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Tentokrát s panem ředitelem  

Eduardem Střílkem 
 

Jak dlouho jste ředitelem této školy? 

Ve školství pracuji od roku 1982 a  na místo ředitele 

jsem dělal konkurz v roce 1995. Od té doby  dělám 

ředitele této školy. 

Kde  a  co jste studoval? 

Po základce jsem byl  čtyři roky na Gymnáziu 

v Poličce. Po gymnáziu pak pět  let na Pedagogické 

fakultě v Hradci Králové. V letech 2002 -2004 jsem  

dělal v Praze na Karlově univerzitě funkční studium. 

Na základní škole jste byl hodný žák nebo jste byl  

zlobivý? 

Byl jsem normální kluk. Nikdy jsem neměl dvojku 

z chování, ale ţe bych byl naprosto vzorný ,  tak to 

by nebyla pravda.  

Máte nějakého oblíbeného zpěváka nebo herce?  

Jakého ? 
Dříve jsem rád poslouchal  Ozzyho Osbourna , sku-

pinu Police,  dnes  Daniela Landu.  Oblíbený herec ? 

Těch je víc . Namátkou Vladimír Mešík, Jiřina Boh-

dalová, Vladimír Dvořák , no to je asi víc konferen-

ciér – komik , ale dělal estrády s paní Bohdalovou. 

Vždy jste si přál stát 

se učitelem nebo 

ředitelem? 

Vůbec né.  Na začát-

ku gymnázia jsem 

měl zájem o staveb-

nictví.  Otec byl stavební technik a tak jsem k tomu 

měl blízko. Jenţe  období dospívání je sloţité a tak  

to nakonec vyhrála ta pedagogická škola. A stát se 

ředitelem jsem si také nepřál. Jenţe  v tom roce 1995 

mi to přišlo spíše jako povinnost—jít do konkurzu. 

A ţe jsem uspěl,  to uţ je věc konkurzní komise a 

všech dalších okolností. 

Co hodláte na naší škole ještě změnit? 

Dost sloţitá otázka. Asi bych ji směřoval jen  na ob-

last  výuky vás ţáků. Chci zavést výuku anglického 

jazyka od první třídy a od  šesté třídy zavést druhý 

cizí jazyk,  s největší pravděpodobností – německý.  

Něco podobného jako byly  třídy s rozšířenou výu-

kou jazyků.  Rád bych rozšířil nabídku volitelných 

předmětů. Kdysi jsme uvaţovali o tanci, ale  pak se 

to nepodařilo z personálních důvodů. Snad se  na 

tento obor najde vyučující.  Zvýšit počet hodin kera-

miky. Je o ni zájem a my ji nabízíme pouze v šesté 

třídě.   
                     pokračování na str. 3 

Oblastní kolo v recitaci     
16.2. se konalo oblastní kolo v recitaci. 

 Do okresu postupují: 

 - Adam Bělský z 1.A 

 - Martin Kučera – 1. místo ze 7.A. 

 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo 
na 6. místě se umístil Martin Kučera 7.A 

na 16. místě se umístil Tomáš Holomek 8.B 

 

Matematická olympiáda 

okresní kolo 
na 11. místě Lenka Navrátilová 9.A 

 

Zeměpisná olympiáda  

do okresu postupují : 
K. Boštíková, M. Kučera a J. Navrátil 

 

Všem moc GRATULUJEME!!! 

                            Daniela Hegrová a Markéta Kopecká                                

 

 
 

 

                    

Stolní tenis 
Den po zahájení jarních prázdnin -20.2.2010  v naší tělocvičně 

proběhl první turnaj  ve stolním tenise pro  svitavský 

okres.Zúčastnit se jej mohli hráči ve věku 6 – 15 let rozděleni do  

čtyř kategorií. Nejmladší, mladší, starší ţáci a dorostenci.   Na tur-

naj jezdí hráči z celého okresu a nechyběli mezi nimi i  naši ţáci.  

Z výsledkové listiny : 

Nejmladší ţáci : 5. Báča Patrik    2. třída naší  ZŠ (Polička) 

                           6. Křibský Jan   2. třída naší  ZŠ (Polička) 

Mladší ţáci :   5. Dostál Ondřej  5.B. třída naší  ZŠ (Polička) 

 

V sobotu 27.2.2010 se odehrál druhý z turnajů a to bodovací turnaj  

starších ţáků společně pro kraje Pardubický a Královehradecký. 

Přijelo 29 chlapců a 12 dívek těchto míst – Dobré, Stěţery, Pardu-

bice, Vysoké Mýto, Lanškroun, Chrudim, Litomyšl, Borová, Jevíč-

ko, Králíky, Letohrad, M. Třebová, Mistrovice, Hradec Králové, 

Skuteč a Polička. Turnaj se hrál na devíti stolech.  Systém turnaje 

je skupinový a v druhé části pak vyřazovací.  Chlapci hráli v šesti 

čtyřčlenných skupinách a jedné pětičlenné a dívky ve třech čtyř-

členných skupinách. Z Poličky se turnaje zúčastnili dva hráči, ale 

nebyli z naší školy. S organizací turnaje pomohli i naší ţáci  Domi-

nika Simonová a Petra Smolková - příprava občerstvení a  Radek 

Šturc – zápis a prezence hráčů. 
      E. Střílek 

 

Podmínky: 

Text v rozsahu 20 – 40 řádků napsaný na počítači ve formátu Times 
New Roman, velikost písma 12. 

      

Téma: VOLBA POVOLÁNÍ se zaměřením na technicky orientované 

obory 

Doporučené ţánry: 

Odborný novinářský článek – např. sloupek, fejeton 
Zamyšlení – úvaha 

Anketa mezi spoluţáky 

Rozhovor s člověkem z technického oboru, který má rád svoji práci 
Popis realizace soutěţe o nejlepší výrobek na Vaší škole 

Reportáţ z exkurze do technicky zaměřené firmy 

Jak jsem vyráběl svůj výrobek – reportáţ, popis 

Redakční rada 
9.A:   David Lapáček, Dominika Simonová, Petra Smolková,  Filip Škoda 

9.B:  Radka Cacková, Martin Dobeš, Jakub Dittrich, Tereza Gutveisová, Daniela Hegrová, Ludmila Hlávková, Markéta Kopecká, Anna Roušarová, Petra Smejkalová, 

Aneta Tomešová, Lenka Winterová, Veronika Totušková, Michaela Romportlová, Dana Škorpíková 

Zpravodajka z parlamentu: Tereza Gutveisová      Učitelský dohled: Zuzana Marešová a Petr Erbes. 

Tento plátek není nikde registrován a je vydáván pouze pro potřeby ZŠ Na Lukách v Poličce 

 

Zima je v pomalu u konce a my bychom měli poděkovat našemu vzornému panu 

školníkovi, který den co den odklízel kupy sněhu, které stále neubíraly  

na síle....Okolí školy patří k těm nejuklizenějším v celé Poličce...Jsme na našeho pana 

školníka pyšní, jen tak dál…  
                  Michaela Romportlová a Dana Škorpíková 

 

Podmínky : 

Pouţitý materiál není ničím omezen. Podmínkou je, ţe ţák vyrobil výro-

bek sám. 

Předat výrobek p.ř. Střílkovi  ve škole do 19. března 2010 
Ţák souhlasí s pouţitím výrobku pro prezentaci projektu Volba povolání 

v Pardubickém kraji.  

Po ukončení soutěţe bude výrobek ţákům vrácen. V případě, ţe postoupí 
do okresního nebo krajského kola, bude vrácen nejpozději do konce červ-

na 2010.  

Výrobek označte např. ve spodní straně cedulkou s identifikačními údaji 
(příjmení, jméno, škola, třída).  

Obě soutěţe jsou určeny pro ţáky 8. a 9. tříd základních škol 

Vyhodnocení:  
Na úrovni základního kola ve škole získají nejlepší tři práce drobnou věcnou cenu a postupují do okresního kola.  

Nejlepších pět prací z okresního kola bude vyhodnoceno věcnými cenami a postoupí do krajského kola. Vítěz  krajské-

ho kola získá v červnu cenu přibliţně v hodnotě  1000 Kč a další práce získají věcné ceny. 


