Exkluzivní rozhovor s novou ředitelkou Mgr. Lenku Firmanovou
1.

Odkud pocházíte? Jestli ne z Mostu tak odkud a jak jste se dostala do Mostu, jaký máte k Mostu vztah?
Už přes 25 let bydlím v Mostě, ale jinak pocházím z Horního Jiřetína, kde jsem navštěvovala základní školu.
Dnes se tam stále vracím, protože zde ještě bydlí mí rodiče. Do Mostu jsem se dostala díky své práci. Po
ukončení vysoké školy jsem nastoupila jako učitelka na bývalou 16. ZŠ a po 12 letech přestoupila na naší 15.
ZŠ.
2. Kde jste studovala, co Vás ve škole bavilo a co ne? Čím jste chtěla dříve být, pokud ne učitelkou a jak
jste se vůbec k učení dostala?
Po základní škole jsem začala studovat na Gymnáziu v Litvínově a poté na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí
nad Labem.
Ve škole mne nejvíce bavila matematika, vlastivěda, zeměpis, hudební výchova, pracovní vyučování.
Už od malička jsem chtěla být paní učitelkou. Práce s dětmi se mi moc líbila. Jezdila jsem na dětské letní tábory
jako praktikantka, oddílová vedoucí a později i jako hlavní vedoucí.
Při výběru mého budoucí povolání sehrála velikou roli moje třídní učitelka na 2. stupni ZŠ v Horním Jiřetíně.
Byla to, nyní moje zástupkyně, paní učitelka Svobodová. Učila mne matematiku a zeměpis, a to se mi stalo
osudným. Nikdy nezapomenu na její pětiminutovky z matematiky a zajímavá vyprávění z celého světa. Další
roli sehrála i moje rodina.
3. Jaké byly Vaše zájmy a koníčky době, kdy jste chodila na druhý stupeň a jaké jsou nyní?

V letech, kdy jsem chodila na základní školu, byla mým největším koníčkem hudba. 10 let jsem navštěvovala

Základní uměleckou školu v Litvínově, kde jsem hrála na klavír. Kromě toho jsem chodila do Sokola, ráda
lyžovala. V současné době se nejvíce věnuji stále lyžování, ale také i turistice a hlavně cestování.
4. Proč jste se rozhodla jít do konkurzu na ředitelku? Co Vás na tom zajímalo?
Velkou roli sehrála podpora mých kolegů a rodičů žáků, kteří mne přesvědčovali, abych se do konkurzu
přihlásila. Po 26 letech praxe jako učitelka, kdy jsem učila na 1. i 2. stupni ZŠ, jsem se tedy rozhodla, že své
zkušenosti budu dál rozvíjet a co jsem se naučila, tak předat a využít při organizaci a řízení školy. To všechno
ve prospěch žáků a zaměstnanců školy. Udělám vše proto, abychom se ve škole cítili dobře a naši žáci byli

úspěšní v dalším životě.

Redaktorka: Josefína Krausová

Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy (od 13. prosince 2017)
.
Osobní údaje
Ing. Robert Plaga, Ph.D. se narodil 21. července 1978 v Ivančicích. Je ženatý,
má dvě děti.
Vzdělání
Magisterský a doktorský titul získal studiem na Provozně ekonomické fakultě
Mendelovy univerzity v Brně (1997-2002 Ing. a 2002-2010 Ph.D.).
Profesní a veřejná činnost
V letech 2002-2013 pracoval jako odborný asistent na Mendelově univerzitě
v Brně.
V letech 2013-2015 zastával funkci ředitele Centra transferu technologií.
Od roku 2015 byl náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.
Od roku 2014 je zastupitelem města Brna.
Jazykové znalosti
angličtina

Změny ve školním roce 2018/2019 – novinky
Pamlsková vyhláška
• Od září začne platit novela tzv. pamlskové vyhlášky, která zmírní dosud velmi přísné normy na obsah cukru,
tuku a soli v potravinách povolených k prodeji ve školních bufetech a automatech.
• Zmírnění iniciovalo MŠMT, úprava výživových limitů proběhla ve spolupráci s MZdr.
• Díky zvýšeným nutričním limitům se rozšíří sortiment bufetů např. o kvalitní masné výrobky (šunky nejvyšší
jakosti), ochucené tvarohy nebo sýry. Dále půjde o pečivo s významným podílem cereálií nebo semínek, jemné
pečivo s vysokým podílem ovoce. Bufety budou moci nabízet např. pečivo + máslo + šunka a/nebo sýr +
zelenina nebo výrobky z ryb za předpokladu minimálního obsahu 50 gramů masa ve 100 gramech hotového
výrobku.
• I upravené limity stále respektují aktuální platná výživová doporučení.
Nová pravidla pro nejnižší počet dětí ve školní družině
• Doposud vyhláška upravovala pouze nejvyšší počet. Nově se reguluje také nejnižší počet, přičemž obecně je
to 20 účastníků z 1. stupně ZŠ a další oddělení je možné otevřít při naplnění ostatních v průměru 27 účastníky.
Družiny při malotřídních školách však mají výjimku a mohou fungovat dokonce již při 5 účastnících.
Zpřesnění pravidel pro nejnižší počet dětí ve třídě v mateřských školách
• Vyhláška nově řeší i dosud výslovně neřešenou situaci nejnižšího počtu dětí u 2 a 3třídních mateřských škol,
kdy právní úprava obsahovala mezeru.
Dílčí změny ve financování regionálního školství
• Bude zrušena nutnost schválení pozice asistenta pedagoga ze strany ministerstva, respektive kraje proto, aby
mohl být financován ze státního rozpočtu.
Zdro:msmt.cz

Zdroj: http://www.msmt.cz/file/48299/

AK Most
Přebornice Ústeckého kraje za rok 2018

Naše žákyně
Kristýna Kozáková 5.A, Petra Skramušská 8.B, Kateřina Beňová 8.C
Trenér: Ing. Milan Rybák

Nová paní klubovka je Bc. Alena EŠTOKOVÁ
VE ŠKOLNÍM KLUBU
Přihlášky a poplatek za školní klub je nutno odevzdat do 30.září.
Od 1. října mohou školní klub a studovnu navštěvovat pouze přihlášení žáci.

Pravidla školního klubu
Vstupujeme do ŠK přezutí
Oblečení a tašky patří do skříňky
Každý se zapíše do docházkového sešitu – příchod i odchod !
Chováme se přátelsky, nikomu neubližujeme, neužíváme vulgární slova, neposmíváme se
Jsme ohleduplní k ostatním – nekřičíme, neběháme
Dodržujeme pravidla her a střídání
Odpadky vyhazujeme do koše
Dodržujeme školní řád, řád školního klubu

PLÁN AKCÍ ŘÍJEN 2018
KDY ?

KDE ?

CO ?

PRO?

1. října 2018
15.30 – 17.30 hod.

Magistrát města
Mostu

zvané

3. října 2018
14.00 – 15.00 hod.
8. října 2018
14.00 – 15.00 hod.
12. října 2018
13.45 – 14.45 hod.
15. -19. října 2018
7.20 – 7.50 hod.
15. října 2018
14.00 – 15.00 hod.
19. října 2018
14.00 – 15.00 hod.
22. října 2018
13.30 – 15.15 hod.
25. října 2018
14.00 – 15.00 hod.
26. října 2018
14.00 – 15.00 hod.
30. října 2018
15.30 – 17.30 hod.

Školní klub

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍJEN
PRO
NEZISKOVKY
Minecraft zábava

ŠD, ŠK

Tělocvična M

CH ŠD, ŠK
Osídlování
Družinka se hýbe

Školní sběrna

Sběrový týden

všechny

Školní hřiště

CH ŠD, ŠK
Stavba města
CH ŠD, ŠK
Znak města
TURNAJ
V AIR-HOCKEY
CH ŠD, ŠK
Osobní znak
Dnes si vyberu sám

ŠD, ŠK

Prezentace školy
v rámci akce „Říjen
pro neziskovky“
Ukončení akce
„Říjen pro
neziskovky“

veřejnost

Školní hřiště

Školní hřiště
SVČ Most
Školní družina
Prostory školy
OC Centrál Most

31. října 2018
15.30 – 17.30 hod.
Změna programu vyhrazena

Benedikt

ŠK

ŠD

ŠD, ŠK
ŠD
ŠD, ŠK
ŠD

pozvané

MOBILU JE 35 LET

Historie
Ukázka vývoje mobilních telefonů od počátku 80. do konce 90. let 20. století)

Přestože vynález bezdrátové telefonie spadá již do konce 19. století, první
mobilní telefony pro veřejnost se začaly objevovat až v 50. letech 20. století v
USA a byly zpočátku prodávány jako vybavení automobilů. Až v průběhu 70. let
se objevily první skutečně přenosné (ale zdaleka ne kapesní) přístroje. Ještě při
vývoji systému GSM v 80. letech 20. století se předpokládalo, že mobilní
telefony bude i ve vyspělých zemích používat pouze malá část obyvatelstva. Díky výraznému poklesu cen tarifů
a dostupnosti předplacených karet došlo k takovému rozšíření mobilních telefonů, že počet mobilních účastníků
je srovnatelný s počtem obyvatel Země a mnohonásobně překonal počet účastníků pevných telefonních sítí.
Mobilní telefonie přinesla možnost používání textových a multimediálních zpráv, které mohou obsahovat
fotografie, MP3 apod.
https://www.bing.com/images/
zdroj: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (KROUŽKY) ŠKOLNÍHO KLUBU A
ŠKOLNÍ DRUŽINY
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
NÁZEV

DEN

ČAS

Kytara

PO 14.00 – 15.00

Flétničky +
zpěv
Florbal

PO 15.00 - 16.00

Šprtec

ÚT 15.00 - 16.00

Keramika

ÚT 15.00 - 17.00

Vaření
Malí výtvarníci
Šprtec

ST
ST
ČT

14.00 - 15.30
15.00 - 17.00
14.00 - 15.00

Sboreček

ČT

14.00 - 15.00

Čarujeme
s bylinkami
Kreativní
dílnička
Školní kapela

ČT

15.00 - 16.00

ČT

15.00 - 17.00

ČT

17.00 - 18.00

Házená pro
dívky

PÁ 14.00 - 15.00

Volejbalkroužek SVČ

ÚT 15.15 – 16.00

PO 13.30 - 14.30

VEDOUCÍ

PRO

ZAČÁTEK

KDE

Lenka
Bránišová
Simona
Csesznoková
J.Schejbalová,D
.Matějovic
Mgr. Jakub
Hasil
Jana
Schejbalová
Jana Kaslová
Iveta Perglová
Bc. Alena
Eštoková
Martina
Pýchová
Alena Rešová

2. –
5.tř.
1.-3.tř.

1.10.2018

OP

1.10.2018

hudebna

2.-5.tř.

2.10.2018

4.-9.tř.

2.10.2018

tělocvičn
a
ŠK

1.-4.tř.

2.10.2018

keramika

1.-5.tř.
2.-4.tř.
1.-3.tř.

3.10.2018
3.10.2018
4.10.2018

kuchyňka
Žlutá ŠD
ŠK

1. - 5.tř. 4.10.2018

OP

1.-4.tř.

4.10.2018

Ivana
Lhotáková
Ivana
Lhotáková
Lucie
Macháčková

2.-5.tř.

4.10.2018

Červená
ŠD
keramika

2.-9.tř.

4.10.2018

1.5.tř.dív
ky

5.10.2018

Eva Kouřilová

3.-5.tř.
2.10.2018

Klubovna
ŠD
tělocvičn
a

tělocvičn
a

Podrobné informace a přihlášky u výše uvedených vedoucích. Přihlášky také ve školním klubu.
Členové školní družiny a školního klubu mají zájmové kroužky naší školy zdarma. Ostatní platí
200,- Kč/školní rok.
U některých kroužků se hradí nákup materiálu.
Volejbal kroužek SVČ na naší škole – úhrada 200,- Kč za pololetí.

O Škole
Naše škola se jmenuje 15. ZŠ v ulici Jana Amose Komenského 474 v Mostě.
Naše bývalá ředitelka se jmenovala Dagmar Šolarová. Nový školní rok 2018
momentálně nastoupila nová ředitelka Mgr. Lenka Firmanová. Také k nám nastoupili i
nové
učitelé. Na naší škole máme učitelé, uklízečky, kuchařky, asistentky, vychovatelky,
zástupci, vedoucí jídelny, školníka a správci hřiště. 15. ZŠ je zapojena do projektu ZDRAVÁ
ŠKOLA. Škola dostává do tříd zdravou svačinu a pití. Na hlavní chodbě jsou běhací pásy, elektrická kola a
papoušci.

Na škole se vůbec nezvoní. Máme rozvrhy s určitým časem, kdy nám končí a začínají hodiny.
Ve škole máme jídelnu, učebny, kanceláře, tělocvičny, školní družinu, která je převážně pro 1. stupeň a školní
klub od 5. třídy. Za školou je veliké basketbalové hřiště a fotbalové hřiště.
Škola bude rekonstruovat nový plot, kvůli bezpečí, aby ho studenti a veřejnost nepřelézali.
Plot bude o něco větší, než je.
Na tuhle školu chodím, jelikož ji mám hned před mým panelákem a nemusím dojíždět.
Mám spoustu kamarádů a líbí se mi tam.
Školní klub
Školní klub se nachází v přízemí, naproti schodům ke družinám a zadními východovými
dveřmi. Ve školním klubu je momentálně nová vychovatelka paní Eštofová Alena.
Dříve byla paní vychovatelka paní Vystrčilová. Školní klub je převážně od 5. třídy.
Děti v klubu hrají různé hry, ale pomáhají také i z výzdobou, Vánoční besedou.
Co nabízí?
Školní klub vám nabízí volnočasové aktivity, jako jsou stolní hry, X-box, kulečník, stolní fotbálek, šprtec,
každý čtvrtek je pink ponk a WIFI připojení.
Cena:
50,- kč na půlrok
100,- kč na rok (celkově za měsíc 10,- kč)
Doba otevření:
Od: 13:00 hodin
Do: 15:30 hodin
Do klubu chodím ráda. Hraju nejradši stolní fotbálek a hraju na X-boxu různé hry.
Taky si napíšu domácí úkoly s holkami, paní vychovatelka nám ráda pomůže.
Redaktorka Marie Kotlárová 8.A

Školní parlament
Školní parlament je volitelný předmět na naší škole, je tvořený žáky ze 4.- 9. ročníků pod vedením paní
zástupkyně Svobodové. Na škole už je od roku 2002/2003. Velký parlament má 21 členů a zasedá každý
čtvrtek 6.vyučovací hodinu v učebně č.48. Malý parlament má 12 členů a zasedá 6. vyučovací hodinu pod
vedením asistentky Lucie Thalerové v učebně paní učitelky Glaserové. Školní parlament se neuzavírá ani
nezvoleným žákům, kteří chtějí aktivně spolupracovat. Dveře jsou jim po celý rok otevřeny.
Ze školního webu:
Školní žákovský parlament
* Dává žákům možnost vyjádřit se k
aktuálním problémům, které se jich
bezprostředně týkají
* Formuluje názory a požadavky,
předkládá návrhy a přejímá
odpovědnost za jejich plnění
* Rozhoduje demokraticky většinou
hlasů
* S cíli, obsahem, způsobem a výsledky
činnosti seznamuje pravidelně svoje spolužáky v kmenové třídě a třídního učitele (získává od nich podněty)
* Jedná s p. ředitelkou, vedením školy, pedagogickou radou a klubem rodičů
* K diskusi zve úspěšné žáky, osobnosti ze školy, z města aj.
* Úzce spolupracuje se školním klubem, školní družinou a školní jídelnou
při přípravě, organizaci a vyhodnocování různých projektů a soutěží
* Na základě výsledků a
doporučení spolužáků a
třídních učitelů schvaluje
nejlepší žáky k ocenění:
* celostátní: Zlatý oříšek,
Dětský čin roku
* městské : přijetí u p.
primátora, Cena SVČ
* školní : ocenění ředitele
školy, Šikula, Reprezentant
Udělala jsem rozhovor s členkou velkého parlamentu a to s Kristýnou Martínkovou z 8.C :
1.Co obvykle děláte na hodinách?
Zařizujeme různé věci.
2. Jaké věci tedy připravujete?
Informace pro třídy, akce.
3.Baví tě tento volitelný předmět?
Ne.
4.Jsi spokojená se svojí rolí a co obnáší?
Ano, docela ano. Píšu všechno co jsme si zapsali do
sešitu a potom to posílám pani zástupkyni Svobodové.
5. Kolikátým rokem už jsi na parlamentu?
Už vlastně od páté třídy, takže už čtyři roky.
Vpravo- jeden z bývalých členů školního parlamentu
Redaktorka: Karolína Králová

ŠKOLNÍ KANTÝNA

Školní kantýna začala fungovat již od února roku 1994, ve které tehdy prodávala Věra Pružinová ( dnes vedoucí
jídelny). V kantýně se začalo prodávat od 7:45 do 14:00 a sídlila v dnešní kanceláři paní Janátové. Školní
kantýnu navštěvovali jak žáci, tak i učitelé díky jejímu bohatému výběru.
V tu dobu se hojně prodávaly obložené housky, loupáky, rohlíky, koláčky, nanuky, oplatky a spoustu dalšího
občerstvení. Také se tam dali koupit školní potřeby od sešitů až po geometrické pomůcky. Také dámské potřeby,
silonky nebo kapesníčky. Jednou do týdne se zde dokonce daly koupit zákusky. Každý den nesmělo chybět
čerstvé ovoce a zelenina. Mezi žáky byly velice oblíbené smaženky, houska s rumcajsem nebo párek v rohlíku.
Později se kantýna přesunula vedle studovny. V kantýně se nadále prodávali pomůcky, ale víc se začalo
prodávat občerstvení a spoustu sladkostí. Většinu fronty tvořily převážně děti hlavně kvůli bonbonům,
oplatkám nebo čokoládám. Hojně se zde prodávali tzv „velboudí koule“ a býčí plechovku plnou sladkých
kuliček. Děti také milovaly praženou kukuřici, milka čokolády nebo velice oblíbené skořicové šneky a tousty.
Snad nejoblíbenější byly párky v rohlíku,
burger, obložené bagety, sýrové housky a
sladké zákusky.
Dnes je ale kantýna zavřená a tak jsem se
poptala mých spolužáků, jestli by chtěli aby
se kantýna otevřená a co by se mohlo
prodávat.
- Karolína Králová: Měli by tam prodávat
dobré jídlo např. tousty, párky v rohlíku a
užitečné věci jako třeba sešity nebo čtvrtky.
- Kristýna Martínková: Chci aby se zavedla a
aby tam hlavně prodávali školní pomůcky.
- Anna Kuklíková: Když tam budou prodávat
co se dá jíst ať to klidně otevřou.
- Lukáš Tomko: Jakožto veliký oblíbenec
jídla si přeje aby tam prodávali sýrové
housky, sešity, minerálky, párky v rohlíku,
bonbony a sladkosti, pendreky, slaninové rohlíky, a obložené housky, bagety, chipsy, hranolky.
Redaktorka: Petra Zajícová

Státní svátek 28. říjen
Mnoho národů má svůj nejvýznačnější svátek. Američané Den
nezávislosti (4. července), Francouzi pád Bastily (14. července) a
podobně. U nás tak silné povědomí neexistuje. Proč se této
pozice neujal 28. říjen a v čem naopak svůj význam tento den
přináší?
28. říjen každoročně jedním ze 7 státních svátků a tedy dnem
volna. Pokud 28. říjen nepřipadá na víkend jedná se o den v roce
kdy mají děti ze zákona volno ze školní docházky a zaměstnanci
volno v zaměstnání. Například v roce 2018 je 28. říjen v neděli.
Do konce roku je však ještě jeden státní svátek před námi a to
konkrétně 17. listopadu.
28. říjen na Slovensku?
Skutečnost, proč Den vzniku samostatného
československého státu není na úrovni vzniku Spojených
států, je zřejmě také ta, že si připomínáme již neexistující
útvar. Navíc Slováci se nikdy příliš s událostmi roku 1918
neidentifikovali a 28. říjen jako státní svátek neslaví.
Ačkoliv pro lidi, kteří žili v tzv. 1. republice,
představovala existence Československa záležitost života
a smrti, což potvrdili v kritických dnech o dvacet let
později, dnes se povědomí o této národní hrdosti pomalu
vytrácí.
Přestože Češi 21. století necítí vůči svému státu takový
obdiv jako naši předci v meziválečném období, faktem
zůstává, že nynější Česká republika je nástupnický stát
dřívějšího Československa. Proto stojí za to si
připomenout, co svátek 28. října znamená.
Od znárodnění až ke státnímu svátku
Interpretace tohoto dne se mění v závislosti na politickém
režimu. Komunistická vláda se jej snažila přisvojit tím
způsobem, aby byl zastíněn „buržoazní“ charakter. Proto
se 28. října v letech 1951-75 slavilo jako Den znárodnění.
Poté do roku 1988 došlo k povýšení ze dne pracovního
klidu na významný den. Jako státní svátek v nynější
podobě se slaví právě až od konce 80. let.
Vznik ČSR
Co přesně je na tomto datu tak zajímavého, že Československo od něj počítalo svou existenci?
Roku 1918 zuří čtvrtým (a posledním rokem) 1. světová válka. Krátce sloužící císař Rakousko-Uherska Karel I.
si je vědom neudržitelnosti situace, a tak americkému prezidentu Wilsonovi navrhuje federalizaci rakouské
části, do níž spadaly i české země. Opatření však přicházejí příliš pozdě a světoví politici žádají mnohem více.
Tento tlak nakonec způsobí, že po několika staletích se Habsburské mocnářství rozpadá a Rakušané i Maďaři
ztrácejí obrovská území, čímž se dává za vznik novým státům. Jugoslávii, Polsku a také Československu.
28. října 1918 se v Ženevě Národní výbor pod vedením Karla Kramáře dohodl s představitelem
protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem na vzniku nového státu. Ještě tentýž den zpráva

dorazí do Prahy a Národní výbor vydal příslušný zákon o založení Československa. Pod provolání patří pět
podpisů – Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup. Jde o pětici českých a
slovenských politiků, která se do dějin zapíše jako Muži 28. října.

Do konce roku jsou vytvořeny klíčové státní instituce včetně té nejdůležitější – prezidentského úřadu. Nejvyšší
post nezískává nikdo jiný než univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Intelektuál, jemuž Češi například
po hilsneriádě nemohli přijít na jméno, ale jehož názory se s odstupem času jeví jako správné, a proto jej národ
přijme jako „tatíčka“.
Státní vyznamenání
V posledních letech v den výroční vzniku československého
státu prezident republiky uděluje či propůjčuje státní
vyznamenání. Zpravidla má ještě možnost tento ceremoniál
zorganizovat 1. ledna (Den vzniku samostatného českého státu),
ale říjnový datum se již vžil.
Mezi ocenění patří Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua
Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy. Jejich
udělení se koná ve Vladislavském sálu Pražského hradu.
Letos by se
mezi vybranými osobnostmi měl objevit mimo jiné zpěvák Daniel Hůlka.
Prezident republiky má rovněž možnost vyznamenání udělit tzv. in memoriam (posmrtně). Takovou variantu
využíval zejména v 90. letech Václav Havel, aby mohl ocenit významné Čechy, kteří upadli v nemilost
komunistické byrokracie.
Zdroj: https://www.statnisvatky.eu/28-rijen/

