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Ve školním roce 2013/2014 se Mateřská
škola Hlubčická zapojila do projektu
Ekoškolky, jehož hlavním cílem je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských
školách prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol.
Mateřská škola Hlubčická se nachází
v přírodní lokalitě, obklopená loukami,
poli, řekou a zahrádkami, kde děti mají
možnost prostřednictvím prožitkového
učení pozorovat a objevovat krásy okolní
přírody. Po celý školní rok jsme se s dětmi
účastnili činností, které jsou zaměřeny na
environmentální vzdělávání a vycházejí ze
Školního vzdělávacího programu „Hrajeme
si s přírodou a příroda s námi“. Na začátku jsme společně s rodiči a dětmi vytvořili
Ekotým a plán činností zaměřený na třídění
odpadů a poznávání a zvelebování prostředí
mateřské školy i nejbližšího okolí. Děti jsou
vedeny k ochraně životního prostředí v oblasti třídění odpadů, šetření vodou i energií,
také jim pomáháme vytvářet vztah ke zvířátkům. Zakoupili jsme kontejnery na tříděný
odpad, zapojili se do projektů „Nakrmte
Plastožrouta“ (sběr plastových víček)
a „Zelená škola“ (sběr elektroodpadu).
Děti se učí rozpoznávat jednotlivé kontejnery a také pochopit, proč je důležité třídit
odpad.
Velkou radost nám i dětem přinesly výlety
zaměřené na poznávání okolní přírody. Děti
pozorovaly brouky i žáby, procházely loukou, sbíraly rostliny do herbáře. V Lichnově,
v lese u krmelce, je myslivec seznámil s lesními zvířaty i způsobem, jak se o ně především v zimě starat, na pile v Branticích
viděly, jak se zpracovává dřevo. Velmi oblíbené jsou pravidelné „batůžkové výlety“, ať
už s ekologem, nebo jen s paní učitelkou,
do okolí naší mateřské školy s pozorováním
změn v přírodě, domácích zvířat, života

v řece apod. Do těchto aktivit se snažíme
zapojit také rodiče, kdy velmi příjemná byla
jarní brigáda na naší rozsáhlé školní zahradě
nebo stavba „vrbičkové chýše“.
Protože jedním z cílů projektu je také
vzájemná výměna zkušeností, nových podnětů a informací mezi zapojenými školami,
zúčastňují se učitelky naší školy pravidelně
seminářů a workshopů ve Sluňákově, odkud
vždy přijíždějí s novou energií, poznatky
a nápady, které jsou tak nakažlivé, že zapojily do environmentálních aktivit celý kolektiv školy. Na počátku června takové setkání
hostila i naše škola. Vyměnit zkušenosti,
zážitky i problémy si 5. června přijely učitelky z Opavy, Karviné i MŠ Gorkého Krnov
a koordinátorka projektu ze Sluňákova.
V přátelské atmosféře jsme zhodnotily práci
a zkušenosti z uplynulého roku, prohlédly
si vzájemně portfolia a výtvarné práce dětí
k environmentální činnosti, vyluštily tajné
písmo Egypťanů, vyrobily z přírodnin obrázek a rozešly se s příslibem další spolupráce
a výměny informací v nastávajícím školním
i projektovém roce.
Projekt Ekoškolky je zacílen na mateřské školy v Olomouckém, Zlínském
a Moravskoslezském kraji a je realizován od
1. března 2013 do 28. února 2015. Hlavním
řešitelem projetu Ekoškolky je Sdružení
TEREZA. Partnerem pro Olomoucký
a Moravskoslezský kraj je Sluňákov – centrum ekologických aktivit. Záměrem projektu je mimo jiné vytvoření a ověření metodiky programu Ekoškolka, zorganizování
vzájemných návštěv pilotních škol s cílem
výměny zkušeností a provedení evaluace,
také přispění k vytváření environmentálních návyků u předškolních dětí a díky zapojení rodičů i k jejich přenosu do fungování rodiny. Bc. Alena Klohnová, ředitelka
MŠ Krnov, za Ekotým MŠ Dana Slamová
a Alena Procházková

Jako tradičně proběhne experimentální tavba
železa v replice středověké dřevouhelné huti
a rýžování zlata. Novinkou je Festival sýrů a trh
regionálních produktů Jeseníky. Více na www.
pratelevrbenska.eu.
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Družstvo žáků ze Základní školy Smetanův okruh, ve složení Petr Šlosar, Michal Kašpařík,
Vendula Bednaříková a Magdaléna Osadníková, pod vedením učitelky Moniky Hajdové zvítězilo v celostátním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů a bude reprezentovat Českou republiku v zářijovém evropském finále soutěže v norském Oslu. K úspěchu žákům i jejich učitelce
poblahopřála také starostka města Alena Krušinová.
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Vítězové krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ze Základní školy
Smetanův okruh Krnov porovnávali ve
dnech 17. až 19. června své síly s ostatními vítěznými krajskými družstvy v celostátním finále této soutěže, které se konalo ve Frenštátu pod Radhoštěm. Krnov
a Moravskoslezský kraj reprezentovali mladší žáci Petr Šlosar, Michal Kašpařík, Vendula
Bednaříková a Magdaléna Osadníková.
Konkurence byla velká a samotné soutěži
předcházela velmi náročná příprava, která
však byla patřičně odměněna výbornými
výsledky. Žáci získali skvělé první místo
a zvítězili před ostatními družstvy téměř

o sto bodů. Jako absolutní vítěz ve své kategorii byl vyhlášen Petr Šlosar, který podal
vynikající výkony ve všech pěti disciplínách,
z nichž se tato soutěž sestává, a plně si toto
vítězství zasloužil.
Družstvo žáků ze Základní školy Krnov,
Smetanův okruh 4 bude reprezentovat
Českou republiku už v září v evropském
finále v norském Oslu. Mgr. Monika
Hajdová, ZŠ Smetanův okruh
Město Krnov podpořilo účast žáků
Základní školy Smetanův okruh v celoevropském kole dopravní soutěže v Oslu
částkou 30 tisíc korun.
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Také letos se uskutečnila celostátní soutěž žáků středních škol se zaměřením na znalosti z oblasti
informačních technologií. Byl to již 5. ročník soutěže BenQ Školní Ajťák. Do soutěže se přihlásilo celkem 6190 žáků z 98 škol. Svým rozsahem se tedy jedná o největší středoškolskou znalostní
soutěž z oblasti informačních technologií. Soutěž si udržuje stále vysokou úroveň a zájem žáků.
Do celorepublikového finále se probojovali rovněž žáci Střední školy průmyslové v Krnově Jan
Pecník a Tomáš Chovanec, přičemž Jan Pecník si zopakoval loňskou finálovou účast. Ve finále
dosáhli oba žáci velmi pěkného úspěchu, když Jan Pecník skončil pátý a Tomáš Chovanec desátý.
Ing. Alois Mokroš, SŠP Krnov, foto: archiv soutěže
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Pracovníci Základní školy Žižkova realizovali projekt „Cyklistika bez hranic“,
v jehož průběhu rozšířili nabídku školních
a volnočasových aktivit pro české a polské
děti, konkrétně se jednalo o příhraniční a
přeshraniční cykloturistiku, a prohloubili
dlouholetou spolupráci ZŠ Žižkova se ZŠ
v Branicích.
Projekt využil pro aktivity nově vybudovanou Slezskou magistrálu. Proběhla
dopravně-preventivní akce na dopravním

hřišti v Krnově, zaměřená na zásady bezpečnosti při cykloturistice a cyklistice. Na závěr
projektu se uskutečnil společný třídenní
pobyt zaměřený na horskou cykloturistiku
a pěší turistiku v národní přírodní rezervaci Praděd. Celkově se projektu zúčastnilo
100 českých a polských dětí a pedagogů ze
ZŠ Krnov a ZŠ Branice. Všem, kteří se do
projektu zapojili, děkujeme a těšíme se
na další spolupráci. Jaroslav Kopecký, ZŠ
Žižkova Krnov

Město Krnov nabízí k prodeji soubor budov a pozemků
bývalé školy a školní jídelny na adrese Bruntálská 81, 81a, Krnov.

Kupní cena je stanovena ve výši 4.000.000 Kč.
V případě více zájemců proběhne prodej formou obálkové metody.
Žádosti je možno podávat v podatelně MěÚ Krnov, Hlavní náměstí 96/1,
nejpozději do 11. 8. 2014.
Bližší informace vám podá Naděžda Hubáčková,
odbor správy majetku města, tel. 554 697 455, nhubackova@mukrnov.cz.

Závěrečnou konferencí, které se zúčastnil
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Martinek a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje Vratislava Krnáčová, byl 11. června ve
Slezské nemocnici Opava ukončen dvouletý
projekt Střední pedagogické školy a Střední
zdravotnické školy Krnov „Řešení vzdělávacího programu pro vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích určených
pro další vzdělávání dospělých“. Projekt byl
zaměřen na vzdělávání v oboru vykazování
a vyúčtování akutní zdravotní péče v nemocnicích podle metodiky DRG.
Po dobu řešení projektu, od 1. 7. 2012 do
30. 6. 2014, byli nejprve proškoleni lektoři,
z nichž byli čtyři lékaři a dva nelékaři. Ti následně ověřovali vzdělávací program s šesti
lékaři a dvaceti nelékaři ze Sdruženého
zdravotnického zařízení v Krnově a ze
Slezské nemocnice Opava, partnery projektu. Účastníci pilotního ověřování vzdělávacího programu oceňovali skutečnost,
že přednášející byli lékaři, což znamenalo
srozumitelné vysvětlení celé problematiky
DRG. Přednáší-li ekonom či odborníci přes
IT, často bývá jejich odborná terminologie
pro lékaře těžko srozumitelná. Výsledkem
bylo pochopení platby za diagnosu v systému DRG, poznání, že je důležité uváženě in-

dikovat vyšetření a neprotahovat uměle hospitalizaci. Frekventanti se během 40 hodin
seznámili se zdravotnickými softwary, které
kódování usnadňují. Prezenční studium
bylo vhodně doplněno o e-learningový kurz.
Nelékařské profese neměly od vzdělávání
příliš vysoká očekávání. Po převodu odpovědí na školní známky vyšlo nejvyšší očekávání (1,21) v kritériu odborná úroveň školení a nejnižší očekávání (2,05) v přínosu pro
pracoviště účastníka. Tyto hodnoty možná
souvisí s tím, že většina účastnic kurzu se
při své práci s problematikou vykazování
a vyúčtování zdravotní péče přímo nesetkává. Průměrná známka očekávání byla 1,64.
Pilotní ověřování vzdělávacího programu
očekávání účastníků předčilo. Po skončení respondenti hodnotili ze sledovaných
kritérií nejvýše odbornou a pedagogickou
úroveň lektorů (1,10) a nejhůře opět přínos
pro pracoviště účastníka (2,55). Souhrnná
hodnotící průměrná známka po skončení
kurzu je 1,53.
E-learningový kurz je pro zájemce přístupný z webových stránek www.spgs-szs.
cz přes ikonu moodle v odkazu Projekty
EU OPVK. Kromě SZZ Krnov a Slezské
nemocnice Opava byla partnerem projektu
také Střední zdravotnická škola Opava. Mgr.
Hana Košuličová, manažerka projektu
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kategorie se nerozlišují, hrací doba a systém
budou upřesněny podle počtu přihlášených
družstev. Přihlášky přijímá ředitel gymnázia
Vladimír Schreier, tel. 736 179 153, e-mail:
vladimir.schreier@gym-krnov.cz. Turnaj
v badmintonu je určen pro smíšené páry,
kategorie se nerozlišují, hrací systém bude
upřesněn podle počtu přihlášených, maximální počet dvojic je 16. Přihlášky přijímá
Dita Círová, e-mail: dcirova@mukrnov.cz.
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Na 283 žáků čtvrtých tříd z Krnova a okolí
skládalo ve dnech 17. až 25. června zkoušku
„Průkaz cyklisty“. Nelehký úkol se skládal
z praktické jízdy na dopravním hřišti u SVČ
Méďa Krnov a testu z pravidel silničního
provozu. Žáci své znalosti v obou zkouškách
úspěšně prokázali a za to si vysloužili výše
zmíněný Průkaz cyklisty. SVČ Méďa děkuje
strážníkům Městské policie Krnov za pomoc. Mgr. Břetislav Suchomel, SVČ Méďa

Na dopravním hřišti u SVČ Méďa probíhají letní kurzy „Jezdíme bezpečně“. Na
účastníky kurzů čeká jízda na dopravním
hřišti, jízda zručnosti, orientace v mapě
a zdravověda, test k ověření znalostí a dovedností. Vlastní kolo a přilba není podmínkou, vše je k vypůjčení. Kurzy probíhají
až do 15. srpna každý všední den od 8.00 do
12.00 hodin, účastníci mohou přijít kdykoliv, lektorka se jim věnuje individuálně.
V rámci kampaně Krnov – město pod
Cvilínem a Evropského týdne mobility se
budou v neděli 14. září konat dva sportovní
turnaje. Gymnázium Krnov uspořádá turnaj
ve florbalu a SPgŠ a SZŠ Krnov v badmintonu. Turnaje jsou určeny pro veřejnost,
startovné je zdarma. Turnaj ve florbalu se
bude hrát podle pravidel florbalu, 4+1 hráč,
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www.mpkrnov.cz
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Ani dennodenní kontroly městské policie
v parku u evangelického kostela neodrazují
poberty, kteří zde posedávají na lavičkách, od
porušování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Jedním
z takových „výtečníků“ je i sedmačtyřicetiletý
muž, který byl strážníky při konzumaci alkoholu v těchto místech přistižen již několikrát.
Naposledy se tak stalo v pátek 4. července
dopoledne, kdy ho hlídka spatřila, jak s kumpánem popíjí víno z PET lahve. Když se k nim
strážníci blížili, schovali lahev do odpadkového
koše a konzumaci alkoholu popřeli. Strážníci je
poučili o existenci vyhlášky a požádali o prokázání totožnosti. To muž odmítl a byl proto převezen k ověření totožnosti na obvodní oddělení
Policie ČR. Nyní ho čeká přestupková komise
pro podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku.
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Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH – komedie. Pá 11.7.-Ne 13.7. (16.15).
LOVE SONG – hudební/romantický. Pá 11.7.
(18.15), Ne 13.7. (18.15).
22 JUMP STREET – akční komedie. Pá 11.7.
(20.30), So 12.7. (18.15), Ne 13.7. (20.30).
DIVOKÉ HISTORKY – komedie/drama.
Zakončovací film MFF Karlovy Vary ve stejnou
chvíli v Karlových Varech i v kině Mír! So 12.7.
(20.30).
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D, 2D –
akční sci-fi. Po 14.7.-St 16.7. (18.00).
JOE – drama. Po 14.7.-St 16.7. (20.30).
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 2D,
3D – rodinný. Čt 17.7.-St 23.7. (16.00).
ZEJTRA NAPOŘÁD – drama/komedie ČR. Čt
17.7.-Ne 20.7. (18.00), Po 21.7.-St 23.7. (20.30).
ÚSVIT PLANETY OPIC 3D, 2D – akční sci
-fi. Čt 17.7.-Ne 20.7. (20.30), Po 21.7.-St 23.7.
(18.00).
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 2D,
3D – fantastický. Čt 24.7.-Ne 27.7. (16.00).
DÍRA U HANUŠOVIC – načernalá komedie
ČR. Čt 24.7.-Ne 27.7. (18.15), Po 28.7.-St 30.7.
(20.30).
HERCULES 3D, 2D – akční/dobrodružný. Čt
24.7.-Ne 27.7. (20.30).
TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D – USA – akční
sci-fi v českém znění 165´
Městské muzeum
www.muzeumkrnov.cz
Flemmichova vila, Hlubčická ul.
Výstavní prostory otevřeny Út-Ne 8.00-18.00
VÝTVARNÁ VÝPOVĚĎ DĚTÍ 2014 – výstava
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ s.r.o., potrvá
do 13. 7.
IVA DEDEK – výstava zahradní keramiky a
plastik keramičky z Hradce nad Moravicí, výstava potrvá do 3. 8.
AGATA WIELCZEK – obrazy a objekty polské
výtvarnice žijící a tvořící v Prudniku. Vernisáž
So 19.7. (17.00), výstava potrvá do 24. 8.
DIVOŽENKA – výstava fotografií Pavlíny
Prosové. Výstava potrvá od 19. 7. do 24. 8.
VELKÁ VÁLKA OBRAZEM – výstava k 100
letům od zahájení 1. světové války.
Městská knihovna
www.knihkrnov.cz
JAPONSKÉ NÁLEPKY Z KRABIČEK OD
ZAPÁLEK – netradiční výstava v galerii Na
schodech, potrvá do 31.8.
Synagoga
http://krnovskasynagoga.cz/
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY – Po-Pá
(10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00).
Bauerova kavárna
LADISLAV STEININGER – barevné linoryty.
Výstava potrvá do konce července.
Učebna MIKS Krnov
nám. Míru
TVOŘIVÉ KURZY – keramika, malování
na sklo, korálkování. Kurzy budou probíhat
vždy ve Čt (17., 24. a 31.7.) od 16.00 hodin.
Kurzovné na celý cyklus 120 Kč. Přihlášení
u ing. L. Vaňkové, tel. 775 593 353, vankova@
mikskrnov.cz.
Zámek Linhartovy
www.zameklinhartovy.cz
Otevřeno Pá-Ne (11.00-17.00).
Výtvarné výstavy – Lesy v péči přírody (fotografie), poezie jídelního lístku (fotografie Jiřího
Zahradníčka), práce polských výtvarníkůDáša
(do 31.7.).
Stálé expozice – Spejbl a Hurvínek, loutky
Šárky Váchové, mapové pohlednice, Pražský
hrad v umění poštovní známky, sbírky porcelánu a skla, historické fotoaparáty, největší papírové sochy Spejbla a Hurvínka na světě.
Zámek Slezské Rudoltice
www.slezskerudoltice.cz
Otevřeno v So a Ne (10.00-12.00, 14.00-17.00)
Stálé expozice: původní mobiliář kapličky
v Koberně, obnovení tradičního řemesla – paličkovaná krajka, muzeum ohýbaného nábytku.
Výstavy 2014: výrobky účastnic kurzů ručních
prací, fotografie studentů, holandský nábytek
počátku 20. stol., obrazy z okolních zámků, původní obrazy ze zámku Slezské Rudoltice, díla
umělců z ČR i zahraničí.
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