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Část I. 

 

Úvod -  identifikace zařízení a jeho charakteristika 

 
Název:  Středisko volného času DUHA Jeseník  

Sídlo:  Průchodní 154 Jeseník 790 01 

IČO:   00852341 

IZO:   600 150 704 

email:  duha@duhajes.cz  

tel.   584 401 262 

web. stránky www.duhajes.cz  

Forma hospodaření: Příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:   Město Jeseník 

           Právní forma: Obec, IČO: 302724 

                      Sídlo: Masarykovo nám. č. 167, Jeseník 

           Statutární zástupce: Ing. Marie Fomiczewová 

 

Statutární orgán: Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

   Na Úbočí 452 

   Jeseník 

   790 01 

 

 

 

Právní forma 

 

Od 1.1.1994 je školské zařízení právním subjektem - příspěvkovou organizací zřízenou 

usnesením  29. zasedání Městského zastupitelstva ze dne 15.12. 1993 ve znění pozdějších 

usnesení. 

 

Středisko volného času DUHA Jeseník, příspěvková organizace je po změně názvu 

zařazeno do sítě škol od 11.10. 2006 s rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje  

č.j.KUOK/95641/2006 ze dne 27.9.2006. 

 

Středisko volného času DUHA Jeseník organizuje zájmové vzdělávání ( § 111 zákona č. 

561/2004 Sb.). 

 

mailto:duha@duhajes.cz
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Organizační členění 

 

SVČ DUHA Jeseník se nachází v prostorách bývalého kláštera Sv. Voršily, které sloužily 

do 30.6. 2006 jako základní škola. Jde o historickou budovu, která před 10 lety  prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí.  

Postavení a poslání  SVČ 

 

1. Středisko volného času DUHA Jeseník bylo zřízeno 1.1.1994 , jako příspěvková organizace  

(dříve DDM Jeseník). 

Poslední aktualizovaná zřizovací listina schválena 15.6. 2006 č. III/10 usnesením zastupitelstva 

města  - dodatek č. 2.   

2. SVČ je v rejstříku škol  MŠMT vedeno pod kódem 600150704. 

 SVČ je zařazeno do sítě škol a školských zařízení s novým názvem s účinností od 20.11. 

 2006. 

3. Kapacita  zařízení je  stanovena na 2360. 

4. Činnost SVČ je vymezena zejména Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů  

jako příspěvková organizace v souladu s Vyhláškou č. 109/2011, která mění Vyhlášku č. 74 ze 

dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 4 - 

Část II. 

Hlavní úkoly SVČ 

 

Středisko volného času DUHA Jeseník je  školským zařízením s více než šedesátiletou 

tradicí.  Vzniklo spojením Domu dětí a mládeže Jeseník se Stanicí mladých přírodovědců 

Jeseník. 

Jedná se o jediné profesionální zařízení pro zájmové vzdělávání v jesenickém regionu. 

Nacházíme se v prostorách bývalého kláštera Svaté Voršily spolu s I. stupněm ZŠ. Všechny naše 

prostory - hlavní budova, zahrada, čtyři velké skleníky a hvězdárna  jsou v centru města. 

Středisko volného času DUHA Jeseník je významnou součástí výchovně vzdělávacího 

systému. Základní funkcí a posláním je rozmanitými formami zajišťovat výchovné, vzdělávací, 

zájmové, tématické-rekreační akce, osvětovou činnost, sloužit pro potřeby mimoškolního a 

zájmového vzdělávání a smysluplně tak naplňovat volný čas dětí, žáků, studentů a dalších 

zájemců o využití volného času. 

 

Co nabízíme… 

 

 SVČ DUHA Jeseník systematicky pracuje s účastníky prakticky ve všech formách 

činností definovaných zákonnými normami. Intenzivněji než v minulosti se zaměřujeme  na stále 

se měnící potřeby a přání účastníků a tyto činnosti zajišťujeme prostřednictvím svých 

profesionálních pracovníků, včetně externích odborníků. Součástí našeho zařízení je středisko 

ekologické výchovy, jejhož hlavním posláním  je vhodně a účelně využít volný čas dětí, mládeže 

i dospělé veřejnosti výchovou k ochraně přírody, pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a 

veškerým přírodním hodnotám včetně uplatňování šetření s přírodními zdroji. 

Každým rokem otevíráme v celém jesenickém regionu více než 130 zájmových útvarů, 

do kterých nám dochází cca 1500 účastníků všech věkových kategorií, převážně děti MŠ a ZŠ. 

Vzhledem k tomu, že nevlastníme tělocvičnu, všechny  sportovní  ZÚ probíhají v prostorách 

tělocvičen místních a okolních škol. Nabídku zájmových útvarů zveřejňujeme na našich 

webových stránkách www.duhajes.cz. 

 Dále nabízíme příležitostné akce, nabídku výukových programů zaměřených na 

přírodovědně – ekologické disciplíny, estetické, literární a preventivní  programy. 

Prioritou našeho zařízení jsou nabídky aktivit pro všechny věkové kategorie. Prostorové 

podmínky a kvalifikovaní pracovníci umožňují nabízet a realizovat široký výběr aktivit, který 

vychází z průzkumů zájmů široké veřejnosti.  

http://www.duhajes.cz/
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Zájmové vzdělávání uskutečňujeme formou: 

Pravidelná zájmová činnost 

 Probíhá v zájmových útvarech zaměřených na výtvarnou, hudební a dramatickou 

výchovu, tanec, sport, turistiku, přírodovědu, techniku a jazykové vzdělávání. Nabídka je určena 

převážně dětem a mládeži od 5 do 26 let. Přehled zájmových útvarů najdete v odkazu Zájmové  

kroužky, kde si každý může vyhledat z mnoha druhů různých činností.  

 

Příležitostná činnost, akce pro širokou veřejnost, soutěže, přehlídky 

 Po celý rok nabízíme pestrou škálu aktivit, které jsou zaměřené dle druhu (sportovní, 

kulturní, vzdělávací…) a dle sociálního členění v návaznosti na věk, pohlaví, aj. tak, aby si mohl 

vybrat „svoji“ akci každý zájemce. Z  nabídky si tak mohou vybrat např. i rodiče s dětmi nebo 

handicapovaní zájemci.  

 Každým rokem jsme pověřeni KÚ Olomouckého kraje pořádat okresní i krajská kola 

sportovních a předmětových soutěží MŠMT. Každoročně tak organizujeme více jak 50 soutěží 

s více jak 3 500 účastníky.  

 Kompletní nabídku najdete v odkazu Akce v měsíci. Novinkou je naše nabídka pro rodiče 

s dětmi -  možnost konání dětských narozeninových oslav s programem v našich prostorách, 

s programem dle domluvy.  

 

Pobytové akce, letní tábory 

V průběhu letních prázdnin pořádáme řadu příměstských a pobytových táborů pro děti od 

6–15 let s tématickým zaměřením, od specializovaného – příměstský tábor s koňmi, plavání, 

netradiční výtvarné techniky, přírodovědně ekologické, poznávací až po tábory zaměřené 

všeobecně, hlavně na turistiku, ve kterých se pestrou škálou zájmových aktivit zaměřujeme 

zejména na komplexní rozvoj účastníků a zdravý životní styl. Informace  na www.duhajes.cz  

Letní tábory.   

 

Nabídky spolupráce pro školy, ubytování, pronájmy 

Se školami spolupracujeme formou exkurzí,, výukových programů, besed, výstav a 

konzultací. V rámci zájmového vzdělávání nabízíme spolupráci školám zejména v oblasti 

ekologických, výtvarných, literárních i preventivních programů. V případě zájmu ze strany škol 

jsme připraveni nabídnout spolupráci i v jiných oblastech zájmového vzdělávání. Více na 

www.duhajes.cz  Akce v měsíci.   

 

http://www.ddmolomouc.cz/
http://www.ddmolomouc.cz/
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Středisko ekologické výchovy ( bývalá Stanice mladých přírodovědců Jeseník ) 

Součástí našeho zařízení je středisko ekologické výchovy, jehož hlavním posláním je 

vhodně a účelně využít volný čas dětí, mládeže i dospělé veřejnosti výchovou k ochraně přírody, 

pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a veškerým přírodním hodnotám včetně 

uplatňování šetření s přírodními zdroji. Chováme více jak 20 druhů živočichů: akvarijní ryby, 

hady, ještěry,  ptáky, želvy, obojživelníky a zástupce drobných hlodavců. V rozlehlých sklenících 

pěstujeme tropické i subtropické rostliny a na zahradě jsme mimo jiné vybudovali naučnou 

stezku dřevin, rostlin a hornin. Zde máme také umístěny tři roje včel, o které se starají členové 

včelařského kroužku. Na hvězdárně se scházejí mladí astronomové a hvězdárna je otevřena pro 

širokou veřejnost na základě domluvy na tel. čísle 739 438 211. 

Zapůjčování materiálu, pronájmy prostor, ubytování… 

Organizacím a institucím, které se zabývají výchovou a vzděláváním dětí a mládeže, 

v době, kdy nejsou prostory SVČ DUHA Jeseník plně využity vlastní činností, umožňujeme 

využívat tyto prostory pro svojí činnost, včetně možnosti zapůjčení techniky a materiálu.  

Pracovníci SVČ jsou zapojeni ve Sdružení pracovníků SVČ v České republice. Při SVČ 

pracuje školní sportovní klub AŠSK ČR. V SVČ má také sídlo Okresní rada AŠSK, která má 

v systému tělesné výchovy v resortu školství nezastupitelné místo a zajišťuje financování 

postupových soutěží v okresních a krajských kolech. 
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Část III. 

Personální zabezpečení 

 

 

1. Pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2014/2015 

 

Jméno pracovníka Kvalifikace Praxe Poznámky 

Mgr. Vladislava Fačevicová VŠ PdF  32 let  

Pavla Ježová  SPŠ 18,5 let od 7.2. 2010 do 23.8. 2015 MD 

Iva Janošťáková  SPŠ 31 let  

Zdeňka Pěkná SŠ + PDS 28,5  

Ing. Jana Hálová VŠZ + PDS 19 let  

Mgr. Marie Horáčková VŠ PdF 4 roky  

Bc. Marie Zbranková VŠ PdF 2 roky od 1.9. 2014 zástup za MD 

Mgr. Jiří Hanefl VŠ PdF  46 let externí  pracovník - DPP 

 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2014/2015 

 

Jméno pracovníka Zařazení Kvalifikace Praxe Poznámky 

Lenka Vavračová   ekonom SŠ 24 let  

Pavla Luljaková zahradnice SOU 23 let  

Helena Bílková uklizečka ZŠ 33,5 let  

Josef Janošťák  domovník, 

topič 

SOU 35 let  

 

 

3. Externí pedagogičtí pracovníci – vedoucí zájmových útvarů 

 Externí placení vedoucí zájmových útvarů : 75  

 Externí dobrovolní vedoucí zájmových útvarů : 0    

 

XIV. Evidenční počet pracovníků  

  
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby 

celkem 
z toho 

ženy 

a b 2 3 

Pedagogičtí pracovníci 1401 81 43 

v tom 

interní 1402 6 6 

externí 1403 75 37 

Ostatní pracovníci 1404 5 3 

v tom 

interní 1405 4 3 

externí 1406 1 0 

 
Interní pracovníci - v pracovním poměru, externí pracovníci - na základě dohod., bez dobrovolníků 
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 Vedoucí ZÚ Název ZÚ Kvalifikace 

1 Augusta Šerm pedagog. pracovník 

2 Babák Odbíjená trenér 

3 Bartošek Stolní tenis trenér 

4 Bartuňková Bikros pedagog. pracovník 

5 Bílková Vaření základní vzdělání 

6 Böserová Country tance pedagog. pracovník 

7 Brejzová Angličtina pedagog. pracovník 

8 Bury Kopaná pedagog. pracovník 

9 Čvanda Lukostřelba pedagog. pracovník 

10 Janeček Lezení na US trenér 

11 Dostálová Robolab pedagog. pracovník 

12 Dzubáková Vybíjená pedagog. pracovník 

13 Dvořáček GO trenér 

14 Formánková Florbal pedagog. pracovník 

15 Hanefl Šachy pedagog. pracovník 

16 Harazín Stolní tenis pedagog. pracovník 

17 Hernandez Španělština VŠ rodilý mluvčí 

18 Hudský Šachy trenér 

19 Chasák Robolab pedagog. pracovník 

20 Chocholová Dramatický pedagog. pracovník 

21 Chromík Kop.,Florbal pedagog. pracovník 

22 Janíčková Angličtina pedagog. pracovník 

23 Janošťáková M. Sportovní hry pedagog. pracovník 

24 Janoštíková L. Přřírodovědné pedagog. pracovník 

25 Ježová Repor., Keram. pedagog. pracovník 

26 Jurník Volejbal pedagog. pracovník 

27 Kapustová Taneční pedagog. pracovník 

28 Kapuš Posilování pedagog. pracovník 

29 Karakasidis Florbal pedagog. pracovník 

30 Knedlová Angličtina SOU 

31 Kolich Atletika pedagog. pracovník 

32 Krajčíková Keramika pedagog. pracovník 

33 Kuba Florbal trenér 

34 Kubíček Florbal pedagog. pracovník 

35 Kurfürst Košíková trenér 

36 Matuška Badminton trenér 

37 Migal Lezení na US trenér 

38 Mrosek Florbal pedagog. pracovník 

39 Mudrová Angličtina pedagog. pracovník 
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40 Nemeškalová Logik pedagog. pracovník 

41 Novotný Odbíjená pedagog. pracovník 

42 Nosek Lukostřelba pedagog. pracovník 

43 Nosková Keramika pedagog. pracovník 

44 Ostrá Angličtina pedagog. pracovník 

45 Paličková Volej.,Taneční pedagog. pracovník 

46 Pavelka Florbal pedagog. pracovník 

47 Pecinová 4 ZÚ asistent pedagoga 

48 Petřeková Pěvecký pedagog. pracovník 

49 Plášková Country tance asistent pedagoga 

50 Polčáková Pohybové hry pedagog. pracovník 

51 Procházková Výtvarný pedagog. pracovník 

52 Rychlá Šikula pedagog. pracovník 

53 Řeháčková Včelařský SOU včelařství 

54 Samsonová Kytara pedagog. pracovník 

55 Sedláková Pohybové hry pedagog. pracovník 

56 Sekanina Karate trenér 

57 Schifner  Rybářský rybář ČRS 

58 Schlemmer Košíková rybář ŠRS 

59 Skoupil Jiu jitsu trenér 

60 Svoboda Divadelní pedagog. pracovník 

61 Svobodová M. Divadelní pedagog. pracovník 

62 Svobodová S. Angličtina pedagog. pracovník 

63 Ščobáková Dramatický pedagog. pracovník 

64 Šteiglová Angličtina pedagog. pracovník 

65 Šťastná Handmade pedagog. pracovník 

66 Šuška 
Střelba ze 

vzduchovky 

pedagog. pracovník 

67 Truneček Dranatický pedagog. pracovník 

68 Vavračová Florbal pedagog. pracovník 

69 Vodák Košíková pedagog. pracovník 

70 Zajonc Šachy trenér 

71 Zbyňovec Florbal pedagog. pracovník 

72 Žáčková Florbal pedagog. pracovník 

73 Žichovský Astronomický student Gymnázia 

74 Žitňanský Pohybové hry pedagog. pracovník 

75 Pavelková Výukové programy pedagog. pracovník 
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Část IV. 

Řídící činnost 

1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních 

náplních.  

2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové 

oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které 

pracovníky) řídí a v jakém rozsahu o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas 

nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu 

jedná jménem SVČ v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.  

3. Jednotlivá pracoviště a vedoucí pracovníci pracují samostatně v rozsahu kompetencí 

stanovených ředitelem. 

4. Ředitelku zastupuje v její nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu v plném rozsahu 

působnosti. Zástupce ředitelky a vedoucí oddělení zastupuje v jejich nepřítomnosti pověřená 

osoba. 

 

Vedení porad 

1. Porady vedení SVČ (ředitel, zástupce  ředitele, ekonomka) svolává ředitelka dle potřeby 

zpravidla 1 x týdně v pondělí od 9.00 hod. Ředitelka dle potřeby svolává ekonomické porady 

SVČ, porady pedagogických pracovníků  a správních zaměstnanců dle potřeby, zpravidla 1x 

týdně v pondělí od 10.00 hod., další porady jednotlivých pracovních týmů svolávají garanti akcí 

dle potřeby.  

2. Externí pracovníky na pracovní poradu svolávají dle potřeby určení pedagogičtí pracovníci. 

3. Individuální porady ředitele s ostatními pracovníky se konají na požádání pracovníků SVČ 

nebo je může ředitel svolat kdykoliv. 

4. Z porad interních pracovníků se provádí vždy zápisy a harmonogram úkolů. 
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Část  V. 

Vlastní činnost SVČ 

 

1/ PRAVIDELNÁ ČINNOST  - zájmové útvary ve šk. roce 2014/2015 

 

Rozhodující část činnosti našeho SVČ tvoří zájmové útvary. 

 

Počet zájmových útvarů:       139 

 

Celkový počet členů  ZÚ:           1456 

 

Průměrný počet členů na 1 ZÚ:      11 

 

 

 

I. Pravidelná činnost k 30.6. 2015  podle počtu přijatých účastníků 

 

  
Číslo 

řádku 
Počet 

interní z toho 

externí 

z toho 

cizinci 

ze zemí 

EU 

a b 2   3 4 

Zájmové útvary 0108 139 43 96   

Účastníci 0109 1456 388 1068   

v 

tom 

děti 0113 134 84 50   

žáci 0114 1263 262 1001   

studenti 0115 0 0 0   

ostatní 0116 59 42 17   
 
 
 
 

 

Z celkového počtu 139 zájmových útvarů v SVČ bylo 43 ZÚ vedeno interními 

pracovníky.  

K nosným zájmovým útvarů SVČ patří ZÚ: 

- ZÚ chovatelství drobného zvířectva           

- ZÚ keramika    

- ZÚ angličtina    

- ZÚ karate    

- ZÚ florbal    

- ZÚ košíková     

 

Přímo v objektu SVČ DUHA  Jeseník  pracovalo 48 ZÚ. 
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Rozvrh činnosti ZÚ 

 

  

1.  DJEMBE začátečníci hudební ZŠ 9 Mgr.V.Fačevicová VŠ řed.SVČ SVČ DUHA Út 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

2.  DJEMBE mír.pokr. hudební ZŠ 9 Mgr.V.Fačevicová VŠ řed.SVČ SVČ DUHA St 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

3.  DJEMBE pokročílí hudební ZŠ 3 Mgr.V.Fačevicová VŠ řed.SVČ SVČ DUHA Čt 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

4.  ŠACHY sportovní ZŠ 8 Mgr.J.Hanefl VŠ pedagog. SVČ DUHA Út 13:30 - 15:30 (02:00)  
 

5.  
ZÁKLADY ŠITÍ A 

TEXTILNÍ TVORBY 
výtvarné ZŠ 7 Z.Pěkná SŠ+PDS SVČ DUHA Po 15:00 - 17:00 (02:00)  

 

6.  PATCHWORK   výtvarné D 13 Z.Pěkná SŠ+PDS SVČ DUHA Čt 16:00 - 22:00 (06:00)  
 

7.  PATCHWORK zač. výtvarné D 14 Z.Pěkná SŠ+PDS SVČ DUHA Čt 16:00- 21:00 (05:00)  
 

8.  MALÍ CUKRARI vzdělávací ZŠ 16 Z.Pěkná SŠ+PDS SVČ DUHA St 13:30 - 15:30 (02:00)  
 

9.  CHOVATELSKÝ V. přírodovědné ZŠ 7 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA St 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

10.  AKVARISTIKA Přírodovědné ZS 3 Ing.J.Hálová VS + PDS SVC DUHA Ut 15:00 – 16:00 (01:00) 

11.  CHOVATELSKÝ I. přírodovědné ZŠ 10 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Út 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

12.  CHOVATELSKÝ II. přírodovědné ZŠ 6 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Út 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

13.  CHOVATELSKÝ III. přírodovědné ZŠ 8 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA St 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

14.  CHOVATELSKÝ IV. přírodovědné ZŠ 8 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA St 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

15.  ZA ZVÍŘÁTY přírodovědné ZŠ 8 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Po 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

16.  CHOVATELSKÝ VI. přírodovědné ZŠ 8 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Čt 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

17.  
CHOVATELSKÝ 

VII. 
přírodovědné ZŠ 7 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Čt 14:00 - 15:00 (01:00)  

 

18.  ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 18 Ing.J.Hálová VŠ + PDS 
MŠ 

Dittersdorfova 
St 12:00 - 12:45 (00:75)  

 

19.  ANGLIČTINA MŠ  vzdělávací MŠ 15 Ing.J.Hálová VŠ + PDS 
MŠ 
Křížkovského 

St 09:15 - 10:00 (00:75)  
 

20.  KERAMIKA dospě.  výtvarná D 9 I.Janošťáková SS pedagog SVČ DUHA PO 16:00- 19:00(03:00) 

21.  
KERAMIKA MŠ 

Jiráskova 
výtvarné MŠ 9 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA St 10:15 - 11:00 (00:75)  

 

22.  
KERAMIKA MŠ 

Jiráskova 
výtvarné MŠ 12 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA St 9:30 – 10.15 (00:75)  

 

23.  KERAMIKA Zač. výtvarné ZŠ 11 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA Čt  13:00 - 14:00 (01:00)  
 

24.  
KERAMIKA 

pokroč.ML 
výtvarné ZŠ 10 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA Po 13:00 –14:15    (01:15) 

 

25.  
KERAMIKA 

pokroč.ST 
výtvarné ZŠ 11 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA Po 14:30 – 16 :00 (01:50) 

 

26.  KERAMIKA DOSP. výtvarné D 7 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA St 15:30 - 19:00 (03:30)  
 

27.  
KERAMIKA MŠ 

Dittersdorf. 
výtvarné MŠ 9 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA Čt 10:00 - 10:45 (00:45)  

 

28.  
KERAMIKA MŠ 
Dittersdorf. 

výtvarné MŠ 9 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA Čt 10:45 - 11:30 (00:45)  
 

29.  
FLÉTNIČKA MŠ 

K.Čapka 
hudební MŠ 10 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. MŠ K.Čapka Čt 12:00 - 12:45 (00:45)  

 

30.  FLÉTNIČKA ZŠ hudební ZŠ 7 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA St 12:30 - 13:30 (01:00)  
 

31.  TERARISTICKÝ přírodovědné ZŠ 6 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA Po 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

32.  KAMARÁD KŮŇ přírodovědné ZŠ 6 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA Po 15:00 - 16:30 (01:30)  
 

33.  SEZNÁMENÍ s PC vzdělávací ZŠ 4 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA St 13:30 - 16:30 (03:00)  
 

34.  CHOVATELSKÝ  přírodovědné ZŠ 10 Mgr. M.Horáčková VS pedagog SCV DUHA Po 13:00 – 14:00 (01:00) 

35.  TERARISTICKÝ přírodovědné ZŠ 5 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVC DUHA Čt 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

36.  CHOVATELSKÝ přírodovědné ZŠ 7 Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. SVČ DUHA Pá 14:00 - 15:00 (01:00) 
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37.  
DÁRKY PRO 
RADOST 

výtvarný ZŠ 12 
Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. 

SVČ DUHA Pá 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

38.  KERAMIKA výtvarný ZŠ 13 
Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. ZŠ 

B.Němcové 
Út 13:00 - 14:30 (01:30)  

 

39.  KERAMIKA výtvarný ZŠ 9 
Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. ZŠ 

B.Němcové 
Út 14:30 - 16:00 (01:30)  

 

40.  VESELÉ ZPÍVÁNÍ hudební ZŠ 7 
Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. ZŠ 

B.Němcové 
St 13:00 - 14:00 (01:00)  

 

41.  FLÉTNIČKA hudební ZŠ 7 
Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. ZŠ 

B.Němcové 
St 14:00 - 15:00 (01:00)  

 

42.  
DÁRKY PRO 

RADOST 
výtvarný ZŠ 9 

Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. ZŠ 

B.Němcové 
St 15:00 - 16:00 (01:00)  

 

43.  TERARISTICKÝ přírodovědný ZŠ 13 
Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. ZŠ 

B.Němcové 
Čt 13:00 - 14:00 (01:00)  

 

44.  ZAČÍNÁME SE ZVÍŘ. přírodní ZŠ 7 
Bc. M.Zbranková VŠ pedagog. ZŠ 

B.Němcové 
Čt 14:00 - 16:00 (01:00)  

 

45.  
PĚVECKÝ-Sluníčko 

I. 
hudební ZŠ 14 D.Petřeková VŠ pedagog. ZŠ Javorník 

Po 13:30 - 15:00 (01300)  

Čt 13:30 - 15:00 (01:30)  
 

46.  
PĚVECKÝ-Sluníčko 

II. 
hudební ZŠ 18 D.Petřeková VŠ pedagog. ZŠ Javorník 

Po 13:30 - 15:00 (01300)  

Čt 13:30 - 15:00 (01:30)  
 

47.  BADMINTON sportovní ZŠ 6 J.Matuška VŠ ZŠ Javorník St 16:30-18:30(02:00) 

48.  ŠACHY sportovní ZŠ 12 M.Zajonc trener ZŠ Javorník St 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

49.  LOGIK vzdělávací ZŠ 3 M.Nemeškalová VŠ pedagog. ZŠ Javorník Po 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

50.  FLORBAL sportovní ZŠ 15 I.Žáčková VŠ pedagog. ZŠ Javorník Út 16:00 - 17:00 (01:00)  
 

51.  HOROLEZECKÝ sportovní ZŠ 9 V.Dopita cvičitel ZŠ Javorník Pá 17:00 - 19:00 (02:00)  
 

52.  FLORBAL sportovní ZŠ 14 A.Chromík VŠ pedagog. ZŠ Javorník St 13:30 - 15:30 (02:00)  
 

53.  KOPANÁ sportovní ZŠ 10 A.Chromík VŠ pedagog. ZŠ Javorník 
Út 16:30 - 18:00 (01:30)  

Čt 16:30 - 18:00 (01:30)  
 

54.  POHYBOVÉ HRY sportovní ZŠ 9 D.Polčáková VŠ pedagog. ZŠ Javorník Út 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

55.  KOPANÁ  mladší  sportovní ZŠ 10 D.Polčáková VŠ pedagog. ZŠ Javorník 
 Po 16:00-18:00 (02:00) 

 Čt 16:00-18:00 (02:00) 

56.  KOPANÁ starší sportovní ZŠ 11 M.Bury VŠ pedagog. ZŠ Javorník 
Po 14:00 - 16:00 (02:00)  

Čt 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

57.  ŠIKULA vzdělávací ZŠ 12 M.Rychlá VŠ pedagog. ZŠ Javorník St 13:30 - 15:30 (02:00)  
 

58.  VYBÍJENÁ sportovní ZŠ 10 J.Dzubáková VŠ pedagog. ZŠ Javorník Út 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

59.  MALÝ VÝTVARNÍK výtvarné ZŠ 11 J.Procházková VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves St 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

60.  ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 12 S.Svobodová VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Po 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

61.  POHYBOVÉ HRY sportovní ZŠ 19 J.Sedláková SŠ pedagog. ZŠ Česká Ves St 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

62.  DIVADELNÍ dramatické ZŠ 6 E.Ščobáková VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves St 15:30 - 16:30 (01:00)  
 

63.  GO vzdělávací ZŠ 4 J.Dvořáček VŠ ZŠ Česká Ves Čt 15:30 - 16:30 (01:00)  
 

64.  ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 14 P.Mudrová VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Po 12:15 - 13:45 (01:30)  
 

65.  ATLETIKA sportovní ZŠ 11 R.Kolich VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Po 15:30 - 17:00 (01:30)  
 

66.  FLORBAL I. sportovní ZŠ 13 R. Kolich VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Čt 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

67.  FLORBAL II. sportovní ZŠ 12 J.Zbyňovec VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Čt 15:30 - 17:00 (01:30)  
 

68.  FLORBAL III. sportovní ZŠ 15 J.Zbyňovec VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Pá 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

69.  DRAMATICKÝ dramatické ZŠ 9 J.Truneček VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Po 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

70.  KERAMIKA výtvarné ZŠ 12 I.Krajčíková SŠ pedagog. 
ZŠ 
Mikulovice 

Po 14:00 - 17:00 (03:00)  
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71.  ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 15 Z.Janíčková VŠ pedagog. 
ZŠ 

Mikulovice 

St 08:00 - 09:00 (01:00)  

Pá 08:00 - 09:00 (01:00)  
 

72.  TURISTIKA turistický ZŠ 16 Z.Janíčková VŠ pedagog. 
ZŠ 
Mikulovice 

 So 9:00-12:00 (3:00) 

73.  ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 13 H.Brejzová VŠ pedagog. 
ZŠ 
Mikulovice 

Út 11:50 - 13:35 (01:30)  

Pá 10:50 - 11:50 (01:00)  
 

74.  TANEČNÍ taneční ZŠ 12 P.Kapustová VŠ pedagog. 
ZŠ 
Mikulovicee 

 St 13:45- 15:15 (01:30) 

75.  ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 25 M.Ostrá VŠ pedagog. 
ZŠ 
Mikulovice 

Út 08:00 - 09:00 (01:00)  

Pá 08:00 - 09:00 (01:00)  
 

76.  FLORBAL sportovní ZŠ 15 L.Vavračová VŠ pedagog. 
ZŠ 

Mikulovice 
Čt 15:00 - 16:00 (01:00)  

 

77.  HANDMADE výtvarné ZŠ 10 L.Šťastná VŠ pedagog. 
ZŠ 

Mikulovice 
Út 13:00 - 15:00 (02:00)  

 

78.  STOLNÍ TENIS sportovní ZŠ 12 P.Harazin Trenér, VŠ 
ZŠ 

Mikulovice 

Út 16:45 - 18:15 (01:30)  

Čt 18:00 - 19:30 (01:30)  
 

79.  ODBÍJENÁ sportovní ZŠ 10 T.Novotný VŠ pedagog. ZŠ Zlaté Hory Po 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

80.  FLORBAL sportovní ZŠ 20 M.Kuba trenér ZŠ Zlaté Hory Čt 18:00 - 20:00 (02:00)  
 

81.  ODBÍJENÁ sportovní ZŠ 10 J.Babák trenér ZŠ Zlaté Hory Čt 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

82.  KOŠÍKOVÁ sportovní ZŠ 8 V.Schlemmer VŠ pedagog. ZŠ Vápenná 

Po 14:00 - 15:00 (01:00)  

Čt 14:00 - 15:00 (01:00)  

Pá 12:00 - 13:00 (01:00)  
 

83.  COUNTRY TANCE taneční ZŠ 12 P.Böserová VŠ pedagog. ZŠ Vápenná 
Út 14:00 - 15:30 (01:30)  

Čt 13:00 - 14:30 (01:30)  
 

84.  KERAMIKA výtvarný ZŠ 12 M.Nosková VŠ pedagog. ZŠ Vápenná  Po 14:00 - 15:30 (01:30) 

85.  FLORBAL sportovní ZŠ 13 B.Kubíček VŠ pedagog. ZŠ Vápenná St 14:00 – 15:30 (0 1:30) 
 

86.  ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 14 V.Šteiglová VŠ pedagog. ZŠ Vápenná  Čt 11:40 – 12:40 ( 01:00) 

87.  LUKOSTŘELBA sportovní ZŠ 6 M.Nosek VŠ pedagog. ZŠ Vápenná St 15:30 - 17:00 (01:30)  
 

88.  VOLEJBAL sportovní ZŠ 6 J.Paličková VŠ pedagog. ZŠ Vidnava Po 15:00 - 16:30 (01:30)  
 

89.  TANEČNÍ taneční ZŠ 12 J.Paličková VŠ pedagog. ZŠ Vidnava St 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

90.  SPORTOVNÍ HRY sportovní ZŠ 8 M.Janošťáková VŠ pedagog. ZŠ Vidnava  St 13:50 – 15:20 (01:30) 

91.  
HRA NA KYTARU  

ZPĚV 
 hudební ZŠ 5 K.Samsonová VŠ pedagog. ZŠ Vidnava  Po 14:00-15:00 (01:00) 

92.  DIVADELNÍ dramatické ZŠ 18 M.Svobodová VŠ pedagog. Gymnázium St 14:30 - 16:30 (02:00)  
 

93.  KOŠÍKOVÁ sportovní ZŠ 13 E.Vodák VŠ pedagog. Gymnázium 
 Po 15:30 – 17:00 (01:30) 

 Čt  14:00 – 15:30 (01:30) 

94.  VOLEJBAL sportovní SŠ 15 S.Jurník VŠ pedagog. Gymnázium 
St 15:30 - 17:00 (01:30)  

Čt 17:00 - 18:30 (01:30)  
 

95.  FLORBAL sportovní ZŠ 15 J.Formánková VŠ pedagog. Gymnázium Po 17:00 - 18:30 (01:30)  
 

96.  LEZENÍ na US sportovní ZŠ 25 D.Migal trenér Gymnázium 
Po 16:30 - 18:00 (01:30)  

St 16:30 - 18:00 (01:30)  
 

97.  ROBOLAB vzdělávací ZŠ 11 R.Chasák VŠ pedagog. Gymnázium Út 14:00 - 17:00 (03:00)  
 

98.  FLORBAL sportovní ZŠ 20 J.Pavelka VŠ pedagog. Gymnázium Pá 13:30 - 15:30 (02:00)  
 

99.  LEGO vzdělávací ZŠ  8 M.Dostálová VŠ pedagog. Gymnázium Út 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

100.  KOŠÍKOVÁ sportovní ZŠ 9 T.Kurfürst trenér Gymnázium 
Út 17:00 - 18:30 (01:30)  

Čt 17:00 - 18:30 (01:30)  
 

101.  MÍČOVÉ HRY sportovní ZŠ 9 R.Mrosek, Žitňanský VŠ pedagog. 
ZŠ 
B.Němcové 

Út 14:00 - 16:00 (01:00)  
 

102.  DÍVČÍ KLUB vzdělávací ZŠ 15 A.Pecinová SŠ pedagog. 
ZŠ 

B.Němcové 

Čt 13:00 - 14:00 (01:00) 
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103.  POHYBOVÉ HRY sportovní ZŠ 14 A.Pecinová SŠ pedagog. 
ZŠ 
B.Němcové 

 St 13:00 - 14:00 (01:00) 

104.  ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 10 A.Pecinová SŠ pedagog. 
ZŠ 

B.Němcové 
Po 13:00 - 14:00 (01:00)  

 

105.  ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 11 A.Pecinová SŠ pedagog. 
ZŠ 

B.Němcové 
Út 13:00 - 14:00 (01:00)  

 

106.  FLORBAL I. sportovní ZŠ 9 J.Karakasidis VŠ pedagog. 
ZŠ Lipová 
lázně 

Út 17:00 - 18:00 (01:00)  
 

107.  FLORBAL II. sportovní ZŠ 10 J.Karakasidis VŠ pedagog. 
ZŠ Lipová 

lázně 
St 17:00 - 18:00 (01:00)  

 

108.  FLORBAL III. sportovní ZŠ 9 J.Karakasidis VŠ pedagog. 
ZŠ Lipová 

lázně 
Čt 17:00 - 18:00 (01:00)  

 

109.  LUKOSTŘELBA sportovní ZŠ 8 A.Čvanda VŠ pedagog. SVČ DUHA St 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

110.  VČELAŘSKÝ přírodovědné ZŠ 4 V.Řeháčková SŠ včelařství SVČ DUHA Po 14:45 - 16:45 (02:00)  
 

111.  RYBÁŘSKÝ přírodovědné ZŠ 11 M.Schiffner, Šemro rybář člen ČRS SVČ DUHA Po 15:30 - 17:00 (01:30)  
 

112.  ASTRONOMICKÝ vzdělávací ZŠ 5 D.Žichovský SŠ student SVČ DUHA St 17:30 - 18:30 (01:00)  
 

113.  ZDRAVÉ VAŘENÍ vzdělávací ZŠ 13 H.Bílková základní SVČ DUHA Út 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

114.  ANGLIČTINA I. vzdělávací ZŠ 9 V.Knedlová jazyk. kurz SVČ DUHA Čt 13:30 - 14:30 (01:00)  
 

115.  ANGLIČTINA II. vzdělávací ZŠ 8 V.Knedlová jazyk. kurz SVČ DUHA Čt 14:30 - 15:30 (01:00)  
 

116.  ŠPANĚLŠTINA vzdělávací D 7 M.Hernandez VŠ SVČ DUHA Čt 16:00 - 17:30 (01:30) 

117.  
KERAMIKA ROD. 

s DĚTMI 
výtvarné MŠ 7 P.Ježová SŠ pedagog. SVČ DUHA Út 15:00 - 17:00 (02:00)  

 

118.  REPORTÉR vzdělávací ZŠ 5 P.Ježová SŠ pedagog. SVČ DUHA Út 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

119.  KARATE I. sportovní ZŠ 15 S.Sekanina trenér 
ZŠ 

B.Němcové 

Út 16:00 - 18:00 (02:00)  

Pá 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

120.  KARATE II. sportovní ZŠ 15 S.Sekanina trenér 
ZŠ 

B.Němcové 

St 16:00 - 18:00 (02:00)  

Čt 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

121.  HISTORIE A ŠERM sportovní ZŠ 9 L.Augusta trenér ZŠ Průchodní St 17:00 - 19:00 (02:00)  
 

122.  STOLNÍ TENIS sportovní ZŠ 19 P.Bartošek trenér herna ST 
Út 15:00 - 16:30 (01:30)  

Čt 15:00 - 16:30 (01:30)  
 

123.  JIU-JITSU sportovní ZŠ 10 F.Skoupil trenér ZŠ Nábřežní 
Po 18:00 - 20:00 (02:00)  

Čt 18:00 - 20:00 (02:00)  
 

124.  POSILOVÁNÍ sportovní SŠ 11 K.Kapuš VŠ pedagog. SOŠ a SOU Út 14:30 - 16:30 (02:00)  
 

125.  DRAMATICKÝ dramatický ZŠ 8 I.Chocholová VŠ pedagog. ZŠ Nábřežní Po 14:00 – 16:00 (02:00) 

126.  COUNTRY TANCE taneční D 12 L.Plášková pedago.prac. TŠ L.Jurkové Pá 19:00 - 20:00 (01:00)  
 

127.  BIKROS sportovní ZŠ 10 Mgr.I.Bartuňková VŠ pedagog. 
dráha, ZŠ 

Nábř. 

Út 15:30 - 17:30 (02:00)  

Čt 15:30 - 17:30 (02:00)  
 

128.  STŘELBA sportovní ZŠ 12 L.Šuška VŠ pedagog. ZŠ Nábřežní St 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

129.  ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 19 V.Knedlová jazyk. kurz MŠ Tyršova Čt 11:30 - 13:00 (01:30)  
 

130.  ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 15 V.Knedlová jazyk. kurz MŠ K.Čapka St 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

131.  ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 9 A.Pecinová SŠ pedagog. MŠ Jiráskova Út 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

132.  CHOVATELSKÝ I. přírodovědné ZŠ 8 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Pá 12:15 - 13:15 (01:00)  
 

133.  CHOVATELSKÝ II. přírodovědné ZŠ 8 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Pá 13:15 - 14:15 (01:00)  
 

134.  
CHOVATELSKÝ 

HAND. 
přírodovědné ZŠ 4 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Út 16:00 - 17:00 (01:00)  

 

135.  KERAMIKA HAND. výtvarný ZŠ 4 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Út 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

136.  MALÝ ZAHRADNÍK přírodovědné ZŠ 8 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Út 13:00 - 14:00 (01:00)  
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137. DIVADELNÍ dramatický ZŠ 4 J. Svoboda pedagog. prac. ZŠ Nábřežní Po 17:00-19:00 (02:00) 

138. MÍČOVÉ HRY sportovní ZŠ  7 M. Žitňanský pedagog. prac. Gymnázium Čt 15:30-17:00 (1:30) 

139. ŠACHY sportovní ZŠ 10 M. Hudský trenér 
ZŠ 
Mikulovice 

Po, St 13:00-15:00 (4:00) 

 
   1456     
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 Sportovní nabídka je jednou z našich nejrozsáhlejších aktivit. Aktivně se zapojujeme do 

organizace sportovních akcí a soutěží pořádaných pro žáky ZŠ i SŠ a Mgr. Jiří Hanefl je 

garantem, jako předseda OR AŠSK ČR – Jeseník, všech okresních kol vyhlašovaných MŠMT pro 

základní i střední školy. I když nemáme vlastní tělovýchovné zařízení, zásluhou výborné 

spolupráce se školami jsou vždy připraveny optimální podmínky pro konání soutěží. Základem 

úspěchu při organizaci sportovních soutěží je také dobrá spolupráce s učiteli a dobrovolnými  

spolupracovníky v oblasti sportu.  

 

 

2 / PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 

- akce probíhají formou exkurzí, výstavek, vycházek, zájezdů, soutěží, besed, výukových 

programů  

 

      Počet přílež.akcí:    394    Počet soutěží  MŠMT:     52   CELKEM:       446  akcí   

      Počet účastníků: 10 614 Počet účastníků:   3 583   CELKEM:  14 197 účastníků 

 

Z toho výukových programů: 

  Ing. J. Hálová   51  1090 účastníků 

  Mgr. M. Horáčková  42     874  účastníků 

                        V. Pavelková   21    723  účastníků 

      Iva Janošťáková  13     247 účastníků 

   Mgr. V. Fačevicová  11     196 účastníků 

 

 

            Počet  akcí celkem:  138             

 

            Počet účastníků celkem:     3 130  účastníků 
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NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NA ROK 2014/2015 

 

 
Č. NÁZEV 

PROGRAMU 
CÍLOVÁ 

SKUPINA 
TÉMA 

PROGRAMU  
AUTOR 

PROGRAMU 
POPIS 

1. Kampak běžíš 
ježku 

MŠ, 1. a 2. 
tř. ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová Děti se zábavnou formou 
seznámí se životem ježků a 
dozví se, jak těmto zvířatům 

můžeme pomoct přečkat zimu. 

2. Malé hrátky se 
zvířátky 

MŠ, 1. tř. 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Mgr.Marie 
Horáčková 

Děti se zábavnou a hravou 
formou dozví zajímavosti ze 

světa zvířat. Návštěva odchoven. 

3. Kyberšikana - 
bezpečný 
internet 

4.-9. tř.ZŠ prevence 
sociálně 

patologických 
jevů 

Mgr.Marie 
Horáčková 

Žáci se za pomoci videa, hry a 
práce na počítači a diskuse 

seznámí s nebezpečím, které jim 
hrozí na internetu.  

4. Hra na africké 
bubny djembe 

MŠ, 1. a 2. 
stupeň ZŠ 

hudba a rytmus Mgr.Vladislava 
Fačevicová 

Seznámaní s africkým rituálním 
nástrojem, rozvoj smyslu pro 

rytmus. 

5. Den zvířat 1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Základní informace tohoto dne, 
návštěva odchoven, poučení, jak 

pečovat o domácí mazlíčky. 

6. Den stromů 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Žáci se seznámi s biorytmy 
stromů          a s jejich významem 

pro život člověka. 

7. Krajina mého 
domova   - 
Jeseníky 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Prohloubení vztahu ke krajině 
svého domova, prezentace 

vedený rozhovor, samostatná 
práce s pracovním listem. 

8. Naučná stezka 
dřevin 

1.,2.stupeň 
ZŠ, SŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Při samostatné práci s pracovním 
listem na zahradě získají žáci 

nové informace o našich 
dřevinách. 

9. Člověk a kůň 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Mgr.Vladislava 
Fačevicová 

Základní informace o soužití 
člověka  a koně, praktické 

ukázky chování  a výcviku koní.  

10. Naše zahrada 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Seznámení s proměnou zahrady 
během roku formou prezentace a 

práce s pracovním listem na 
zahradě. 

11. Program na 
hvězdárně 

1.,2.stupeň 
ZŠ, SŠ 

astronomie Veronika Pavelková Základní informace o sluneční 
soustavě a pohybu vesmírných 
těles, zajímavosti  z astronomie.  

12. Člověk a voda 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Seznámení se zákonistostmi 
koloběhu vody v přírodě, 

problémy nedostatku  
a znečištění vody. 

13. Pes - můj 
čtyřnohý 
kamarád 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Základní informace o 
nejznámějších plemenech psů, o 

potřebách psa, péči o něj, 
výpočet nákladů na chov, soutěž. 
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14. Včely a lidé 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Vznik včelařství, život včelích 
společenství, význam včel pro 

člověka. 

15. Velikonoční 
výstava     s 

besedou 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

zvyky a tradice Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Seznámení se zvyky našich 
předků od slunovratu po 

Velikonoce, prohlídka výstavy.  

16. Vánoční výstava          
s besedou 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

zvyky a tradice Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Vánoční a předvánoční zvyky u 
nás i v cizině, prohlídka výstavy.  

17. Výstava ke Dni 
Země    v kině 

Pohoda 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Výstava nejlepších prací 
korespondenční soutěže, 

povídání o Dni Země. 

18. Bobři 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Život největšího evropského 
hlodavce, pracovní listy, názorné 

ukázky, soutěž - Bobří riskuj. 

19. Ptáci v zimě 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Jak pomoci přezimujícím ptákům 
přečkat zimu. 

20. Ať zvířata 
nežalují 

1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Ochrana domácích, 
hospodářských i volně žijících 

zvířat před týráním. 

21. Léčivé rostliny 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Seznámení se známými i méně 
známými léčivkami, prezentace, 

návštěva zahrady. 

22. Zelený ostrov - 
1.část 

MŠ              
a 1.stupeň 

ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Příběh ostrova Krakatau 
zničeného sopečnou činností a 

jeho obnova, výtvarné a 
prožitkové činnosti. 

23. Zelený ostrov - 
2.část 

MŠ              
a 1.stupeň 

ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Dokončení příběhu zeleného 
ostrova. 

24. Naši plazi 1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Představení zástupců plazů 
žijících v ČR. 

25. Bydlíme s 
květinami 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Nejběžnější i méně známé 
pokojové rostliny a péče o ně. 

Prezentace, pracovní list. 

26. Ptáci - Den 
ptactva 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Vznik a význam Dne ptactva, 
soužítí člověka a ptáků. 

27. Odpady, kam s 
nimi 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

ekologie Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Seznámení s problematikou 
odpadů - třídění, recyklace, 

zatížení přírody, film. 

28. Voda - kdo tu 
žije, co tu roste? 

4. a 5.tř.ZŠ přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Seznámení s rostlinami a 
živočichy vázanými na životní 

prostředí, soutěž družstev. 

29. Ekosystém les 1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Vztahy rostlin a živočichů v 
jednotlivých patrech lesa.  

30. Vyrábíme ruční 
papír 

1.stupeň 
ZŠ 

ruční papír Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Historie vzniku papíru, zvládnutí 
výroby ručního papíru. 

31. Vizovické pečivo 1.stupeň 
ZŠ 

vizovické pečivo Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Historie vzniku vizovického 
pečiva, výroba drobného dárku. 
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32. Stopy zvířat  1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

O pobytových a pohybových 
stopách zvěře, odlévání ze 

sádry. 

33. Na návštěvě                 
v mraveništi 

1.stupeň 
ZŠ 

přírodní 
prostředí, 
zoologie 

Ing. Jana Hálová Zajímavosti ze života mravenců, 
seznámení se způsobem jejich 

života  a chování.  

34. Kdo bydlí na 
zahradě 

1.,2.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Seznámení s obyvateli zahrad a 
jejich významem, význam a život 
opylovačů, výroba "bydlení" pro 

hmyz. 

35. Poruchy příjmu 
potravy 

2. stupeň 
ZŠ 

prevence 
sociálně 

patologických 
jevů 

Mgr. Marie 
Horáčková 

Seznámení s problematikou 
mentální anorexie, bulimie a 
záchvatovitého přejídání a 
nebezpečí, která přinášejí 

36. Jak oříšek v 
ledu zachránil 

veverku 

MŠ, 1. a 2. 
tř. ZŠ 

přírodní 
prostředí, 
zoologie 

Mgr. Marie 
Horáčková 

Děti se zábavnou formou pomocí 
maňáskového divadla seznámí 
se skupenstvím vody, ledem a 
zkusí si rozpustit kostku ledu 

 
 
 

II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání  

k 30.6. 2015  VIZ. PŘÍLOHA + POZY 

  
Číslo 

řádku 
Počet 

Počet 

účastníků 

a b 2 3 

Akce celkem 0202 394 10 614 

 z toho o sobotách či nedělích 0203 15 1011 

 

 

 
Uvádějí se počty akcí a účastníků podle dokladů o průběhu vzdělávání (podle § 2 písm. a) vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání).Uváděj pouze akce, kterým jsi garantem!  
 

IV. Další činnosti zájmového vzdělávání  

k 30.6. 2015  VIZ. PŘÍLOHA + POZY  

  
Číslo 

řádku 

Počet 

účastníků 

a b  

Osvětová a informační 0401 0 

Individuální 0402 0 

Spontánní 0404 1823 

Ostatní 0405 1036 
Uvádějí se počty účastníků jednotlivých činností podle dokladů o průběhu vzdělávání (podle § 2 písm. d), e) a f) vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 

zájmovém vzdělávání). 

     

 
 
 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE:  

 

 Všechny tělovýchovné akce mají svůj význam, protože motivují k pravidelnému pohybu a 

zlepšování svého výkonu co nejvíce dětí a mládež. K tomuto byla vyhlášena soutěž aktivity 

základních škol. Hodnocení však vychází jen z účasti a umístění škol v okresních soutěžích. 
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Z jednotlivých škol se nepodařilo získat údaje o způsobu výběru reprezentace škol, vlastní 

organizace základních – školních kol. 

Nejvýraznější soutěží byla Jesenická liga ve florbalu, které se zúčastnila většina škol okresu. 

Hrálo se od října do května ve čtyřech kategoriích a postupně bylo vidět velké zlepšování 

jednotlivých týmů. Velmi dobrý průběh a účast měly všechny atletické soutěže, včetně atletiky 

1.stupně. Kde se okresního kola zúčastnilo 8 škol. 

Celkově se dá průběh sportovních soutěží hodnotit jako velmi dobrý. 

 Za velmi úspěšnou považujeme akci s TS v září zaměřenou na bioodpady. Kladné ohlasy 

byly i na nový program Potomci pravěku a jako každý rok byla hojná návštěvnost na vánoční i 

velikonoční besedě. 

V letošním roce se velmi vydařily výtvarné dílny –  scrapbook a fimo. Podařilo se nám otevřít 

ZÚ Základy šití a textilní tvorby pro děvčata od 11 let. Také spolupráce s Klubem seniorů 

v Jeseníku, MKZ Javorník, SONS, středními školami a školními družinami byla velmi zdařilá 

stejně jako: Masopust, který jsme letos organizovali poprvé, zájezd do ZOO BRNO a 

OLOMOUC, FLORA OLOMOUC, dále výukový program Kouření jeho nástrahy a dopady na 

lidský organismus, Mýval špínu neskrýval a vše poctivě umýval keramické dílny, enkaustika, 

Zvoneček a Duhová písnička, Účes roku a Výstava řemesel v Prudniku, a keramické soutěže. 

 Výstavy Patchwork – šijeme dětem a výstava ke Dni Země se těšily velkému zájmu 

 z řad široké veřejnosti stejně jako Mikuláš, Pálení čarodějnic a oslava Dne dětí ve spolupráci 

s PLL. 

 

NEÚSPĚŠNÉ AKCE: 

 

 Nebyla organizována Jesenická liga v košíkové ZŠ. Zde se projevilo jednak zaměření škol 

na florbal a košíkové se věnuje čas jen v hodinách tělesné výchovy a to je na tak technicky 

náročný sport málo. Košíková se ve větším rozsahu trénuje na 3 školách okresu. 

 Neúspěšnou akcí byl nedělní Den otevřených dveří v odchovnách po maškarním plese, 

kam přišlo pouze pět návštěvníků. Nepovedl se otevřít kroužek Loskutáček. 

Poprvé jsme uspořádali besedu pro rodiče, na téma, které si sami zvolili a sice KYBERŠIKANA 

A NEBEZPEČÍ NA INTERNETU, bohužel se zúčastnila pouze jedna maminka.  

 Pro nedostatek přihlášených se nepodařilo uspořádat vyhlášenou soutěž Dívka 2015.  

 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ: 

 

            I v dalším školním roce chceme vyhlašovat co nejširší rozsah sportovních soutěží, i když 

se mnohých nezúčastní všechny školy. Dáváme však tímto možnost měřit své síly i žákům, kteří 

mají zájem věnovat se sportům i mimo základní tělesnou výchovu ve škole, ale věnují se těmto 

pohybovým aktivitám v zájmových kroužcích, a to i ve spolupráci se SVČ DUHA. 

          Zaměříme se na nábor do ZÚ Loskutáček a rozšíříme tak i spolupráci s Klubem důchodců. 

Je vhodné vytvořit nové výukové programy PLAZI, ILUSTRÁTOŘI… 

Dále rozvíjet spolupráci se všemi organizacemi a nabízet různé výtvarné dílny pro širokou 

veřejnost.  

Otevřít  nový zájmový útvar DÍVČÍ KLUB, který by byl pro dívky školního věku a byl by 

zaměřen na různé vyrábění, trendy, módu, účesy, atd.,  pro milovníky psů otevřít zájmový útvar 

MŮJ KAMARÁD PES. Nadále spolupracovat s DD v Černé Vodě a SONS. Nabídnout novou 

výtvarnou techniku 
 
 
 
 
 
 

 



  - 22 - 

VII. Soutěže MŠMT k 30.6. 2015  VIZ. PŘÍLOHA + POZY 

 

  
Číslo 

řádku 
Počet 

Počet 

účastníků 

a b 2 3 

Soutěže celkem 0701 52 3583 

 
 

 

 
 

 Od roku 2007 jsme každoročně pověřováni Olomouckým krajem organizací okresních a 

krajských kol sportovních a předmětových soutěží MŠMT. 

 

 

 Matematická olympiáda  A1 

 Archimediáda  A2 

 Fyzikální olympiáda  A2 

 Biologická olympiáda  A4 

 Anglický jazyk  A5 

 Německý jazyk  A5 

 Olympiáda v českém jazyce  A6 

 Dějepisná olympiáda  A7 

 Zeměpisná olympiáda  A8 

 Pythagoriáda  A12 

 Dětská scéna  B7 

 Wolkerův Prostějov  B10 

 Zelená stezka  B24 

 Basketbal  A21 

 Fotbal  A23 

 Atletika  A24 

 Přespolní běh  B17 

 Stolní tenis  B18 

 Volejbal  B19 

 Atletika - PR  B20 

 Florbal  B22 

 Minifotbal  B23 

 Minikopaná 1.st.  B25 
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 Matematický klokan 

 Atletický víceboj I.st ZŠ 

  A 

Soutěže SVČ DUHA  ve spolupráci s OR AŠSK 

 

 Kopaná SŠ – okresní kolo 

 Přespolní běh – okresní kolo 

 Košíková SŠ – okresní kolo 

 Jesenická liga v košíkové žactva 

 Běh naděje 

 Šachy – okresní kolo 

 Stolní tenis – okresní kolo 

 Odbíjená SŠ – okresní kolo 

 Florbal ZŠ – okresní kolo, okrsková kola 

 Šplh SŠ – okresní kolo 

 Florbal SŠ – okresní kolo 

 Silový víceboj SŠ – okresní kolo 

 Silový víceboj ZŠ – okresní kolo 

 Košíková ZŠ – okrsková a okresní kola 

 Odbíjená ZŠ – okresní kolo 

 Vybíjená – okresní kolo 

 Minikopaná Mc Donald – okresní kolo 

 Atletický víceboj 1.st.ZŠ 

 

Soutěže vyhlašované SVČ DUHA Jeseník a dalšími organizacemi 

 

 Přírodovědná korespondenční soutěž 1. a 2. kolo 

 Keramické soutěže 

 Účes roku 

 Duhová písnička 

 Zvoneček – soutěž zpěváků lidových písní 

 Puzzlejáda – soutěž ve skládání puzzle 

 Prázdninový turnaj společenských her¨ 

 Kuličkové turnaje 

 Turnaje v šipkách 
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3/ TÁBOROVÁ ČINNOST 

 
Táborová a další činnost spojená s pobytem  
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 
 

  Celkem 

v tom 

pobyt. 
tábory 

městské 
tábory 

pobytové 
akce 

Počet akcí 13 3 9 1 

Počet účastníků 253 64 177 12 

Počet osobodní 1300 391 885 24 

Počet pracovníků 47 15 31 1 

 

 

 
 

  název tábora 

1.  DUHOVÉ HRÁTKY 

2.  DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA 

3.  MALÍ KUCHAŘÍCI 

4.  MALÉ HRÁTKY NEJEN SE ZVÍŘÁTKY 

5.  PLAVECKÝ TÁBOR 

6.  HRAJEME SI S ANGLIČTINOU 

7.  PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM 

8.  POLICIE BAVÍ DĚTI 

9.  TÁBOR S KOŇMI 

10.  POBYTOVÝ - STRÁŽNICKO 

11.  POBYTOVÝ - ČERV. SEDLO 

12.  TÁBOR MIKULOVICE HURÁ PRÁZDNINY 

 

 

 

Každoročně nabízíme v době hlavních prázdnin několik příměstských i pobytových 

táborů. O letošních prázdninách jsme pro děti připravili celkem 12 táborů, z nichž 9 bylo 

příměstských a 3 pobytové: Vracov – Strážnicko, Červenohorské sedlo, MUNA Mikulovice. A 

tak jsme pokryli celé prázdniny, jak si rodiče přáli… 

 

Část VI. 

Služby poskytované veřejnosti 

 Naše zařízení se snažíme  zpřístupnit co nejširší veřejnosti bez  věkového omezení. 

Hvězdárna je pro veřejnost přístupná na základě domluvy s demonstrátorem, v případě 

bezmračné oblohy probíhá pozorování souhvězdí a objektů noční oblohy dalekohledy, v případě 

nepřízně počasí demonstrátor přednáší na zvolené téma v posluchárně hvězdárny.    
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 Materiální zabezpečení hvězdárny je na vysoké úrovni (vzhledem k popularizační 

činnosti), k dispozici je několik dalekohledů (např. zrcadlový Cassegrain 300 mm, čočkový obří 

triedr Somet binar 25x100) a filtry pro pozorování Slunce. V přednáškové místnosti může 

demonstrátor používat telurium, poloplastický model planet sluneční soustavy, televizní přijímač 

s videorekorderem, multimediální PC s připojením k internetu, dataprojektor, diaprojektor. 

 

Část VII. 

Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

 

Rozvoji SVČ hodně pomáhá spolupráce s dalšími partnery ve městě a okolí, kteří zajišťují 

aktivity dětí a mládeže ve volném čase. Proto je potřeba rozšiřovat tyto formy spolupráce.  

AŠSK – organizace sportovních soutěží 

Gymnázium Jeseník – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Jeseník – organizace ZÚ a soutěží  

ZŠ Javorník – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Vápenná 

ZŠ Česká Ves – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Mikulovice  – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Supíkovice  – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Vidnava – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Písečná – organizace ZÚ a soutěží  

ZŠ Zlaté Hory – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Lipová  lázně - organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Bělá pod Pradědem - organizace ZÚ a soutěží 

MŠ Písečná – organizace ZÚ, příležitostné akce  

MŠ Jeseník  Kopretina – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Jeseník  Dittersdorfova – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Jeseník  Čapkova – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Jeseník  Jiráskova – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Jeseník  Křížkovského – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Široký Brod – organizace ZÚ, příležitostné akce  

MŠ Mikulovice – organizace ZÚ, příležitostné akce  

Hnutí Brontosaurus Jeseník – organizace soutěží a příležitostných akcí 

MC Krteček – organizace příležitostných akcí 
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Ranč Orel Česká Ves – organizace ZÚ a příležitostných akcí 

Vlastivědné muzeum Jeseník - organizace příležitostných akcí 

CHKOJ – organizace soutěží a příležitostných akcí 

Lesy ČR a.s. – organizace soutěží a příležitostných akcí 

ZP MVČR – organizace soutěží a příležitostných akcí 

TJ Jeseník – organizace ZÚ 

Sokol Jeseník  - organizace ZÚ a příležitostných akcí 

MKZ Jeseník  - organizace příležitostných akcí 

Junák- organizace příležitostných akcí 

Sdružení pro alternativní vzdělávání - organizace příležitostných akcí 

Virtus o.s. - organizace příležitostných akcí 

Čtyřlístek o.s. - organizace příležitostných akcí 

SONS - organizace příležitostných akcí, veřejně prospěšné práce 

OS pro alternativní pedagogiku - organizace příležitostných akcí 

Městská policie + Policie ČR - organizace ZÚ a příležitostných akcí 

Český svaz včelařů - organizace ZÚ a příležitostných akcí 

Český svaz rybářů - organizace ZÚ a příležitostných akcí 

Knihovna Vincenze Priessnitze - organizace příležitostných akcí 

Hasičský záchranný sbor – organizace příležitostných akcí 

Svaz dobrovolných hasičů - organizace příležitostných akcí 

DDM Frenštát pod Radhoštěm – letní pobytový tábor 

DDM Déčko Náchod – letní pobytový tábor 

DDM Vracov – letní pobytový tábor 

Technické služby Jeseník – partner přírodovědné korespondenční soutěže 

Probační a mediační služba Jeseník – společensky prospěšné činnosti dětí do 15 let 

Úřad práce Jeseník – veřejně prospěšné práce 

Klub maminek Mikulovice – výtvarné dílny 

Spolek žen Vlčice – výtvarné dílny 

Priessnitzovy léčebné lázně 

Klub seniorů Jeseník 

DD Černá Voda 

Handicapované děti Jesenicka ARPZPD v ČR, Klub Jeseník 
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VIII. 

Propagační činnost 

 

Nedílnou součástí vytváření podmínek pro činnost je také zkvalitňování propagace  

a popularizace činnosti SVČ. Opakovaně jsme publikovali ve Zpravodaji školství OK, MF Dnes, 

časopis Naše město, Jesenickém týdeníku…. Vydali jsme dvě čísla našeho časopisu Tykadlo, 

které jsou přílohou výroční zprávy. 

Podařilo se nám aktuálně obnovovat naše webové stránky SVČ www.duhajes.cz , které by 

měly ještě více zviditelnit činnost zařízení. Stránky SVČ by se měly stát hlavním informačním 

kanálem  pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zprovoznili jsme Facebook, který se stává 

stále vyhledávanější. 

IX. 

Materiálně technické zabezpečení 

 

Klubovny víceúčelové 

Klubovna   č. 3 – ZÚ, soutěže, olympiády, patchwork, výukové programy, příležitostné 

   akce 

Klubovna   č. 4 – ZÚ, soutěže, olympiády, sportovní a taneční aktivity, příležitostné  

   akce 

Klubovna  č. 5 – přírodovědně ekologické disciplíny, ZÚ,  příležitostné akce 

Klubovna   č. 8 – dívčí klub, ZÚ, příležitostné akce  

Klubovna   č. 10 – výuka cizích jazyků, ZÚ, příležitostné akce 

 

Odborné klubovny 

Hvězdárna   č.11 – ZÚ, výukové programy pro třídní kolektivy i pro veřejnost 

Klubovna PC  č. 9 – ZÚ, kurzy pro dospělé, příležitostné akce 

Cvičná kuchyň  č. 1 – ZÚ, příležitostné akce 

Výtvarná dílna  č. 7 – ZÚ, příležitostné akce 

Keramická dílna  č. 2 – ZÚ pro děti i dospělé, kurzy, příležitostné akce  

Dramatická dílna  č. 6 - ZÚ, příležitostné akce 

 

 

 

 

http://www.duhajes.cz/
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Odd. přírodovědných činností 

Klub Áčko    – spontánní činnost, shromažďovací místnost před ZÚ,  

         výukové programy, příležitostné akce 

Klubovna B – víceúčelová    – ZÚ, výukové programy, exkurze, příležitostné akce 

Odchovny drobných hlodavců  – ZÚ, výukové programy, exkurze, příležitostné akce 

4 skleníky o rozloze 159 m2  – ZÚ, výukové programy, exkurze, příležitostné akce 

 

Sportovní zařízení, hřiště 

Našemu školskému zařízení chybí  vlastní sportovní zázemí. Pro činnost ZÚ využíváme 

tělocvičny  základních škol. Ve společném areálu užíváme také hřiště vybudované Duhovou 

energií. 

Ředitelství sídlí ve druhém patře budovy na Průchodní ulici 154 v čtyřpodlažní  

historické budově z 19.století, která byla původně součástí kláštera řádu Svaté Voršily a do 30. 

června 2006 sloužila dětem jako jedna z budov základní školy. Budova není bezbariérová.  

V přízemí je keramická dílna, cvičná kuchyně, klub Áčko - shromažďovací místnost před 

ZÚ a středisko ekologické výchovy. V prvním patře jsou situovány tyto prostory: tři víceúčelové 

klubovny, zázemí pro pedagogy a sklad. V druhém patře je dramatická a výtvarná dílna, dívčí 

klub. Třetí patro –  tvoří klubovna výpočetní techniky, kabinet výpočetní techniky a jazyková 

klubovna 

Objekt je situován přímo v centru města, má dostatečné prostorové zázemí a i s důrazem 

na tyto aspekty má  předpoklady  pro existenci fungování multifunkčního volnočasového 

střediska s regionální působností . 

Vnitřní prostory bývalé stanice mladých přírodovědců ( nyní SEV ) se nachází v přízemí 

budovy na Průchodní ulici 154, kde poskytuje možnosti k zabezpečení činnosti přírodovědně a 

chovatelsky orientovaných forem zájmového vzdělávání. Prostory SEV jsou bezbariérové. 

Součástí zařízení jsou pozemky o rozloze cca 2 500 m2 se skleníky o ploše 159 m 

čtverečních, které byly ve třech etapách celkově zrekonstruovány.  

V těchto čtyřech sklenících probíhá činnost pěstitelských, botanických a obecně 

přírodovědných zájmových činností. V jednotlivých sklenících je také umístěn: nově vybudovaný 

bazén pro želvy nádherné s expozicí tropických a subtropických rostlin; produkční zahradnická 

část; expozice kaktusů společně s expozicí květin: sukulentní skalky; sbírka epifitních  a 

pokojových rostlin. 
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Zahrada je tvořena částí okrasnou s typickou květenou i dřevinami, dále užitkovou, 

naučnou a botanickou s původními i introdukovanými dřevinami ČR.  

 Od jara 2006 je na zahradě zpřístupněna naučná stezka dřevin skládající se z 25 

ekologicky zaměřených tabulí, která vznikla za přispění NADACE VERONICA   a slouží jak pro 

výukové programy tak pro širokou veřejnost. Rozšířili jsme ji o naučnou stezku rostlin, které jsou 

tematicky rozděleny na trvalky, letničky, léčivé byliny, skalničky a okrasné traviny. Ve 

sklenících to jsou tropické rostliny, kaktusy a sukulenty. Novinkou je započatá naučná stezka 

hornin, která byla v tomto školním roce realizována za finančního přispění Lesů ČR. 

 V rohu zahrady je včelín se třemi včelími úly, o které se stará ZÚ Včelařství, který se také 

velice úspěšně účastní celostátních i oblastních soutěží. 

Nedílnou součástí oddělení přírodovědných činností je chov terarijních  a akvarijních 

zvířat. Chováme krajty královské, hroznýše královského, hroznýšovce duhové,  užovky červené, 

černé a hnědé, gekončíky noční, agamy vousaté, chameleony jemenské, strašilky, pakobylky 

indické, drápatky vodní, žebrovníky. Z drobných hlodavců se zaměřujeme na chov činčil, křečků 

zlatých v různých barevných varietách, křečíky džungarské, osmáky degu, pískomily mongolské, 

myšky tanečnice, potkany, burunduky... O zvířata se starají děti v zájmových útvarech. Nabízíme 

i kroužek pro handicapované děti, který navštěvují společně se svými rodiči a kde se učí starat o 

živého kamaráda. 

V kroužku Můj kamarád kůň úzce spolupracujeme s Rančem Orel v České Vsi, kde 

dojíždíme a učíme se pečovat o koně a navzájem se respektovat. Je zde ustájeno více než 20 koní 

různých plemen, krytá i otevřená jízdárna, boxy pro koně... 

 

Hvězdárna 

Poloha hvězdárny 

 Nachází se v areálu Základní školy Jeseník, Průchodní ulice 154.   

Historie 

       Hvězdárna byla vybudována v roce 1965 z iniciativy místního učitele Vladimíra 

Petřkovského. V posledních letech hvězdárna fungovala jakou součást různých právnických osob 

- Stanice mladých přírodovědců Jeseník, Základní školy Jeseník, Domu dětí a mládeže Jeseník. V 

současné době je hvězdárna jedna ze součástí Střediska volného času Duha Jeseník.  

Demonstrátor Jiří Petřkovský nabízí pro veřejnost  prohlídku hvězdárny a samozřejmě 

pozorování noční oblohy. Minimální počet účastníků - 5 osob, maximální počet účastníků - 15 
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osob. Zájemci mají volat každý lichý týden od 17.00 – 19.00 hodin na telefonní číslo 

739 438 211 a mohou si dohodnout vhodný termín. 

 

 

Činnost 

 PRO VEŘEJNOST 

Hvězdárna je  otevřena  na základě telefonické domluvy s demonstrátorem.  Součástí 

programu je nejen pozorování oblohy, ale zejména přednáška demonstrátora zaměřená dle 

zájmu a věku návštěvníků. Jiné termíny návštěv dle dohodnout telefonicky nebo přes e-

mail správce hvězdárny.  

 DOPLŇKOVÁ VÝUKA PRO ŠKOLY 

Přednášky na zadané téma, popř. pozorování s výkladem pro ZŠ i SŠ je možné objednat 

na kteroukoliv denní či večerní dobu u správce hvězdárny - demonstrátora.  

 ASTRONOMICKÝ KROUŽEK 

Každoročně nabízíme pro žáky od 3. třídy základních škol zájmový útvar. 

Současné přístrojové vybavení 

dalekohled - reflektor Cassegrain 300 mm (výrobce J. Drbohlav, 1994) 

dalekohled - reflektor Newton 150 mm 

dalekohled - reflektor Newton 100 mm 

SOMET BINAR 25x100, neutrální sluneční filtr 

binar - triedr 20x60 

Další vybavení pro popularizaci 

multimediální PC, internet 

dataprojektor 

TV, videorekorder 

diaprojektor 

telurium (demonstrování pohybů Země a Měsíce) 

poloplastický model planet sluneční soustavy 

velká mapa severní hvězdné oblohy 
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Část X. 

Ekonomická zajištění činnosti 

 

Rozpis celkových nákladů a výnosů SVČ v roce 2014 

 

Spotřeba materiálu 354950,00

Spotřeba energií 626916,70

Opravy 131908,00

Cestovní náhrady 2785,00

Služby 509666,97

Náklady na reprezentaci 936,00

Osobní náklady 4695245,00

Ostatní náklady 194948,00

Odpisy 290275,25

Celkem 6 807 630,92 Kč         

Provozní dotace 1170000,00

Dotace  na mzdy 4648515,00

Ostatní dotace 77044,00

Zápisné ZÚ 320845,00

Úhrada táborů 313710,00

Úhrada akcí 38700,00

Další přijmy 6800,00

Ostatní příjmy MKZ 208049,12

Mimořádné výnosy 2640,00

Dary 20000,00

Úroky 1331,58

Výnosy celkem 6 807 634,70 Kč         

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3,78 Kč                       

Celkové náklady SVČ v roce 2014

Celkové výnosy SVČ v roce 2014
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Část XI. 

 

Údaje o výsledcích zjištění školní inspekce a dalších kontrol 

 Činnost organizace se řídí směrnicí č. 10 o vnitřním kontrolním systému.  

 

 
Jméno, příjmení 

funkce 

Zmocnění k operacím 

 

Mgr. Vladislava Fačevicová 

ředitelka příspěvkové 

organizace 

 

 

Příkazce operace, 

osoba odpovědná za schválení 

účetních operací 

 

 

Zdeňka Pěkná 

 

 

Příkazce operace, 

osoba odpovědná za schválení 

účetních operací v nepřítomnosti 

ředitelky příspěvkové organizace 

 

 

Lenka  Vavračová 

účetní příspěvkové 

organizace 

 

 

Hlavní účetní a správce rozpočtu, 

osoba odpovědná za zaúčtování 

účetních operací 

 

 

 

 

 Dne  13.10. 2014 byla zahájena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 

zákona č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a  o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 12 zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů. provedené na základě pověření zřizovatele Města 

Jeseník. 

 

V závěrečném protokolu ze dne 23.10. 2014 byla doporučena tato opatření: 

 

 

                                                       

1.   Věnovat zvýšenou pozornost riziku v oblasti příjmu hotovosti vedoucími ZÚ a PLT –  

 odevzdávat finanční hotovost ekonomce ihned po vybrání zápisného. 

 

2.  Účtovat přijatý investiční transfer (403) a investiční fond (416) dle doporučení bod 

  (II.2) 
  

3.   Částky odpisů zaokrouhlovat na celé koruny nahoru dle odst. 4.6. ČÚS 708 

  

4.  Provádět inventury jednotlivých účtů oprávek 

 

  

Ostatní bez závad 
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Od 1.6. - 4.6. 2015 byla provedena kontrola KÚ Olomouc v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 

a § 10 odst. a), b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

 Na základě „Protokolu o kontrole č. 15 / 15, která byla provedena v souladu 

s ustanovením § 9 odst. 2 a § 10 odst. a), b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů“ vydala ředitelka příspěvkové organizace SVČ DUHA Jeseník  příkaz k 

provedení opatření za účelem odstranění zjištěných nedostatků.  

 
Opatření  k odstranění  nedostatků                                         

K bodu  1.1.1 

V následujícím období budeme uvádět na ř. 108 jen finanční prostředky ze státního rozpočtu.  

             

Zodpovídá:  ředitel, ekonom 

Termín:   od 8. 6. 2015 

 

Ostatní bez závad 

 

  

 Dne 23.6. 2015 byla provedena kontrola KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE 

OLOMOUCKÉHO KRAJE se sídlem v Olomouci dle zákona č. 255/2012 o kontrole 

(kontrolní řád) a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Bez závad. 

 

 

 Dne 18.8. 2015 byla provedena kontrola KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně dle zákona č. 255/2012 o kontrole (kontrolní 

řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4. 2004 o 

úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a 

potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen nařízení (ES) 

č. 882/2004) a podle § 88 zákona č.258/2000., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola proběhla na letním pobytovém 

táboře v DDM Vracov, který jsme pořádali. 

 

Kontrolní zjištění: V době hygienického šetření nebyly v kontrolovaných bodech zjištěny 

žádné nedostatky. 

 

VII. 

Závěr 

 Během uplynulého období jsme řešili mimořádná opatření spojená s revitalizací našeho 

areálu, která se dotkla organizačních změn vzhledem k zachování bezpečnosti účastníků 

zájmového vzdělávání 

 Finanční prostředky používáme co nejefektivněji na úpravu a zabezpečení našich prostor.  

V letošním roce jsme odvlhčili sklepní prostory, vybudovali kabinet výtvarné dílny, opravili jsme 

oběhové čerpadlo topení a byla provedena realizace energetických úspor metodou EPC.  

 Navyšujeme počet zájmových útvarů při stejném objemu finančních prostředků, 

pořádáme nové větší i menší akce, organizujeme letní prázdninové tábory.   

 V rámci projektu „Letní tábory s Duhou“ jsme uspořádali opět víkendový pobyt Policie 

baví děti  pro děti ze sociálně slabého prostředí, které se účastnily i dalších táborů financovaných 
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z Projektu prevence kriminality MVČR, díky kterému jsme bezplatně zajistili pobyt pro celkem 

30 dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených OSPODem (orgán 

sociálně-právní ochrany dětí). Děkujeme za nadstandardní spolupráci s Městskou policií Jeseník, 

jmenovitě s Bc. Miroslavem Táborským.. 

 Nechyběla ani pestrá nabídka příměstských táborů, které byly tematicky zaměřené na 

turistiku, výtvarné činnosti, vaření, sport, plavecký výcvik, jízdu na koních ekologickou výchovu 

či výuku angličtiny hravou formou. Pobytový tábor se tentokrát podařilo zorganizovat na 

Strážnicku v ubytovacím zařízení DDM Vracov a na Červenohorském Sedle. Novinkou letošních 

prázdnin byl příobecní tábor v Mikulovicích. 

Po celý rok jsme využívali nabídky úřadu práce o vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu. 

 V uplynulém období jsme byli opět pověřeni organizací okresních a krajských kol 

sportovních a předmětových soutěží MŠMT. Naše činnost vycházela z celoročního plánu, který 

se nám dařilo plnit bez větších změn. Uskutečnily se všechny sportovní soutěže a akce, byla 

komplexně zajištěna činnost Okresní rady asociace školních sportovních klubů. Podařilo se 

naplnit ZÚ dostatečným počtem účastníků a po celý rok udržet jejich zájem.  

 Vedle základních okresních kol sportovních soutěží, které jsou pořádány tradičně podle 

zaměření na jednotlivá sportovní odvětví, kterým se školy na Jesenicku věnují, je kladen důraz na 

dlouhodobější soutěže, kde se formou turnajů setkávají žáci po několik měsíců. Tyto turnaje pak 

motivují žáky i k tréninku.  

 Všechny tělovýchovné akce mají svůj význam, protože motivují k pravidelnému pohybu a 

zlepšování svého výkonu co nejvíce dětí a mládeže. K tomuto byla vyhlášena soutěž aktivity 

základních škol. Nejvýraznější soutěží byla Jesenická liga ve florbalu, které se zúčastnila většina 

škol okresu . Hrálo se od října do května ve čtyřech kategoriích a postupně bylo vidět velké 

zlepšování jednotlivých týmů. Velmi dobrý průběh a účast měly všechny atletické soutěže, včetně 

atletiky 1. stupně. Kde se okresního kola zúčastnilo 8 škol. 

 Za velmi úspěšnou považujeme akci s TS v září zaměřenou na bioodpady. Kladné ohlasy 

byly i na nový program Potomci pravěku a jako každý rok byla hojná návštěvnost na vánoční i 

velikonoční besedě. 

 Dále  se velmi vydařily výtvarné dílny –  scrapbook a fimo. Podařilo se nám otevřít ZÚ 

Základy šití a textilní tvorby pro děvčata od 11 let. Také spolupráce s Klubem seniorů v Jeseníku, 

MKZ Javorník, SONS, středními školami a školními družinami byla velmi zdařilá, stejně jako 

Masopust, který jsme letos organizovali poprvé, zájezd do ZOO BRNO a OLOMOUC, FLORA 

OLOMOUC, dále výukový program Kouření jeho nástrahy a dopady na lidský organismus, 

Mýval špínu neskrýval a vše poctivě umýval, keramické dílny, enkaustika, Zvoneček a Duhová 

písnička, Účes roku, prezentace kroužku keramiky na  Výstavě řemesel v Prudniku, a keramické 

soutěže. 

 Výstavu Patchwork – šijeme dětem  zhlédlo velké množství návštěvníků. Letos se naše 

šikovné ženy rozhodly ušít deky pro děti z Dětského domova v Jeseníku. A  tak ve dvojicích vyrobily 

tematické deky (podle zájmů)  šesti  děvčátkům  od 4 do 11 let. Na  vernisáži jim byly tyto deky předány 

a  ostatním dětem, které na vernisáž přišly, darovaly ženy překrásné polštářky.  Také výstava ke Dni 

Země se těšila velkému zájmu z řad široké veřejnosti, stejně jako Mikuláš, Pálení čarodějnic a 

oslava Dne dětí ve spolupráci s PLL. 

 Jesenický tým CO3, který pracuje jako náš kroužek legorobotů při Gymnáziu Jeseník, 

obsadil v únoru 2015 bronzovou příčku v mezinárodním Semifinále Southeast FIRST LEGO 

League v maďarském Debrecenu. Spolu se zlatem v kategorii Design robota si tak jesenické děti 

opět vybojovaly postup do velkého středoevropského Finále soutěže, které se uskutečnilo 

8. března 2015 v Mnichově. V největším technickém muzeu na světě, mnichovském  Deutsches 

Museum, se střetlo nejlepších 24 týmů z celkového počtu 800 ze sedmi zemí střední Evropy 

(Německa, Švýcarska, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska a ČR). Týmy změřily své síly a 

schopnosti ve čtyřech soutěžních FLL disciplínách (Robotgame, Design robota, Týmová práce a 
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Výzkumný úkol). Jesenické děti se ve velké konkurenci neztratily a obsadily celkové 14. místo. 

Tým CO3 tak opět potvrdil, že Jeseník stabilně již devátým rokem patří v robotické a vědecké 

soutěži FLL k evropské špičce. Děkujeme tímto za podporu městu Jeseník i dalším sponzorům, 

bez jejichž přízně by nebyla účast na mezinárodních soutěžích možná.  

Celoroční činností poukazujeme na důležitost a význam smysluplného využívání volného 

času dětí a mládeže pro prevenci kriminality, užívání drog, závislosti na počítačích  

a sledování televize. Chceme upozornit na nezastupitelnost pobytu mladého člověka  

v kolektivu vrstevníků, na skupinový prožitek, který výrazně ovlivňuje schopnosti komunikovat s 

ostatními, respektovat cizí názory a také řešit životní konflikty. 

Po pěti letech usilovné práce jsme otevřeli prostor zahrady a skleníků pro širokou 

veřejnost, který nabízí příchozím nejen relaxační zónu ale také místo ke sebevzdělávání. 

 

       Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 
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                     Tykadlo  1 

 2014/ 2015 

 

PODĚKOVÁNÍ… 

 

Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří 

nám dlouhodobě pomáhají. Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru, 

který jsme využili na rekonstrukci odchovny  plazů, ve výši 15 000 Kč. 

Během celého roku  tak můžeme  tento nový prostor  využívat na výukové 

programy pro třídní kolektivy ZŠ  a také  k pravidelné i příležitostné zájmové 

činnosti chovatelských kroužků s přírodovědně ekologickou tematikou. 

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu 

Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou 

každoročně vyhlašujeme 2x do roka  a dnes si již nedokážeme představit její 

vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 

21. ročník. 

 Děkujeme panu Bc. Miroslavu Táborskému za pomoc při realizaci 

projektu Letní tábory s DUHOU. Úplnou letošní novinkou byl víkendový 

pobytový tábor připravený Městskou policií Jeseník, pod názvem Policie baví 

děti. Letošní tábory byly výjimečné také tím, že se je podařilo prostřednictvím 

dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, bezplatně zajistit pro celkem 

31 dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených 

OSPODem (orgán sociálně-právní ochrany dětí).  

 A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně 

Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“ a 

Lesní správě Jeseník. 

                                 Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

 

 

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 137 kroužků, které 

navštěvuje 1416 dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 74 externích 

vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Základy šití 

a textilní tvorba. Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: 

Kouření jeho nástrahy a dopady na lidské zdraví, Mýval špínu neskrýval 

a poctivě se umýval, Zdeněk Miler – malíř a ilustrátor, Bioodpady, 

Potomci pravěku a Papírové tvoření. 
 

 PRÁZDNINOVÉ VYRÁBĚNÍ 

LAPAČŮ SNŮ 

 O jarních prázdninách v pátek 

byla pro všechny tvořivé duše 

připravena výroba lapačů snů.  Sešli 

jsme se v klubovně výtvarné dílny, 

kterou jsme do poslední stoličky 

zaplnili. 11 dětí a 3 dospělí se pustili 

do práce, při níž pilně procvičili 

trpělivost a vytrvalost. Omotávání 

kruhové kostry vlnou a vyplétání 

středového vzoru zaměstnávalo 

prstíčky natolik, div že se 

nepřimotali. Přidat poutko na 

zavěšení a dozdobit výrobek třásněmi 

s navléknutými pírky a vlastnoručně 

vyrobenými papírovými korálky - 

byla jen pomyslná třešnička na závěr. 

Každý ze zúčastněných odcházel s hřejivým pocitem dobře odvedené práce a 

díky svému lapači snů i s vidinou příjemně prosněných nocí.  

Bc. Marie Zbranková 

 

S t ř e d i s k o  v o l n é h o  č a s u  D U H A  J e s e n í k 
    Průchodní 154, 790 01  JESENÍK, tel. 584 401 262, 777 945 741, 774 001 547 

e-mail: duhajes@volny.cz, www.duhajes.cz 

mailto:duhajes@volny.cz
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DÝNĚ A PODZIMNÍ VAZBY 

 

 Mezi tradiční akce, které u nás pořádáme,  patří i  soutěž Dýně a 

podzimní vazby. V letošním roce jsme zaznamenali největší počet soutěžních 

výtvorů, a to 74. Poprvé se zapojily i třídní kolektivy ze ZŠ Průchodní. Kromě 

krásné výstavky, kterou jsme přichystali v našem venkovním areálu,  mohli 

návštěvníci ochutnat různé pokrmy z dýní např. bábovku, štrůdl, dort, puding i 

šátečky. Ze slaných pokrmů polévku  a rozmanité  pomazánky. Nechyběl ani 

tradiční dýňový kompot. Ke všem pokrmům byly připraveny i recepty. Na 

závěr porota ocenila nejzajímavější výrobky a samozřejmě  i  nejchutnější 

pokrm. Zvítězil dýňový dort.   

              

        Iva Janošťáková 
 

SCRAPBOOK 

 

 Počátkem října proběhla moc pěkná akce v Klubu seniorů v Jeseníku. 

Toto setkání jsme s paní Mgr.Trunečkovou naplánovaly na předvánoční čas a 

dohodly se na technice scrapbook. Pokud by někdo nevěděl, co  scrapbook je, 

tak to je velmi kreativní tvoření z papíru. Dají se udělat nádherná přáníčka, 

rámečky na obrázky či fotografie, dokonce i  celá fotoalba. My jsme vyráběli 

vánoční přání a jmenovky. Musím říci, že všichni byli velmi zapálení a naše 

tvoření uběhlo jako voda. Všem se jejich výrobky moc povedly a doufám, že 

naše spolupráce bude pokračovat. 

 
        Zdeňka Pěkná 

 

MASOPUST V DUZE… 

 Prvního ročníku Masopustu ve Středisku volného času DUHA Jeseník 

se zúčastnilo přibližně 40 krásných masek, mezi kterými nechyběl ani tradiční 

kůň.  Užili jsme si bubenické vystoupení, rej masek na našem nádvoří, prošli 

jsme se jesenickým náměstím, popovídali o lidových zvycích a tradicích, které 

nám v našem městě tolik chybí. Všichni, kteří přišli, byli odměněni diplomem, 

čokoládou, omalovánkou. Naše první setkání jsme příjemně zakončili horkým 

čajem a koblížky. 

               Zdeňka Pěkná 

UČES  ROKU 2015… 

 Ve čtvrtek 26. února se opět chodbami SVČ DUHA Jeseník linula 

vůně tužidel a laků na vlasy. Konal se další ročník naší soutěže Účes roku, 

tentokrát na téma FANTASY. První kategorie se zúčastnilo 13 párů 

(kadeřnice / modelka) a druhé kategorie 3 páry. Velmi nás potěšilo, že se mezi 

spoustou kadeřnic našli také 2 kadeřníci. Všichni soutěžící si zasloužili 

ocenění, účesy byly opravdu fantastické, módní přehlídka také a všichni jsme 
si společně užili pěkné čtvrteční odpoledne        Iva Janošťáková 

 

 

SOUTĚŽE A  SPORTOVNÍ AKTIVITY ZŠ  

 

 Ve školním roce 2014/15 chceme ve spolupráci s OR AŠSK 

v Jeseníku zvýšit zapojení škol okresu do sportovních soutěží. Nejde jen o to 

uspět svojí výkonností, ale přitáhnout k pohybovým činnostem co nejvíce dětí.  

Jsou doporučeny soutěže určené do jednotlivých stupňů hodnocení. 

I. Skupina : atletické soutěže, florbal, vybíjená, košíková 

II. Skupina : ostatní sporty zařazené v termínové listině OR AŠSK 

          Jeseník 

III. Skupina : vlastní soutěže a sportovní akce pořádané na škole 

Kritéria hodnocení : 

- Pořádání základního kola na škole (výběr reprezentace školy) 

- Účast na okresních nebo okrskových kolech soutěží dle skupin 

- Umístění v okrskových a okresních kolech soutěží 

Rozdělení škol podle počtu žáků do skupin : 

   1/ Větší základní školy (Jeseník, Česká Ves, Gymnázium, Javorník, 

Mikulovice, Lipová lázně) 

   2/ Menší základní školy (Zlaté Hory, Vidnava, Žulová, Vápenná, 

Supíkovice, Bělá pod Pradědem) 

   3/ Malotřídky 

Při hodnocení bude také důležité místo zaujímat pravidelná tělovýchovná 

činnost na škole, ve které děti získávají pohybové návyky. Důležité je, že se 

sportovní kroužky neuzavírají ani před méně nadanými dětmi, ale naopak. 

Ocenění :  Středisko volného času DUHA předá vyhodnoceným školám 

sportovní materiál. SVČ DUHA a OR AŠSK klade důraz na dlouhodobé 

působení na děti a jejich motivaci ke sportování. K tomuto má přispět i 

možnost získat materiální ocenění.     

     

        Mgr. Jiří Hanefl 
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DEVÁTÝ ROK ROBOTICKÝCH ÚSPĚCHŮ 

 

 Jesenický tým CO3, který pracuje jako kroužek SVČ Duha Jeseník při 

Gymnáziu Jeseník, obsadil v únoru 2015 bronzovou příčku v mezinárodním 

Semifinále Southeast FIRST LEGO League v maďarském Debrecenu. Spolu 

se zlatem v kategorii Design robota si tak jesenické děti opět vybojovaly 

postup do velkého středoevropského Finále soutěže, které se uskutečnilo 

8. března 2015 v Mnichově. V největším technickém muzeu na světě, 

mnichovském  Deutsches Museum, se střetlo nejlepších 24 týmů z celkového 

počtu 800 ze sedmi zemí střední Evropy (Německa, Švýcarska, Rakouska, 

Slovenska, Maďarska, Polska a ČR). Týmy změřily své síly a schopnosti ve 

čtyřech soutěžních FLL disciplínách (Robotgame, Design robota, Týmová 

práce a Výzkumný úkol). Jesenické děti se ve velké konkurenci neztratily a 

obsadily celkové 14. místo. Tým CO3 tak opět potvrdil, že Jeseník stabilně již 

devátým rokem patří v robotické a vědecké soutěži FLL k evropské špičce. Ač 

je to každý rok těžší a těžší v důsledku narůstající konkurence, stále můžeme 

být právem hrdí na výsledky dětí, které navštěvují nižší ročníky jesenického 

gymnázia. Přitom chybělo málo a v mezinárodním Semifinále FLL mohly 

Jeseník reprezentovat hned dva týmy ze tří, které letos na gymnáziu pracují – 

týmu R.U.R. unikl postup z českého národního kola jen o pouhé 3 body. 

Děkujeme tímto za podporu městu Jeseník i dalším sponzorům, bez jejichž 

přízně by nebyla účast na mezinárodních soutěžích možná.  

              Mgr. M. Dostálová, vedoucí ZÚ 

 

BIOODPADY 

 

 Od září 2014 probíhá i v Jeseníku a okolí sběr biologického odpadu ze 

zahrad a domácností. Na tuto skutečnost zareagovala i naše organizace a to 

hned dvěma způsoby. 

 Jednak jsme se v září zúčastnili velké akce Technických služeb 

Jeseník, a.s. zaměřené na propagaci sběru bioodpadů. Akce proběhla v pátek 

19. září na jesenickém náměstí a pracovníci SVČ DUHA na ní nabídli několik 

atraktivních stanovišť – jízdu na koloběžkách, malování na obličej, stanoviště 

hlavolamů a rovnovážných aktivit a také vědomostní soutěže a testy, které 

měly za úkol zvýšit povědomí hlavně dětí a mládeže o problematice 

bioodpadů a nakládání s nimi. 

 Druhým naším příspěvkem k tomuto tématu je vytvoření a nabídnutí 

výukového programu Bioodpady. Tento program je v naší nabídce od října a 

je určen žákům 3. až 7. tříd. Ti se v něm mohou zajímavou a hravou formou 

seznámit s tím, co jsou bioodpady, proč je důležité je třídit a dále zpracovávat 

i s tím, jak funguje kompostárna u Supíkovic. 

     Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické 

               výchovy SVČ DUHA Jeseník 

 

VÝUKOVÝ PROGRAM „KOUŘENÍ, JEHO NÁSTRAHY A DOPADY 

NA LIDSKÝ ORGANISMUS“ 

 

 Na druhé pololetí školního roku 2014/2015 jsem si připravila pro 

třídní kolektivy základních škol nový výukový program s tematikou socio-

patologických jevů a sice „Kouření, jeho nástrahy a dopady na lidský 

organismus“. Tento program je vhodný pro všechny věkové kategorie 

základní školy. Program je samozřejmě přizpůsoben věku žáků. Pro 1. – 3. 

třídu je seznámení s tématem kouření zábavným a hravým způsobem, kde 

dětem vyprávím pohádku o Čudibábě a Čudifukovi, děti třídí obrázky, co voní 

a naopak co zapáchá. Jednoduchou formou děti uslyší, jak cigarety škodí, jak 

jsou drahé a životu velmi nebezpečné. Dokonce jedno dítko řeklo, že jediné, 

co si přeje k narozeninám je, aby maminka přestala kouřit a neubližovala 

svému zdraví. Starší žáci potom již shlédnou prezentaci, video, vyluští tajenku 

a samozřejmě nechybí ani závěrečná diskuze a otázky. Setkala jsem se 

s velkým zájmem a ohlasem na toto téma jak ze strany učitelů, tak i žáků, 

kteří byli mnohými informacemi doslova šokováni.     

                 Mgr. Marie Horáčková 

  

VÝUKOVÝ PROGRAM „MÝVAL ŠPÍNU NESKRÝVAL A POCTIVĚ 

SE UMÝVAL“ 

 

 Naše duhová mývalice Mapachi je již druhým rokem velkou 

kamarádkou všech dětí, které navštěvují přírodovědné kroužky a exkurze u 

zvířátek. Pro menší děti jsem si připravila výukový program právě o mývalu 

severním, který jsem doplnila tematikou hygieny a mytí rukou. Program 

navštěvují především děti z mateřských škol, ale i prvňáčci. V první polovině 

si povídáme o správném způsobu mytí rukou, že můžeme předcházet řadě 

nemocí pravidelným umýváním, jaké bakterie a mikroby se na rukou drží a 

také si říkáme několik básniček a říkadel o správné hygieně. Druhá polovina 

je potom věnována informacím o mývalu severním jeho životě a nechybí 

samozřejmě ani návštěva naší Mapinky… 
      Mgr. Marie Horáčková 
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VÝSLEDKY 

1. kola PŘÍRODOVĚDNÉ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽE 

pro jednotlivce a dětské kolektivy MŠ, ZŠ a Gymnázia Jeseník 

za rok 2014 - 2015 

 

Vážení přátelé, 

 

 jako každý rok i letos před Vánocemi je tu vyhlášení výsledků 

prvního kola Přírodovědné korespondenční soutěže, kterou již 

tradičně vypisujeme ve dvou kolech. V tomto roce se soutěže 

zúčastnilo 274 soutěžících v pěti kategoriích. Stejně jako každý rok i 

letos patří naše poděkování nejen všem zúčastněným soutěžícím, ale 

také pedagogům, kteří v dětech podporují vztah k přírodě a pomáhají 

jim se do soutěže zapojit. 

A samozřejmě i našim sponzorům, bez jejichž pomoci, bychom 

nemohli udělat radost všem dětem, které se zapojí do naší soutěže. 

Diplomy a drobné ceny si můžete vyzvednout ve Středisku ekologické 

výchovy (SEV) při SVČ DUHA Jeseník od pondělí 15. 12. 2014 

vždy v odpoledních hodinách (případně i jindy po předchozí 

telefonické nebo emailové domluvě). Děkujeme Vám všem, přejeme 

klidné a spokojené svátky vánoční a těšíme se na druhé kolo naší 

soutěže, jehož zadání budeme rozesílat na začátku nového 

kalendářního roku.                                                                            

1.kolo 

Kategorie MŠ 

 

Kolektivy: 1. místo MŠ Supíkovice   

  

    MŠ Česká Ves  

    MŠ Žulová - Sluníčka  

  2. místo MŠ Písečná 

    MŠ Vápenná 

    MŠ Stará Červená Voda  

  3. místo MŠ Vlčice   

    MŠ Česká Ves – Včelky 

    MŠ Česká Ves  

    MŠ Kopretina - Jeseník 

 

Jednotlivci: 1. místo MŠ Česká Ves 

    MŠ Skorošice 

  2. místo MŠ Skorošice 

    MŠ Skorošice 

  3. místo MŠ Skorošice 

 

I.kategorie 

 

Kolektivy: 1. místo ZŠ Kobylá nad Vidnávkou 

   

    ZŠ Vidnava    

  2. místo ŠD při ZŠ Vidnava  

   

    ZŠ Lipová – lázně  

             3. místo ŠD při ZŠ Vidnava 

   

Jednotlivci: 1. místo ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Zlaté Hory 

  2. místo ŠD při ZŠ Vidnava 

    ZŠ Skorošice 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Lipová – lázně 

  3. místo ZŠ Stará Červená Voda 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Skorošice 

II. kategorie: 

 

            Kolektivy: 1. místo ŠD při ZŠ Vidnava 

    ZŠ Lipová-lázně  

  2. místo ZŠ Kobylá nad Vidnávkou  

    ZŠ - Lipová-lázně  

    ZŠ Lipová - lázně  

    ŠK při ZŠ Česká Ves  

            3. místo     ZŠ Bělá pod Pradědem 

  ZŠ Lipová-lázně 

  ZŠ Mikulovice  

 

Jednotlivci: 1. místo ZŠ Javorník 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Lipová – lázně 
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  2. místo ZŠ Javorník 

    ZŠ Lipová  - lázně 

    ZŠ Mikulovice    

  3. místo ZŠ Skorošice 

    ZŠ Zlaté Hory 

    ZŠ Lipová – lázně 

III. kategorie: 

 

Kolektivy: 1. místo ZŠ Bělá pod Pradědem 

    ZŠ Bělá pod Pradědem   

  2. místo ZŠ Bělá pod  

  3. místo ZŠ Bělá pod Pradědem   

    ZŠ Bělá pod Pradědem  

   

    ZŠ Bělá pod Pradědem  

Jednotlivci: 1. místo ZŠ Mikulovice 

    ŠK při ZŠ Vidnava 

  2. místo ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

  3. místo ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

IV.kategorie: 

 

Kolektivy:  1. místo ZŠ Vápenná    

     ZŠ Bělá pod Pradědem  

  2. místo ZŠ Javorník 

  

            3. místo  ZŠ Bělá pod Pradědem 

 

Jednotlivci:             1. místo  ZŠ Mikulovice 

     ZŠ Mikulovice 

 

             2. místo   ZŠ Mikulovice 

     ZŠ Mikulovice 

 

     ZŠ Mikulovice 

             3. místo  ZŠ Mikulovice 

ZADÁNÍ 2. KOLA PŘÍRODOVĚDNÉ 

KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽE  
 

 

Kategorie MŠ  Probouzení ze zimního spánku 
Spousta obyvatel lesa se ukládá k zimnímu spánku. Než však ulehnou do teplých 

pelíšků, musí si doupátko připravit, nasbírat dostatek potravy a mít dostatečnou 

tělesnou váhu a sílu, aby zimu v bezpečí a zdraví přečkali. Když zima končí, zvířátka 

se pomalu chystají k probuzení a přivítání jara. Pokuste se libovolnou technikou 

ztvárnit zvířátko probouzející se ze zimního spánku a jeho doupátko.  

I.  1.- 3. ročník ZŠ             Les v noci 

Všichni navštěvujeme les, ve kterém sbíráme houby, dáváme zvířátkům do krmelce 

dobroty, sbíráme rostliny, chodíme na procházky. Známe jej většinou však jen ve dne. 

Víme ale,  jak vypadá les v noci? Jak se chovají zvířata? Která zvířata spí, a která jsou 

vzhůru? Pokuste se ztvárnit noční les a život v něm.        

4.- 5. ročník ZŠ                Strážce lesa 

I les potřebuje svého strážce, který jej ochraňuje, zahání nepřátele, stará se  

o zvířata i rostliny, dbá na pořádek, klid a spokojený život. Strážce prozatím nemá 

jméno ani podobu… Je to zvíře nebo člověk? Kolik má nohou? Má srst, šupiny, peří 

nebo kůži? Vše necháme na vaší fantazii. Vymyslete a ztvárněte strážce lesa. Dejte 

mu jméno, podobu, napište o něm nějaké zajímavosti, kde bydlí, kde se ukrývá, 

jakým způsobem les chrání.  

6-  7. ročník ZŠ           Chráníme les 

Bohužel i les má své nepřátele, kteří jej ohrožují, znečišťují a zhoršují život zvířatům i 

rostlinám. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme zabránit poškozování lesa a pomoci 

ke spokojenému životu v něm. Jedním ze způsobů jsou výstražné cedulky, které 

upozorňují na to, jak bychom se měli v lese chovat a čeho se máme vyvarovat. 

Navrhněte výstražnou ceduli, která má chránit les proti zásahu nepřátel. 

8. - 9. ročník ZŠ         Léčivé rostliny 

Příroda je mocná čarodějka a ukrývá ve svých rostlinách spoustu léčivých účinků. 

Velké množství léčivých rostlin a bylin roste také v lese. Když jsou zvířata nemocná a 

necítí se dobře, sama instinktivně vyhledávají rostliny, které jim pomohou. Je dobré 

znát, které rostliny v našem okolí jsou léčivé a naopak, které jsou jedovaté a měli 

bychom se jim vyhnout my a zvířata také. Zjistěte, jaké rostliny můžeme v lese 

najít. Které jsou léčivé a které nebezpečné. Vyrobte pexeso s názvy rostlin a 

stručným popisem jejich účinku.  
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  Tykadlo 

2014/ 2015 

II. pololetí 
 

 V oblasti tělovýchovy a sportu organizuje SVČ DUHA ve 

spolupráci s učiteli tělesné výchovy na školách v průběhu školního roku 

téměř 100 akcí. Tyto akce podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže a 

přivádějí je k pravidelnému tréninku ve sportech, které si oblíbí. Již 

druhým rokem tomuto napomáhá i vyhlášená Sportovní liga základních 

škol O pohár ministra školství. Ve školním roce 2014/15 jsme ve 

Sportovní lize uspořádali okresní kola v minikopané, florbalu, volejbalu, 

košíkové a atletice.  

Jedním z našich cílů je prosadit zdravý životní styl našich dětí. K tomu 

pochopitelně patří pravidelná sportovní aktivita. Proto vznikla myšlenka 

Sportovní ligy základních škol O pohár ministra školství. Nejde o to, aby 

z účastníků této ligy vzešly za každou cenu nové sportovní hvězdy. 

Nejdůležitější je, aby si co nejvíc dětí osvojilo lásku ke sportu, a aby se 

jim každodenní aktivní pohyb stal přirozenou potřebou,“ říká se 

v dokumentu ministerstva školství. 

Tuto myšlenku ministra školství Středisko volného času DUHA 

v Jeseníku, beze zbytku naplňuje. Jdeme však ještě dále. K podchycení co 

nejvíce dětí do sportovních aktivit jsme v letošním roce vyhlásili soutěž 

aktivity základních škol. Soutěž má motivovat žáky, učitele i rodiče, aby 

se věnovali sportu i v mimoškolních aktivitách. Nejde jen o to, zapojit se 

do více než 20ti okresních kol, ale pořádat sportovní soutěže na školách, 

ať již ve formě školních kol nebo vlastních tradičních akcí. 

 Na začátku nového školního roku 2015/16 budou předány diplomy a 

věcné ceny nejúspěšnějším školám. Nebudou to jen velké školy, ale i školy 

vesnické a malotřídky.  Mezi nejaktivnější určitě patří ZŠ v Jeseníku, České 

Vsi, Mikulovicích a Gymnázium Jeseník. Také však například menší školy 

v Černé a Staré Červené Vodě. Blahopřejeme! 

                   Mgr. Jiří Hanefl 

 

 

ZLATÝ LIST – SOUTĚŽ DRUŽSTEV V PŘÍRODOVĚDNĚ 

EKOLOGICKÝCH DISCIPLÍNÁCH 

 

V pátek 24. dubna jsme pořádali již 11. ročník okresního kola 

soutěže Zlatý list 2015, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 

43 let. Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek po třech, 

plnila na deseti stanovištích úkoly z těchto témat: obecná ekologie, 

ochrana životního prostředí, rostliny, rybník a řeka, les, hmyz, 

astronomie, houby, zvířata a obratlovci. 

 V letošním roce startovalo 93 dětí. Do krajského kola, které se 

konalo v Olomouci v pátek 22. května, postoupilo družstvo mladších 

žáků ze ZŠ a MŠ J. Schrotha Lipová - lázně a družstvo starších žáků  ze 

ZŠ Česká Ves. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem 

za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! Jmenovitě Michalu 

Ulrychovi z CHKOJ, Michalu Schifnerovi z Českého rybářského svazu, 

Ing. Petru Kučákovi z Lesní správy Jeseník - Lesy ČR a  Bc. Veronice 

Pavelkové, demonstrátorce naší hvězdárny. 

          Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

 

ZLATÁ VČELA 

 

 Oblastní včelařská soutěž ZLATÁ VČELA proběhla 25. 4. 2015 

v Šumvaldu. Zúčastnily se jí 3 děti ze včelařského kroužku Střediska 

volného času DUHA Jeseník. Do Šumvaldu jsme ráno přijeli 

autobusem. Soutěž proběhla v místní základní škole, ve které už čekalo 

kolem dvaceti soutěžících. Na uvítanou nám připravili snídani – 

 

        Středisko  volného  času DUHA  Jeseník 
             Průchodní 154, 790 01  JESENÍK, tel. 584 401 262, 777 945 741, 774 001 547 

            e-mail: duha@duhajes.cz, www.duhajes.cz 
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výborné párky. Po zahájení soutěže děti přešly do učebny, kde je čekal 

náročný test a poznávání včelařského  zařízení a nářadí. Nakonec je 

čekala botanika – určování stromů, keřů a rostlin. Po ukončení soutěže 

následovalo vyhlášení výsledků. Jeseničtí včelaři zde byli poprvé, 

přesto se jim podařilo získat třetí (Eva Slívová), čtvrté (Richard 

Stojčev) a osmé (Lucián Poljak) místo. Po obědě (vynikající řízek 

s bramborami) jsme odjeli na nedalekou včelnici. Děti se rozutekly po 

areálu, dospělí si popovídali s místním včelařem.  Nakonec jsme 

navštívili Litovel, kde jsme vylezli na radniční věž, odkud byl nádherný 

výhled na okolní krajinu. 

      V. Řeháčková, vedoucí kroužku SVČ DUHA Jeseník 

 

OKRESNÍ KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 

 Středisko volného času Duha Jeseník a před jeho vznikem 

Stanice mladých přírodovědců byly a jsou dlouholetými organizátory 

okresních kol Biologické olympiády kategorií C a D (pro žáky 6. – 9. 

tříd základních škol a odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia). 

Letos 23. a 27. dubna proběhl již 49. ročník této soutěže, tentokrát na 

téma Život stromu. Biologická olympiáda patří k náročnějším soutěžím 

– už ve školním kole žáci pracují na třech úkolech, kterými jsou test 

teoretických vědomostí, poznávání rostlin a živočichů a praktická 

laboratorní úloha. Úspěšní řešitelé školního kola potom ještě musí pro 

postup do kola okresního vypracovat jeden z předložených vstupních 

úkolů. Samotné okresní kolo opět probíhá v těchto třech částech a 

komise navíc hodnotí vstupní úkol. Letošní okresní kola se sice konala 

v menším počtu – v mladší kategorii D soutěžilo 7 žáků ze čtyř škol a 

ve starší kategorii C 5 žáků ze tří škol našeho okresu – ale úroveň byla 

velmi vysoká. I přes poměrně obtížné a časově náročné zadání byly 

v obou kategoriích tři úspěšní řešitelé (viz tabulky), kteří se v květnu 

zúčastní krajského kola soutěže. Jako garant okresních kol  BiO bych 

ráda na tomto místě poděkovala všem pedagogům, kteří se podílí na 

přípravě žáků i na samotném hladkém průběhu soutěže, svým 

kolegyním, které pomáhají tuto soutěž organizovat i všem zúčastněným 

žákům za čas a energii věnovanou přípravě. A vítězům okresních kol 

držím palce v krajském kole!              

         Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník 

Poř. 
Jméno a příjmení 
kategorie D Škola 

Poř. 
Jméno a příjmení  
kategorie C 

Škola 

1. Halka Vašinková ZŠ Zlaté Hory 1. Marie Grimová ZŠ Zlaté Hory 

2. 
Vendula 
Matušková ZŠ Javorník 

2. Sandra Jurićová ZŠ Javorník 

3. Natálie Paschkeová ZŠ Žulová 3. Štěpán Jati ZŠ Supíkovice 

 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

 Ve čtvrtek 30. dubna jsme spolu s Priessitzovými léčebnými 

lázněmi uspořádali pro děti zábavnou akci plnou her, soutěží a 

stanovišť s nejrůznějšími úkoly.... Na našich stanovištích se malovalo 

na obličej, děti létaly na koštěti, na lopatě strkaly do pece Jeníčka s 

Mařenkou, ochutnávaly lektvary, střílely lukem, jezdily na 

koloběžkách, poznávaly zvířátka, bubnovaly na djembe a především 

často překonávaly strach z barevných čarodějnic, které však nebyly 

zlé., naopak rozdávaly dětem za splněné úkoly sladkosti. Celé 

odpoledne se velmi vydařilo a i počasí nám tentokrát přálo…      

             Mgr. Marie Horáčková 

 

MLADÍ ASTRONOMOVÉ V PRAZE… 

 V sobotu 16. května se členové Astronomického kroužku SVČ 

DUHA Jeseník a několik dalších nadšenců pro astronomii vypravili na 

výlet do Prahy, kde probíhá velmi zajímavá výstava Gateway to space – 

Brána do vesmíru. 

 Začíná velkolepým prvním okamžikem vzniku sluneční 

soustavy před 4,5 miliardami let, pokračuje přes lunární výpravy 

programu Apollo až k současným orbitálním stanicím, do jejichž 

modulů mohou návštěvníci volně vstoupit. Nechybí zde průzkumné 

lunární vozidlo, v němž americké posádky podnikaly své průzkumné 

cesty po Měsíci, pestrá je i přehlídka kosmických skafandrů. Pozornost 

většiny návštěvníků však právem upoutají ohromné nosné rakety a 

kosmické lodě, které jsou zde v reálných velikostech a do mnoha z nich 

mohou návštěvníci vstoupit a prohlédnout si jejich vybavení zevnitř. 

Pro děti jsou asi nejatraktivnější trenažéry pilotování stíhačky a 

gyroskop, na kterém rotují ve všech možných směrech. Kromě zážitků 
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byl pro děti odměnou i plakát výstavy, který zdarma získaly po 

vyplnění vědomostního kvízu. 

         Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník 

     

SOUTĚŽ O NEJROZTOMILEJŠÍ MORČÁTKO A DOMÁCÍHO 

MAZLÍČKA 

 V letošním roce připravilo Středisko ekologické výchovy pro 

všechny milovníky zvířat novinku: soutěž o nejroztomilejšího 

domácího mazlíčka. V pondělí 25. května proběhla v prostorách SVČ 

DUHA Jeseník první soutěž O nejroztomilejší morčátko a zároveň 

výstava těchto oblíbených domácích mazlíčků. Čtyřčlenná porota 

vybírala ze sedmi zvířátek a neměla lehký úkol, protože roztomilá jsou 

všechna morčátka. A aby v tom těžkém rozhodování porota nebyla 

sama, mohli hlasovat i diváci, kteří se zúčastnili v hojném počtu a to jak 

děti, tak i dospělí. Vítězkou soutěže se stala krásně chundelatá samička 

Bambule a její majitelka Kateřina Knotková si kromě prvního místa 

odnesla také ocenění diváků.                                          

 Akce měla u dětí kladné ohlasy, a proto hned 22. června 

následovala další soutěž, tentokrát O nejroztomilejšího domácího 

mazlíčka, kam mohly děti přinést, kromě psů a koček, jakéhokoliv 

svého drobného zvířecího miláčka. Kromě docela běžných domácích 

zvířátek, jako jsou křečci, křečíci, andulky nebo želvy, se soutěže 

zúčastnila i jedna fretka, která se nakonec také stala vítězkou prvního 

ročníku.  Vzhledem k docela velkému zájmu dětí věřím, že se z této 

soutěže stane pěkná tradice a i v dalších letech se budeme setkávat při 

vybírání nejroztomilejších domácích mazlíčků. 

 

          Ing. Jana Hálová SVČ DUHA Jeseník 

 

TURNAJ V GO…  

 Ve Středisku volného času DUHA v Jeseníku se 30. - 31. 

května uskutečnil již 19. ročník v deskové hře go. Turnaj přilákal do 

Jeseníku 24 hráčů. Již od prvního kola bylo jasné, že o vítězství bude 

bojovat trojice nejsilnějších hráčů. Samuel Havelka (3.kyu) a Kamila 

Šamajová (4.kyu) z Ostravy a Jan Vráblík (4.kyu) z Prahy. Ti se ovšem 

porazili navzájem a vypadalo to, že bude rozhodovat pomocné 

kritérium - síla jejich soupeřů. V posledním kole však Vráblík a 

Šamajová prohráli se slabšími soupeři a to vyneslo na 1. místo Havelku. 

Z domácích se nejlépe umístil Jindřich Dvořáček (6.kyu) na 5. místě. 

Dobrý výsledek zaznamenal také Jan Vintr (19.kyu) z Jeseníku, který si 

ziskem 3 bodů zajistil novou výkonnostní třídu. V čase hlavního turnaje 

v go se uskutečnil také malý vyřazovací turnaj v piškvorkách. Ten 

vyhrál Michal Timko před Janem Vráblíkem (oba z Prahy) a Kamilou 

Šamajovou (Ostrava). Jsme rádi, že nám Středisko volného času DUHA 

poskytlo prostory pro pořádání turnaje a zveme všechny zájemce, z řad 

dětí i dospělých, o tuto zajímavou deskovou hru do kroužku go, který 

DUHA organizuje. 

                                              Jindřich Dvořáček, vedoucí kroužku  

DEN DĚTÍ 

 V krásnou slunečnou neděli 31. května 2015 jsme oslavili 

společně se stovkami dětí a rodičů Den dětí. Akce se konala v areálu 

Priessnitzových léčebných lázní. Počasí bylo nádherné, účast dětí 

opravdu obrovská a věříme, že se stanoviště v Pohádkovém lese dětem 

líbila. V naší režii proběhlo již tradičně malování na obličej a 

lukostřelba. Tři pohádkové postavy – vodník, Ferda mravenec a 

ježibaba z perníkové chaloupky si pro děti připravily zábavné úkoly 

inspirované pohádkami. Každým stanovištěm prošlo za dopoledne 

přibližně 350 dětí, které úkoly úspěšně splnily a byly odměněny 

sladkostí, perníčkem a razítkem do Pohádkového listu. Jsme moc rádi, 

že počasí vyšlo a návštěvnost byla opravdu velká. 

            Mgr. Marie Horáčková 

 
VÝSTAVA ŘEMESEL A LIDOVÉ TVORBY V POLSKU 
 Již tradičně se vybrané dívky ze zájmového útvaru Keramika 

zúčastnily spolu s vedoucími 18. Výstavy řemesel a lidové tvorby, která 

se konala 5. - 6. června v Prudniku. Děvčata se seznámila s prací jiných 

vystavovatelů a všichni jsme načerpali spoustu nových nápadů, protože 

bylo, jako každým rokem, na co se koukat! 

                        Iva Janošťáková 

 

PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA 2015 

 Letošní patchworková výstava v Kapli, byla opět velkolepou 

ukázkou zručnosti všech žen, které navštěvují patchworkový klub. 
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Jako každý rok, tak i letos jsme  šily společný projekt. Rozhodly jsme 

se ušít deky pro děti z Dětského domova v Jeseníku. S vedoucí 

vychovatelkou p. Kapušovou  jsme vybraly  šest děvčátek ve věku od 4 

do 11 let.  

 Pracovaly jsme ve dvojicích  a myslím, že vznikla velmi 

podařená dílka. Pro ostatní děti, jsme ušily krásné polštářky a drobné 

dárečky. To vše jsme slavnostně předaly dětem na vernisáži 

patchworkové výstavy v pátek 26.6.2015. 

                Zdeňka Pěkná 

 

LETNÍ TÁBORY  
Léto bylo ve znamení táborů, výletů a tvořivých činností pro 

děti a mládež. SVČ DUHA nabídlo 12 táborů - z toho 10 příměstských 

a 2 pobytové.   

Příměstské tábory probíhaly v budově DUHY. Na výtvarně 

zaměřených Duhových hrátkách a Dívčí duhové dílně se děti dopoledne 

věnovaly tvořivým činnostem, vyrábění dárků, výtvarným technikám a 

keramice.  Postupně si tak mohly vyzkoušet výrobu mýdla, lapače snů 

nebo vlastnoručně malovaného trička. Novinkou byla účast paní 

Olejníčkové, která děvčata naučila zhotovit si překrásnou orchidej 

z drátků a batikovaných punčoch. Odpoledne bylo ve znamení výletů - 

balneopark v lázních, Jeskyně Na Pomezí, bazén v České Vsi nebo 

Velké mechové jezírko na Rejvízu. Tábor putování za pokladem 

objevoval zajímavá místa Jesenicka - Zlatorudné mlýny u Zlatých Hor, 

Priessnitzovy lázně, lanové centrum, Kronfelzov u Branné, kde si děti 

opekly špekáčky, povozily se na lanovce a na závěr hledaly poklad.  

Tábor se zvířátky byl zaměřen na péči o malé hlodavce, hady, 

želvy, plazy a také maskota našeho zařízení – mývala Mapachi. Dětem 

které milují koně patřil táborový Týden s koňmi a hrou na africké 

bubny djembe. Ráno zahájili bubnováním na africké bubny djembe a 

následně odjeli autobusem na ranč do České Vsi. Na ranči se učili, jak o 

koně správně pečovat a ohleduplně se k nim chovat, samozřejmě 

nechybělo ani uklízení stájí, čištění koní, sedlání a každodenní 

vyjížďky do terénu. Tábor s angličtinou probíhal formou her, soutěží, 

kvízu a zábavného učení. Odpoledne pak děti trávily v přírodě na 

výletech. Malí kuchaříci se na táboře rozdělili do tří družstev a 

postupně vařili polévku, hlavní chod a moučník. Navzájem si pak jídla 

ohodnotili a samozřejmě i ochutnali. Po dobrém jídle přišly vhod výlety 

a koupání. Tábor Policie baví děti proběhl pod záštitou Městské Policie 

Jeseník. Již podruhé strávily děti víkend plný her, dobrodružství a 

zábavy v areálu MUNY Mikulovice. Na programu se podílely 

záchranné složky, Hasiči a Policie ukázkami techniky a zákroků. Našla 

se chvíle i na tvoření, vyrábění, výlet a samozřejmě večerní opékání 

špekáčků. 

V Mikulovicích proběhl příobecní tábor zaměřený na turistiku. 

Děti nachodily spoustu kilometrů, absolvovaly tři celodenní výlety, 

vlakem na Ramzovou, pěšky do Petříkova, kde jezdily na bobové dráze 

a zpět pěšky na Ostružnou. Druhý výlet byl do Zlatých Hor – pěšky na 

Biskupskou kupu a zpět. Poslední červencový týden patřil dětem, které 

se přihlásily na pobytový tábor na Červenohorském sedle. Tábor byl 

zaměřený na turistiku a poznávání našich krásných Jeseníků, táborovou 

činnost a tvoření. Počasí dětem ukázalo všechny své tváře a tak se 

program musel přizpůsobit jeho rozmarům. Děti vyšlapaly na Praděd, 

Šerák, Velký klín a Červenou horu. Vyrobily si vlastní trika, přívěšek 

na klíče, plstily mýdla, vyráběly přáníčka. Každý den chodily na bazén, 

užily si přenášku Horské služby i s praktickými ukázkami a noční hru. 

Pobytový tábor ve Vracově objevoval krásy Strážnicka. Největším 

zážitkem byla návštěva Kovozoo ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště s výtvory z kovového odpadu – např. tramvají, letadlem, 

korábem nebo majákem s rozhlednou. Děti navštívily Muzeum 

železnice ve Vracově a zámek v Miloticích.  

Letošní prázdniny utekly jako voda, na památku dětem zůstala 

spousta krásných vzpomínek, nových přátelství a zážitků…  

Pavla Ježová, SVČ DUHA Jeseník 
 

Nabídka zájmových útvarů na školní rok  2015/ 16  je  k dispozici 

na www.duhajes.cz .  

 

Upozorňujeme, že  kroužky  se otevírají  pouze při dostatečném 

množství zájemců. 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

                                 Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

http://www.duhajes.cz/
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