
   

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV, p.o. 
U Školy 1, 747 70 0pava, email:  zskomarov@tiscali.cz, www.zsmsopavakomarov.cz,  

                        IČ: 70 999 163, č.ú ZŠ a MŠ: 181707987/0300, tel: 724 254 735 
___________________________________________________________________________ 

 

INFORMACE PRO RODIČE A VEŘEJNOST šk.rok 2022/2023 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za šk.rok 2021-2022  
najdete na: https://www.zsmsopavakomarov.cz/zakladni-skola/dokumenty-skoly  či na nástěnce ve vestibulu školy.   

 

SLAVNOST SLABIKÁŘE  

proběhne pro žáky 1. třídy 30. 11. od 16.00. Zveme všechny rodiče prvňáčků 
 

KNIHA ŠKOLA KOMÁROV  
Kniha o historii školy, autor: Tomáš Sáňka, k prodeji v kanceláři školy u pí. 
Šárky Němcové, cena 199 Kč. Nákupem podporujete ZŠ a MŠ. 
 

MIKULÁŠ   
Balíčky pro děti budou hrazeny s prostředků KRPDŠ a možná přijde 6.12. 
Mikuláš i do ZŠ a MŠ. 

 

ODEMYKÁNÍ 1. TŘÍDY  

Další Odemykání 1. třídy proběhne v prosinci 2022. Termín bude paní učitelka Katka Dumbrovská koordinovat s  
volnými termíny mateřských škol, neboť v prosinci je mnoho vánočních aktivit. 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 2022  

ÚTERÝ 20. 12. VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ A ŽÁKŮ ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV – tradiční setkání v komárovském 
kostele Sv. Prokopa s jarmarkem, bramborami, jitrnicemi, keramikou, čajem junior a senior. Začátek v 16.00. Srdečně 
zve ÚMČ a ZŠ a MŠ Opava-Komárov. Prosíme o pomoc mámy a táty při pořádání této akce – prodej na jarmarku, 
pečení perníků apod. – kontakt Eva Murová (606 638 128) 
 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY  pro všechny děti ZŠ i MŠ 
Vánoční prázdniny pro žáky ZŠ začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. V těchto dnech budou uzavřeny 
také všechny tři naše mateřské školy. Provoz mateřských škol ve dnech 27. až 30. prosince 2022 bude zajištěn na: Mateřské 
škole Opava, Heydukova - příspěvková organizace. Zájem o MŠ pro své dítě dne 2.1.2023 sdělte individuálně vedoucí uč. MŠ 
s předstihem.  
  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – POMŮŽEME CHARITĚ?  
Milí koledníci. 
Blíží se opět čas Tříkrálové sbírky. Po dvou letech se vracíme k tradičnímu způsobu koledování. Potřebujeme tedy do každé skupinky 3 krále a 
jednoho vedoucího. Vedoucí skupinky se může stát osoba starší 15 let. Prosím tedy rodiče, aby své děti, které chtějí koledovat v Komárově 
nebo v Suchých Lazcích, (případně vedoucí skupinek z řad starších dětí nebo dospělých), aby jste je přihlašovali na ZŠ v Komárově, na ZŠ v 
Suchých Lazcích, nebo přímo u mne ( 723274331). Tříkrálová sbírka bude probíhat ve dnech 1. - 15.1.2023.  
Čím více skupinek se nám podaří sestavit, tím kratší dobu budeme potřebovat ke koledování. Obvykle nám k tomu stačí jeden víkend. V našich 
obcích plánuji uskutečnit sbírku ve dnech 6. - 8. 1. 2023. Informační schůzku bychom měli ke konci roku. Místo a čas bude upřesněn. Při 
koledování nám velice vychází vstříc  pan starosta Petr Orieščík, který nám vždy na potřebnou dobu zpřístupní obecní úřad, takže děti jsou 
často v teple na občerstvení a zahřátí. Prosím Vás tedy, přihlaste své děti co nejdříve. Věřím, že s Vaší pomocí, se nám opět podaří udělat 
dobrou věc. Na konci novoročních bohoslužeb, tedy 1. 1. 2023 v 8.45 hodin v kostele svatého Prokopa  v Komárově, nebo v 15 hodin v kapli 
Andělů strážných v Suchých Lazcích, se bude udělovat zvláštní POŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM. Těším se na Vás. Lenka Kubánková 
 

Další podrobnosti sdělí T.Weicht, ved. vych. Zuzana Šteyerová.  Sdělte zájem o pomoc v Tříkrálové sbírce 2023 na 
emailech: 388261@mail.muni.cz nebo LenkaKubankova.LK@seznam.cz 723 274 331. Hledáme zájemce také o 
vedení skupin, nejen děti. 
 

ZIMNÍ POBYT   

Termín lyžařského výcviku zatím nepotvrzen, cílíme na leden/únor (pokud bude dostatečný zájem?) 
Podrobnosti dostanete do Vánoc, na samostatném letáku. Dopravu podpoří MČ Opava-Komárov.  

ZÁPIS do 1. ročníku pro šk.rok 2023/2024  
Zápis proběhne  v novém termínu mezi 1.a 30.dubnem daného roku. K zápisu do 1. ročníku přijdou rodiče nebo zákonní 
zástupci s dítětem, které do 31. srpna 2023 dovrší šestý rok věku (děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 (max.do 31.12.).Pokud 
budou chtít rodiče pro své děti odklad školní docházky, je potřeba doložit obě potvrzení:  posouzení příslušného školského 
poradenského zařízení /např. PPP Opava/ a pediatra!  
 
 

SPORTOVNÍ AKTIVITY ŠKOLY a ČLENSTVÍ V AŠSK 

Škola je zapojena do sportovních aktivit a je členem Asociace školních sportovních klubů. Členství v AŠSK je 
zpoplatněno. Do klubu jsou zapsány všichni žáci školy, abychom v průběhu let mohli vybrat do soutěží kohokoli.  

mailto:zskomarov@tiscali.cz
http://www.zsmsopavakomarov.cz/
https://www.zsmsopavakomarov.cz/zakladni-skola/dokumenty-skoly
mailto:388261@mail.muni.cz
mailto:LenkaKubankova.LK@seznam.cz


   

Pro letošní rok je příspěvek za členství 20 Kč/1rok. Tento příspěvek hradíme z prostředků SRPDŠ. Letos do 8. 12. 
Uhradíme na nový kalendářní rok 2023. Plánovaná účast v soutěžích:  23. 11. gymnastika, 30.11. florbal, únor – šplh 
 

MISTROVSTVÍ  ZŠ V POHYBU  

Mistrovství školy v POHYBU pro žáky 2.-5.ročníku: leh-sed za 1 minutu/ člunkový běh 10 m/ skok z místa / 
vytrvalostní běh na 20 m na čas/ Žáci 3.ročníku mají současně toto jako testování ČŠI. Zkus/te stále trénovat. Zápis 
výsledků bude od 24. 11. – 1.12. Následovat bude Mistrovství ve šplhu na tyči (4m) 
 

ÚHRADY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI A ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/2023  

Všem velice DĚKUJEME za včasnou úhradu všech kroužků a ŠD. V 2. pololetí je termín úhrady do 1.3. 2023 
 

PLAVECKÝ VÝCVIK   

bude probíhat od dubna – června 2023, 10. lekcí pro 1.- 5. ročník, doprava hrazena rodiči zvlášť (cca 500 Kč), výuku a 
pronájem bazénu hradí žákům ZŠ Statutární město Opava. Dětem MŠ hradí výuku rodiče ve výši cca do 900 Kč. 
 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  

Jarní školu v přírodě budeme organizovat v období duben – červen 2023, s vlastivědným a přírodovědným 
programem.  

LOGO – NÁPRAVA ŘEČI  

škola zajišťuje službu spec.pedagogy /ne klinickými logopedy/- je lépe mít vyšetření klinického logopeda 
Mgr. Ivana Weichtová  731 110 774 - ZŠ, středa 13.30 – 17.00, dle rozvrhu a osobní konzultace –  
MŠ KOMÁROV – Bc. Eva Murová, 606 638 128, Jana Nováková  MŠ PODVIHOV - Bc. Jitka Beinhauerová, 730585841  

 

RŮZNÉ: 

 Velmi laskavě žádáme rodiče, NEVJÍŽDĚJTE AUTY AŽ PŘED ŠKOLU – při dovozu a odvozu dětí apod. Vyložte je u 
kostela!! Děkujeme! 

 S ohledem na stížnosti rodičů (dokonce u České školní inspekce), že škola je málo zabezpečená, byl zřízen dohled 
zaměstnanců školy při příchodu dětí a současně žádáme všechny dospělé, aby na své děti čekali ve vestibulu 
školy. V případě jakékoli jednání či dalších potřeb ve škole, kontaktujte danou osobu nebo ředitele či sekretářku 
školy. Díky za pochopení. 

 

Hospodaření KRPDŠ při ZŠ a MŠ Opava-Komárov za šk.rok 2021/2022: 

 
Vyúčtování hospodaření s prostředky 
Klubu rodičů je k dispozici v ředitelně 
ZŠ.  
Vedení školy velmi děkuje účetní 
KRPDŠ paní Lucii Satkové za vedení 
účetní agendy, společně s pí 
sekretářkou Šárkou Němcovou. 
Současně je hospodaření vyvěšeno na 
nástěnkách ZŠ i MŠ. 
 

A) Zůstatek pokladny k 31.8. 2022  činí  
13 106,00 Kč a souhlasí se stavem  
v pokladně. 
 

B) Zůstatek na BÚ 31.8. 2022 činí             
47 578,97 Kč a souhlasí s výpisy za 
období 9-12/ 2021 a 1-8/2022 
 

Příspěvek ve výši 300 Kč se nemění a 
žádáme o úhradu na účet: 
216123317/0300 (nezaměňovat 
s účtem školy)  do 15. 12.2022 nebo 
platbu v hotovosti v kanceláři školy.  

 

VELIKÉ DÍKY VŠEM SPONZORŮM A DÁRCŮM, ÚMČ a OÚ. VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ PODPORY A DĚKUJEME ZA 
PODANOU POMOCNOU „RUKU“!! PŘÍPADNÉ FINANČNÍ SPONZORSKÉ DARY 

Zasílejte na č.ú. SRPDŠ:  216123317/0300 


