990,-Kč poputuje
do pokladny Sdružení rodičů a bude dále použit pro žáky – mimo jiné třeba na provoz keramické dílny, odměny pro nejlepší sběrače, ceny na Den
dětí či lyžařský výcvikový kurz.
Při hodnocení úspěšnosti jednotlivých tříd používáme 2 kritéria – průměr na žáka a procentuální úspěšnost třídy, která vypovídá o tom, kolik
žáků se do akce skutečně zapojilo.
Nejlepší třídy – podle počtu kg
1. stupeň:
IV. A
1574 kg
III. A
1534 kg
IV. B
1474 kg
2. stupeň:
VII. A
2093 kg
IX. C
1870 kg
VI. B
1238 kg

Nejlepší sběrači – podle počtu kg
1. Jan Smutný
IV. B
2. Nikola Seböková
III. B
3. Ondřej Šváb
V. B
1. Kateřina Valentová
VIII. B
2. Samuel Janošťák
VIII. C
3. Veronika Jílková
VII. A

591 kg
530 kg
400 kg
575 kg
536 kg
430 kg

Procentuální úspěšnost třídy
1. stupeň:
III. B
II. A
V. A
2. stupeň:
VI. B
VII. B
IX. C

96 %
95 %
91 %
75 %
61 %
59 %

Informace výchovné poradkyně
V letošním školním roce, na rozdíl od jiných let, nemohu podat začátkem školního roku žádné konkrétní informace k přijímacímu řízení.
Důvodem je předpokládaná novela školského zákona (s předpokládanou platností od ledna 2012), která by měla zasáhnout i do přijímacího řízení.
Jakmile bude novela Poslaneckou sněmovnou schválena, budou žáci i rodiče neprodleně informováni.
V současnosti navštívili žáci prezentaci středních škol v Domě kultury v Šumperku. Každoročně vydává kraj Sborníky s přehledem středních
škol, letos je žáci obdrží s menším zpožděním (asi v prosinci). V plánu je setkání rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní (termín bude
upřesněn), na toto setkání budou pozváni i zástupci středních škol.
Všechny novinky se budou žáci dozvídat průběžně a informace budou mít zapsány v sešitě předmětu Volba povolání (týká se žáků 9. ročníku).

Metodik prevence informuje
Vážení rodiče,
i v letošním školním roce se budeme snažit preventivně působit na naše žáky a přesvědčit je o nebezpečí užívání návykových látek a dalším
rizikovém chování. Vzhledem k výsledkům anonymního šetření, které proběhlo v loňském školním roce v 6. a 9. ročníku, se zaměříme zejména na
prevenci kouření. Alarmující je, že zatímco v 6. třídách nebyl žádný pravidelný kuřák, v 9. třídách bylo takovýchto žáků 16. Z toho 7 dětí si cigaretu
zapálilo více než 3x denně. Budeme se snažit podat žákům veškerá fakta, která s užíváním tabákových výrobků souvisí.
V tomto školním roce se také budeme více věnovat tématu kyberšikany:
ŠIKANA A KYBERŠIKANA
Co je šikana?
 jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí,
 zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování,
 většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště.
Co je to kyberšikana?
Už ze samotného názvu kyberšikana je zřejmé, že se jedná o specifický druh šikany. Na rozdíl od klasické šikany tváří v tvář
nabízí kyberšikana agresorům nejenom jiné nástroje ubližování, ale specifika virtuální reality obměňují charakter celého procesu šikanování,
včetně rolí agresora a oběti.
Kyberšikana může mít různou podobu, např:
 zasílání výhrůžných a krutých emailů a SMS zpráv, výhrůžné telefonáty nebo obtěžování přes chat,
 vytváření webových stránek, které různými způsoby (verbálně, graficky, zvukově…) oběť šikany uráží a zesměšňují,
 posílání obrázků, fotografií a videonahrávek spolužákům online – kde je oběť zesměšňována a karikována,
 vyvěšení pornografických fotografií s tváří oběti na internetu,
 případy, kdy agresoři získají hesla a identifikační údaje oběti a pod jeho/jejím jménem zasílají ostatním vulgární, obtěžující zprávy, fotografie,
videa,
 fotografování, nahrávání oběti, kdy jsou pořízené záběry posílány ostatním spolužákům.
Odlišné rysy šikany a kyberšikany:
ANONYMITA: většina obětí kyberšikany se nikdy nedozví, kdo je šikanoval, přezdívka, anonymní telefonní číslo, emailová adresa dávají agresorovi
dostatečnou možnost zůstat skrytý. Díky tomu může svoji agresi stupňovat a dovolit si to, co by si tváří tvář nedovolil.
PROMĚNA AGRESORA: agresorem většinou nebývají fyzicky silní lidé, tak jako tomu je u běžné šikany, ale agresorem je člověk, který je silný v
informačních technologiích, a může to být prakticky kdokoliv.
PROMĚNA OBĚTI: obětí útoků je většinou outsider, ale nebývá to pravidlem, tak jako je tomu u běžné šikany. Agresor si může oběť vybírat
náhodně a pouze v kyberprostoru. Vyšší riziko hrozí dětem, které jsou na svých mobilech a počítačích závislé.
ŠIKANA se většinou odehrává ve škole, po cestě domů, apod. – jde tedy o fyzická setkání, která se dají i trochu předvídat, a je možné se jí i
částečně vyhnout, ale před KYBERŠIKANOU není úniku. Agresor může oběť kontaktovat, kdykoli se mu zachce, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

KONTROLA: kyberšikana znesnadňuje kontrolu jak ze strany rodičů tak i školy, u kyberšikany chybí klasické znaky šikanování, kterých by si mohli
dospělí všimnout.
ČAS: běžná šikana je opakovaná, ale vždy se jedná o jednorázovou záležitost. V případě kyberšikany se může oběť k urážlivým SMSkám,
emailům, odkazům apod. kdykoliv vracet.
PUBLIKUM: divákem kybernetické šikany se může díky webovým stránkám stát kdokoliv na světě
Kyberšikana se navíc NEMUSÍ ODEHRÁVAT OPAKOVANĚ, stačí, když agresor např. vyvěsí na web fotku oběti; tu si už kdokoliv může zkopírovat
a rozšířit dál po světě, ještě dříve než ji poskytovatel serveru stačí stáhnout.
Šikanování je v řadě případů trestnou činností.
Jak se bránit proti kyberšikaně?










nereagovat – tzn. neodpovídat agresorovi, protože konstruktivní debata není stejně možná
uložit, vytisknout, popř. jinak uchovat emaily, SMSky, apod. jako důkazní materiál
změnit svou virtuální identitu – vystupovat pod jinou přezdívkou, vytvořit si jiný email, změnit SIM kartu…
nikde neuvádět svou skutečnou identitu – jméno, věk, adresu, telefon… žádné údaje o sobě a blízkých, podle kterých
bychom byli pro agresora identifikovatelní, vystupovat pod obecnou nic neříkající přezdívkou
v případě, že se stanu obětí kyberšikany, zkusit vypátrat, kdo je agresor (prohlédnout si jeho osobní údaje, apod.)
kontaktovat poskytovatele serveru, ze kterého nás agresor šikanuje, a zamezit mu přístup
svěřit se rodičům
svěřit se učitelům

Rodiče, škola, popřípadě policie pak v ideálním případě spolupracují jako jeden tým a společně hledají to nejlepší možné řešení.
CO MOHU DĚLAT JAKO RODIČ?

•
•
•
•
•
•
•
•

přijměte fakt, že život v počítačovém světě k vašim dětem patří
pokud se v něm naučíte pohybovat, pomůže vám to pochopit vaše dítě
vysvětlete dětem, že v počítačovém světě je čekají i rizika
naučte své dítě chránit svou identitu a své soukromí
pokud zjistíte, že agresor je ze školy dítěte, kontaktujte zástupce školy (ne rodiče agresora)
uložte nebo vytiskněte maily, SMS… - může posloužit jako důkazní materiál
mějte přehled o stránkách, které vaše děti navštěvují
„neodkládejte“ své dítě k počítači

Atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 22. září se zúčastnili žáci naší školy na Tyršově stadionu v Šumperku okresní soutěže v atletickém čtyřboji. Mladší žáci museli
absolvovat běh na 60m a 600m či 800m, hod kriketovým míčkem a skok do dálky nebo do výšky. Starší žáci potom měli delší vytrvalostní trať, a to
800m či 1000m a místo hodu míčkem mohli vrhat koulí. Nejúspěšnější v neoficiální soutěži jednotlivců byl ze žáků naší školy Filip Jáně na krásném
3. místě a z děvčat pak Andrea Piknová na místě třináctém. V soutěži družstev škol, do níž se počítali 4 nejlepší žáci či žákyně příslušné školy
z pěti možných, pak nejblíže k postupu měli starší žáci, kteří skončili v těsném závěsu za postupovým stříbrným umístěním na 3. místě.

Školní kola soutěží a olympiád
Deskové hry
Aktivity
1. Václavek Martin
Pape Nikolas
2. Anděl David
Bělehrádek Jan

VIII. A
VIII. A
VII. A
VII. A

Ubongo
1. Němcová Alena VI. B
2. Kamlar Pavel
VIII. B
3. Heděnec Pavel IV. B

Výtvarná soutěž „Co se stalo“

Na ledové kře
1. Vicencová Sarah I. A
2. Mikulášová Lucie II. B
3. Štěpánková Klára I. A

1. Švéda Vít VI. A

Safari
1. Bubíková Andrea
2. Pavelková Daniela
3. Minelová Lucie

2. Jáně Adam VI. A

II. C
II. A
II. A

3. Trundová Hana VI. A

Okrsková kola soutěží a olympiád
Přespolní běh
dívky - III. kat.

2. Dusová Veronika

VII. B

dívky - IV.kat.

3. Bednarská Veronika

VIII. A

hoši - IV.kat.

4. Koukola Tomáš

XI. C

družstva

3. místo
3. místo
3. místo
2. místo

dívky- III. kategorie
dívky – IV. kategorie
hoši – III. kategorie
hoši – IV. kategorie

Okresní kola soutěží a olympiád
Minikopaná žáků 8. - 9. tříd
3. místo družstvo: IX. A – Jáně Filip, Bukovský Jan, Málek Petr, Pikna Jiří, Szapoval Stanislav; IX. C – Koukola Tomáš, Slavický Tomáš, Till
Adam; VIII. A – Bednarský Vojtěch; VIII. B – Effenberger Marek

Krajská kola soutěží a olympiád
Deskové hry

Ubongo I. kat.
II. kat.

1. Heděnec Pavel IV. B
2. Kamlar Pavel
VIII. B
3. Mitrofan Jaroslav VII. A

Smart

I. kat.
II. kat.

1. Julie Kubíčková II. C
1. Bělehrádek Jan VII. A

