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Úspěšný rok 2016!
Mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osobních
úspěchů v roce 2016 přejí
zaměstnanci ZŠ Sloup.

Kalendář akcí
15:00 – zápis do prvního ročníku
8:45 – pasování prvňáků (tělocvična)
29. ledna
Pololetní prázdniny
2. – 5. února
Lyžařský výcvik 1. stupně (Olešnice)
3. února
Lipka – výukový program 2. ročníku
4. února
7:30 – 15:30 přerušení dodávky elektřiny
5. února
10:00 – zásady dentální hygieny,
výukový program pro 1. ročník
9. února
7:30 – 15:30 přerušení dodávky elektřiny
19. února
Hasík – výukový program pro 2. + 6. ročník
21. – 27. února Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku
25. února
Den pro Vysočany
29. 2. – 4. 3.
Jarní prázdniny
28. ledna

Důležité upozornění
Upozorňujeme rodiče, že ve dnech 4. února a 9. února 2016
bude přerušena dodávka elektrické energie. Škola bude
v provozu, ale děti je třeba teple obléci.

Poděkování
Ředitel ZŠ Sloup děkuje všem rodičům, občanům a firmám
z celého spádového obvodu školy za finanční i věcné
příspěvky do tomboly na školním plese. Výtěžek z plesu bude
řádně vyúčtován a využit ve prospěch dětí.

Ples se povedl. Tradiční školní ples již mnoho let patří ke
sloupské plesové sezóně. Ani na tom letošním nemohla chybět
polonéza deváťáků, kterou žáci již od podzimu nacvičovali pod
vedením Mgr. Kateřiny Janákové a Mgr. Lenky Tallové.

Peníze z EU projektů
Vcelku pravidelně si můžete v tisku přečíst zprávu o tom, jak
ministerstva či státní instituce v nedostatečné míře čerpají
evropské dotace. Pravda je, že jsme v minulosti podávali asi
pět žádostí v různých výzvách; tyto však bývaly úspěšné spíše
výjimečně. Což znamenalo jediné – několikaměsíční práci
týmu tří až pěti osob v podstatě „vyhodit oknem.“
Poslední vývoj nasvědčuje tomu, že se nyní ledacos mění
k lepšímu. V průběhu předchozích dvou let se nám podařilo
získat pro školu tyto finanční prostředky z EU projektů:


750 000 Kč na pořízení notebooků pro učitele,
výukových programů; vzdělávání všech učitelů
v oblasti ICT.



950 000 Kč na intenzivní čtrnáctidenní jazykové kurzy
všech vyučujících cizích jazyků v zemích EU, na
jazykově vzdělávací pobyty pro dvacet žáků v zemích
EU, vybavení školní knihovny a podporu výuky čtení.



220 000 Kč na podporu technického vzdělávání a
vybavení školních dílen.



Více než 500 000 Kč jsme v posledních dvou letech
získali formou menších grantů – podpora spolupráce
se srbskou školou, činnost včelařského kroužku,
zřízení relaxačních koutků, preventivní programy,
vybudování
arboreta
a
činnost
Školního
poradenského pracoviště ZŠ Sloup.

Pracuje se i v zimě
Ani v zimě jsme nepřerušili práce na opravách a rekonstrukci
školy. V současné době probíhá výměna linolea ve dvou
třídách na druhém stupni (7. A, 9. třída) a renovace zbývajících
25 žákovských lavic a 50 židliček na prvním stupni. Na řadu
přijde také jídelna. Již byla zahájena oprava stolů.

Jedeme do Srbska
Již jsme dostali termín jarního výjezdu dětí a učitelů do Srbska.
Výměnný pobyt by se měl uskutečnit v termínu 4. – 8. května
2016. Vzhledem k přislíbené dotaci by měli zájemci jet téměř
zdarma. Na www.zssloup.net najdete návratku.

Sečteno podtrženo – mimo rozpočet zřizovatele a státu
jsme do rozvoje školy v posledních dvou letech investovali
přibližně 2 500 000 Kč. Touto cestou bychom chtěli jít i

v budoucnosti. Na jaře by měla být vyhlášena další výzva pro
školy a již jsme zahájili práce na přípravě velkého projektu
určeného do výzvy MAS, díky kterému by se podařilo naráz
modernizovat celou školní počítačovou síť a všechny odborné
učebny.

Lezecký kroužek
V půli ledna zahájil pod vedením pana Drahomíra Smejkala
činnost lezecký kroužek, který využívá novou školní lezeckou
stěnu. Schůzky probíhají vždy v pondělí od 17:30 do přibližně
19:30 hodin v tělocvičně. Je určen pro žáky od 3. do 9. třídy. O
kroužek je velký zájem; navštěvuje ho asi 20 dětí.

Co je ve škole nového?


Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek jsme
odložili lyžařský kurz druhého stupně na termín 21. –
27. února 2016. I přesto, že se ochladilo, majitel vleků
nebyl včas schopen zajistit kompletní zasněžení
sjezdovek, což je pro kvalitní lyžařský výcvik - hlavně
pro začínající lyžaře a snowboardisty - velmi důležité.
Snad se zima umoudří a podmínky v únoru budou
ideální.



Byly nám nabídnuty dva zajímavé výukové programy
zdarma. Drogerie Dm Markt ukáže prvňákům, jak si
správně vyčistit zuby, a odmění je drobnými dárky,
Hasiči mají pro druháky a šesťáky připraven program
Hasík, který se týká požární prevence.



V lednu proběhly odpolední schůzky ředitele a
vyučujících prvního stupně s rodiči dětí předškolního
věku ve všech šesti spádových mateřských školách.



Žáci 8. ročníku (Pavel Bedáň, Jan Bezděk a Josef
Koupý) se zúčastnili technické olympiády na SŠ
TEGA v Blansku. Soutěžilo celkem 12 škol našeho
okresu a v silné konkurenci získal Josef Koupý skvělé
3. místo!!! Gratulujeme!

Co budeme ve škole
vylepšovat?
Veřejnost vždy zajímá, co nového se bude ve škole opravovat
a rekonstruovat. V uplynulých letech se nám díky podpoře
zřizovatele již mnohé podařilo. Namátkou jmenujme nové
toalety na prvním i druhém stupni, opravu bazénu, vybudování
čtvrtého oddělení družiny, zřízení školní wi-fi sítě, renovaci
nábytku ve třídách, zřízení relaxačních zón pro žáky,
vybudování pergoly pro výuku v přírodě, osázení hřiště stromy.
Dále bychom se chtěli zaměřit na toto:













Dokončení rekonstrukce toalet – zbývají toalety
dospělých na druhém stupni a ve školní kuchyni.
Současně bychom chtěli odstranit starou stěnu
s umyvadly před jídelnou a vybudovat zde funkční
atrium.
Pokračování výměny linolea, které je již ve velmi
špatném stavu. Koncem loňského roku se už podařilo
vyměnit linoleum ve dvou třídách na druhém stupni.
Pořízení nových nábytkových stěn do tříd. Všechny
třídy jsou dosud vybaveny původním nábytkem
značky Universal, který se již rozpadá.
Rekonstrukce šaten – uzamykatelné skříňky.
Odpočinková a relaxační zóna na školním dvoře a
revitalizace prostoru kolem školy. Již máme
zpracovanou studii, kterou konzultujeme se
zřizovatelem.
Rozběhla se modernizace jídelny. Dokončují se nové
stoly, budeme pokračovat židlemi, výmalbou a dalším
inventářem.
Rozšíření školního arboreta, nová výsadba na
školním hřišti.
MAS Moravský kras bude na podzim vyhlašovat
projektovou výzvu určenou pro školy. Již jsme zahájili
práce na projektové žádosti. Pokud vše „klapne“,
chtěli bychom z projektových peněz (pouze 5%
spoluúčast žadatele) investovat přibližně 4 – 5 milionů
Kč do modernizace všech odborných učeben a školní
počítačové sítě.
Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2015 jsme
informovali zřizovatele o tom, že ve škole je již ve
velmi špatném stavu veškerá elektroinstalace (dosud
v hliníku) a také přesluhuje vybavení školní kuchyně,
kde se každý rok uvaří více než 74 tisíc obědů. Tyto
problémy však – z důvodu náročnosti jejich řešení –
bude muset řešit zřizovatel školy.

Počítače pro dospělé
Nabízíme dospělým zájemcům účast v intenzivním kurzu
informatiky pro začátečníky. Rozsah 6 x 60 minut, místo
konání ZŠ Sloup, zahájení v únoru 2016 při dostatečném počtu
účastníků (nejméně 10 osob), cena 1000 Kč. Přihlášky –
osobně na sekretariátu školy (Magda Šebelová), telefonicky
(tel. 516 435 337) nebo mailem zs.sloup@centrum.cz.
Lezecká stěna. Zbrusu novou horolezeckou stěnou se nyní
pyšní naše tělocvična. Neobvyklý sportovní prvek je určen jak
k výuce, tak pro veřejnost, která si může horolezeckou stěnu
pronajímat v odpoledních nebo večerních hodinách. V lednu se
rozběhl i lezecký kroužek.
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