ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV
příspěvková organizace
U Školy 1, Opava – Komárov 747 70
IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300
Tel: 733 14 14 70, 724 254 735, e-mail: zskomarov@tiscali.cz, www.zskomarov.cz

Kluci, holky, učitelé a zaměstnanci ZŠ
srdečně zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 26.3. od 9,00 – 17,00

VE ŠKOLE – ve třídách
9.00 - 11.45
možno nahlédnout do hodin výuky dle rozvrhu.
13,30 - 15,00
Klub deskových her ve 4. třídě a další úterní aktivity
V TĚLOCVIČNĚ A KERAMICKÉ DÍLNĚ
14,00 - 16.00 bude možno zhlédnout ukázky v kroužku gymnastiky a současně
nahlédnout do keramické dílny, případně si vyzkoušet (bude-li prostor) práci s hlínou.
ODEMYKÁNÍ 1.TŘÍDY
Odpoledne 16,00 – 17,00 pro předškoláky, jejich rodiče a zájemce další pokračování Odemykání 1.třídy.
VE ŠKOLE – na chodbách
Bude možno si prohlédnout výstavku učebnic, žákovských prací, čtenářských deníků, pokračování
každoročního projektu Co vypadlo z knížky a výstava knih k projektu, k nahlédnutí budou kroniky a
fotografie, výstava dětské keramiky, něco o pravěku a přírodě, CZ-PL spolupráci….
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provoz školní družiny nebude přerušen a ŠD „poběží“ dle svých zvyklostí v hernách a v probíhajících
kroužcích, v běžné provozní době do 16,30 .

Vybráno z plánu ZŠ na školní rok 2019/2020
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Ozdravné ekopobyty (SFŽP) - žáků 1. – 5.tříd a MŠ (18. – 23. 11. 2019, 23. – 28.2.2020)
Odemykání 1. třídy (5x ve šk.roce)
Zimní týdenní lyžařský pobyt MŠ, 1. - 5. roč. ( leden 2020)
ENVICUP 2020– společný ekoprojekt příměstských škol
Badatelský klub – hokusy, pokusy (chceme otevřít, 1x týdně)
Cestovatelské výpravy za poznáním (školní výjezdy)
Bruslení žáků 4. a 5. roč.a MŠ
Slavnost Slabikáře (listopad 2019)
Plavecký výcvik žáků 1.-3. roč., MŠ
Školní ples – znovuobnovení, ve spolupráci s Klubem rodičů a ÚMČ (leden 2020)
Setkávání s odborníky různých profesí (cestovatel, lékař, myslivec, hasič, sportovec, režisér, herec apod.)
Dopravní výchova 3. - 5. roč., ŠD
Co vypadlo z knížky? Čtení pomáhá.
Příhraniční spolupráce – Euroregion Silesia
Běžecké lyžování vč. zápůjčky lyží
Recitační soutěž ZŠ, SVČ
Ekovýchova – recyklohraní, Týden pro Zemi
Zdravotní výchova 4. roč. ZŠ, Mladý zdravotník ČČK
Dramaťák a Divadelní lízátko
Sportovní gymnastika a Liga sportů (atletika, šplh,
gymnastika, lyžování, míčové sporty, přespolák, plavání…)

☺ Zájmové aktivity – na výběr: gymnastika, keramika, florbal, flétna, výtvarka, kytara, deskové
hry…, možná přibudou dramaťák a aerobik
☺ Matematický klokan a další
☺ Prevence - spolupráce s subjekty prevence (MP, Renarkon ad.)
☺ Pomáháme potřebným (Světluška, sbírka pro charitu)…
☺ Školní slavnost (květen 2020)
☺ Vánoční koncert (19. 12. 2019)
☺ Dýně a dušičky
☺ Maškarní karneval
☺ Mikulášská nadílka
☺ Noc ve škole „s knihou a četbou“
☺ Sportuj ve škole – v čase ŠD.

Odpolední odemykání 1. třídy
aneb letem kulatým světem.
Abraka dabraka už jsme byli
v Americe

i v Asii .

Čáry máry ententýky
v úterý 26. 3. v 16 hodin
poletíme do Afriky
Ahoj odpoledne,
všichni předškoláci, maminky, tatínkové a
přátelé naší komárovské školy.
Přijďte, zvou paní učitelky!

Zřizovatelem naší Základní školy v Opavě-Komárově je Statutární město Opava

ZÁPIS do 1. třídy ZŠ Opava-Komárov
pro školní rok 2019/2020

ve čtvrtek 5. dubna a v pátek 6. dubna
od 14 do 18 hodin
K zápisu si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Škola nabízí:
Školní družina 6.00 – 16.30 hodin  služby sp.pedagoga-logopeda  spolupráci s MŠ (Odemykání 1. třídy)  pronájem tělocvičny ZŠ
pro veřejnost  vkusně zařízené a vybavené třídy s interaktivními tabulemi a wifi  zapojení do matematických a logických soutěží
(Klokan, Matematická olympiáda)  zájmová činnost (gymnastika, keramika, florbal, hra na flétnu a kytaru, výtvarný kroužek,
kroužek deskových a logických her, náboženství)  vánoční tradice a koncert  anglický jazyk od 1.třídy  zapojení do soutěží
školských sportovních klubů AŠSK a Ligy sportu  lyžařský a snowboardový kurz, vybavení pro běžecké lyžování  školy v přírodě a
ozdravné pobyty, výlety  kulturní programy pro naše žáky (divadlo, koncerty, recitační soutěže apod.)  projekty čtenářských
dovedností (C o vypadlo z knížky, Čtení pomáhá, Škola čte…)  školní projekty: Slavnost Slabikáře (pro 1. třídu), Evropa ve škole 
preventivní programy, Ekoaktivity a ekovýchova  zdravotní výchova – Mladý zdravotník ČČK  dopravní výchova plavecký výcvik,
společně s MŠ  kurz bruslení na zimním stadionu  přeshraniční spolupráci s polskou školou v Kobyle  spolupráci s rodiči, úřady
městských částí a obcí  příjemné prostředí malé příměstské školy s 1. stupněm ZŠ  spolupráci s PPP, SPC 
______________________________________________________________________________________________________

Upozorňujeme, že podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 je stanoven jediný spádový obvod pro všechny ZŠ zřizované statutárním
městem Opava, a to celé území města. Úplné znění této vyhlášky naleznete na internetových stránkách města Opavy www.opavacity.cz. V tomto jediném spádovém obvodu jsou také městské části Komárov, Podvihov.

MOŽNOST PRONÁJMU TĚLOCVIČNY
V současné době cena za 1 hod./ 180 Kč. Možnost pořádání turnajů a sportovních akcí. Informace v ředitelně
ZŠ na tel. čísle: 724 254 735. Sportu ZDAR!

