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Atletický trojboj 3., 4. a 5. tříd
ZŠ Uničov U Stadionu uspořádala dne 5.6. atletický trojboj (běh 50m, skok daleký, hod
míčkem) pro I. stupeň. Žáci 3. třídy (Gabriel K., Heralt M., Unger J., Motlíčková N., Kuxová M.,
Melicheríková L.) skončili na 1. místě, žáci 4. třídy (Urbášek Š., Navrátil J., Šilhavý P., Kotrášová E.,
Králová V., Fréharová M.) na 3. místě a žáci 5. třídy (Smrček Z., Vrzal V., Dušek A., Nevěřilová M.,
Hájková M., Zahrádková Z.) na 2. místě. V celkovém hodnocení škol okrsku Uničov jsme poprvé
obsadili 1. místo. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a obce.
Šmíd Jaromír – učitel TV

Školní akademie a Den otevřených dveří
V pátek 7.6. 2013 uspořádala škola ve spolupráci s RS a OÚ
Troubelice akademii spojenou se Dnem otevřených dveří. Od
šestnácti hodin vystoupili na nádvoří školy postupně všechny třídy v
programu zaměřeném na cestování kolem světa a cizí jazyky.
Rodiče tak mohly svoje děti vidět při scénkách v pestrých kostýmech
indiánů, eskymáků, asiatů nebo tančit v rytmu samby či řeckých
písní. Vítaným zpestřením bylo vystoupení členů výboru RS, kteří
přišli na úvod akademie pozdravit diváky v různých jazycích.
Všechna vystoupení byla odměněna potleskem. Po ukončení akademie se
většina rodičů věnovala prohlídce školy a výstavě keramických výrobků našich
žáků. Celá akce byla důstojným příspěvkem žáků a pedagogů k obecním
oslavám.

Dětský den
Páteční dopoledne bylo věnováno Dětskému dni, který opět organizovala škola ve spolupráci
s RS při ZŠ Troubelice. Celé soutěžní dopoledne si připravili žáci 9. ročníku pod vedením třídní
učitelky Arnoštky Kráčmarové. Žáci si zábavnou formou vyzkoušeli výtvarné, sportovní, dovednostní
či vědomostní úkoly. Sladké odměny a občerstvení zajistilo RS.

Půtování za Liškou Bystrouškou
15.5.2013 putovali žáci šesté a páté třídy po stopách lišky
Bystroušky. Projektový den pro nás připravili pracovníci Respektu a
tolerance z Mohelnice, pan L. Štipl a Z. Míčová, kterým patří naše
velké poděkování. Děti se seznámily s historií vzniku knihy O lišce
Bystroušce, s malířem Stanislaven Lolkem, jehož tatínek Jakub
Lolek se narodil v Lipince. Počasí nám vyšlo, nohy moc nebolely a
kabanos upečený na konci cesty všem chutnal. Začínali jsme i
končili v Lošticích, proto mnoho rodin večeřelo v Troubelicích
známé tvarůžky.Hodnocení práce školy za školní rok 2012/2013

Hodnocení práce školy za uplynulý školní rok
Školní rok 2012-13 jsme zahájili 3. září společným shromážděním na nádvoří školy s počtem
202 žáků. V prosinci přestoupil na naší školu jeden žák ze Šumperka, takže k dnešnímu dni
vykazujeme ve statickém hlášení 203 žáků, z toho dva sourozenci Kučerákovi se vzdělávají
v zahraničí. Již delší dobu máme v každém z devíti ročníku pouze jednu třídu, pět tříd na prvním a
čtyři na druhém stupni.
Při slavnostním zakončení školního roku v tělocvičně školy jsme se rozloučili s 29 žáky. Dva
žáci páté třídy nastupují po prázdninách do Uničova na gymnázium a 27 deváťáků přechází na
střední školy a do učebních oborů. Všem přejeme úspěšné zvládnutí jejich dalšího vzdělávání.
Práce školy je pravidelně hodnocena na pedagogických i provozních poradách a dvakrát
ročně i školskou radou. V letošním roce nás navštívili i zástupci české školní inspekce, kteří se
zaměřili na zapracování změn do školního řádu. Jejich doporučení na drobné slovní úpravy jsme
akceptovali a pozměněný školní řád schválila školská rada i pedagogický sbor. Plán práce
obsahoval opět velké množství akcí doprovázejících výuku. Dával možnost všem žákům realizovat
se ve sportu, ekologii, zpěvu, malování a dalších oblastech. Žáci této možnosti ve velké míře využili a
při reprezentaci školy dosáhli velmi pěkných výsledků. Florbalisté vybojovali první místo na turnaji
v Libině, družstvo mladších atletů vyhrálo víceboj v Uničově, pěveckou soutěž Carusošou ovládli naši
zpěváci, na Zelené stezce byla obě družstva mladších i starších čtvrtá a měli jsme i úspěšné řešitele
matematických soutěží. Kladně hodnotíme i reprezentaci školy našimi žáky při vystoupeních na
Vítání jara, žákovské svatbě, při divadelních představeních divadélka Kašpárek nebo sborečku, při
vystoupeních pro seniory, na hudebních besídkách, při uvedení deváťáků do společnosti na plese
RS a v neposlední řadě i školní akademii. Důležitou roli při výuce hrály i školní exkurze, výlety,
výchovné koncerty nebo divadelní představení. Žáci se také zapojili do školních projektů se
zaměřením na ekologii, zručnost a přírodu. Všechny akce zde nelze určitě vyjmenovat, ale byly
prezentovány ve školním zpravodaji nebo na webových stránkách školy. Příprava takových akcí je
často velmi náročná a děkuji touto cestou všem pedagogům, správním zaměstnancům,
Rodičovskému sdružení a zřizovateli za jejich úspěšné uskutečnění.
Během školního roku jsme také zlepšovali školní prostředí našich žáků a zaměstnanců.
Inovovali jsme učebnu přírodopisu a výpočetní techniky, vyměnili podlahovou krytinu ve dvou třídách,
vybavili žákovské šatny novými skříňkami a lavičkami, dokončili keramickou dílnu a pískoviště pro
školní družinu. Uvedené opravy byly finančně náročné a děkujeme za možnost jejich realizace
členům obecního zastupitelstva v čele s panem starostou.
Na poslední pedagogické radě jsme hodnotili také studijní výsledky a chování našich žáků.
Vyznamenání v druhém pololetí získalo 89 žáků z prvního a 24 z druhého stupně. Na samé jedničky
dosáhlo 64 žáků, z druhého stupně ale pouze 3.Všem gratuluji a přeji jim, aby si takto pěkná
vysvědčení udrželi co nejdéle. Třídní učitelé museli ale během druhého pololetí udělit celkem deset
napomenutí a dvě důtky. Ředitelskou důtku jsem udělil jednomu žákovi. Potěšitelné je, že nikdo
nebyl hodnocen sníženou známkou z chování a nemusí opakovat ročník.
Závěrem mi dovolte, abych všem žákům popřál mnoho pěkných prázdninových zážitků a
zaměstnancům školy příjemně strávenou dovolenou. Společně se sejdeme opět 2.9. 2013 při
zahájení školního rok 2013-14.

