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Užijte si léto!
Příjemnou dovolenou plnou koupání, výletů a
sluníčka přejí všem malým i velkým
zaměstnanci ZŠ Sloup.

Kalendář akcí
2. června

Závěrečné třídní schůzky

7. - 8. června

Obhajoby ročníkových prací

20. června

Závěrečná pedagogická rada

21. června

Sloupský slavík, koncert pěveckých sborů

23. června

Ekokonference Křtiny

29. června

Přijetí absolventů a nejlepších žáků starostou
městyse

30. června

Předání vysvědčení

7. července

Zahájení opravy toalet – závěrečná etapa.
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Důležité oznámení
K povinné školní docházce vždy neodmyslitelně patřily třídní
knihy a žákovské knížky. Každý z nás má ze svých školních let
jistě spoustu zážitků, které se jich týkaly.
Spousta škol se snaží jít s dobou a tyto povinné součásti školní
dokumentace již nahrazuje jejich elektronickou variantou, která
nejenom „šetří naše lesy“, ale je praktická i pro rodiče.
Elektronická žákovská knížka se totiž nemůže ztratit ani
zapomenout doma a je rodičům přístupná kdekoliv a
kdykoliv, takže mají okamžitý přehled o povinné školní
docházce své ratolesti.
V současné době využíváme – kromě klasických papírových
žákovských knížek – systém E-INDEX, který od září 2016
zcela
nahradí
nový
a
moderní
dm
Software.
Ten nabídne uživateli vyšší komfort a úroveň bezpečí i spoustu
nových funkcí. Navíc je uživatelům odkudkoliv přístupný
prostřednictvím internetu.
Naším cílem je, aby nová žákovská knížka nahradila tu
klasickou papírovou. Od 1. září 2016 bychom tedy chtěli
používat POUZE internetovou variantu s tím, že toto je vázáno
na souhlas rodičů.

Inspekce ve škole
Ani letos na nás nezapomněla Česká školní inspekce.
V květnu proběhly dvě kontroly – povinné testování žáků 6.
ročníku a hospitace v hodinách matematiky v 6. – 9. ročníku.
Z obou kontrol, které dokládají vzrůstající důraz na výuku
matematiky, jsme vyšli s čistým štítem.

První třídy 2016/2017
Třídní učitelkou 1. A bude ve školním roce 2016/2017 Mgr.
Petra Bufková (žáci ze Sloupu, Petrovic, Němčic). 1. B bude
učit Mgr. Romana Nečasová (žáci z Vavřince, Veselice, Žďáru,
Suchdola a Šošůvky). V 1. A bude 21 dětí, v 1. B 24 dětí a
asistentka pedagoga.

Získali jsme grant
Získali jsme grant Jihomoravského kraje ve výši 76 tisíc Kč.
Peníze jsou určeny na podporu celé škály aktivit, jejímž
organizátorem je Školní poradenské pracoviště. Díky grantu
budou moci dále probíhat adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku,
projekt Patronát a jiné. Část prostředků půjde také na podporu
činnosti školní psycholožky.
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Na jaře jsme zahájili revitalizaci parčíku před školou. Při kopání
děr a sázení sakur, skalníků a javorů přiložili ruku k dílu učitelé
i žáci školy.

01

Přijďte na obhajoby!
V úterý a středu 7. – 8. června 2016 se v přírodopisné učebně
ZŠ Sloup konají tradiční obhajoby ročníkových prací žáků 9.
ročníku.
Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ
Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit je
využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo
základní školy. Každý žák si zvolí zadané téma, vybere
konzultanta či konzultanty z řad pedagogů a má za úkol
vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu
přibližně 5 – 15 stran.
Letos si žáci zvolili zajímavá témata, například bermudský
trojúhelník, meteority, suši, golf a další. Takže neváhejte a
přijďte; obhajoby začínají vždy v 12:00 hodin.

Co se bude dít v létě?
Chceme dokončit rekonstrukci toalet, odstranit starou stěnu
s umyvadly před jídelnou a vybudovat zde funkční atrium.
Pokračovat ve výměně linolea, začít pořizovat nové nábytkové
stěny do tříd, uklidit, vymalovat a mnoho dalšího.
Rekonstrukce se dočká zázemí vyučujících prvního stupně.
Investice čeká také bazén. Po dohodě se zřizovatelem bude
zakoupen mobilní systém automatického dávkování bazénové
chemie. Řídící jednotka bude využitelná i na koupališti. Díky
tomuto zařízení bude možno předcházet problémům
s dávkováním chemie
V průběhu následujících dvou let se plošné obměny dočkají
učebnice na obou stupních. V roce 2016 chceme ze státní
dotace investovat nejméně 160 tisíc Kč do první fáze výměny.

hranici EU bylo minimální, takže jsme již kolem osmnácté
hodiny byli na místě. Naše škola již osmý rok udržuje „družbu“
se spřátelenou Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič.
Druhý den byl na programu celodenní výlet, kterému však
nepřálo počasí. Absolvovali jsme plavbu na lodi včetně
dramatického přistání a prohlídku města Visegrád v Bosně.
V průběhu dalších dní nechyběly ani školní aktivity včetně
florbalového utkání, účast v karnevalovém průvodu městem,
večírek na rozloučenou a další pěkné akce.
V Srbsku se všem dětem moc líbilo – při rozloučení s novými
kamarády sem tam ukápla i nějaká slzička. Takže na jaře 2017
na shledanou ve Sloupě.

Mezinárodní jazykovky
Mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny
patří zkoušky Cambridge ESOL. Zkoušky zahrnují všechny
čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní – a
posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické
vazby a funkce v autentických životních situacích. Certifikáty
od Cambridge ESOL jsou dokladem konkrétní úrovně znalosti
angličtiny, uznávaným více než 11 000 zaměstnavateli,
univerzitami a institucemi po celém světě. Rozlišuje se pět
úrovní náročnosti; na první dva stupně zájemce připravujeme
v průběhu školní docházky v naší škole.
Koncem května se pod vedením Mgr. Ludmily Paděrové
vypravila skupina našich žáků druhého stupně do Brna srovnat
si své jazykové znalosti s těmi nejlepšími. O výsledcích
budeme veřejnost informovat.

Uspěli jsme v Cirsiádě
Cirsiáda je vědomostní soutěž šesti okolních škol (Sloup,
Jedovnice, Křtiny, Podomí, Ostrov u Macochy, Lipovec), která
se tradičně koná ve Sloupě. Žáci prvního i druhého stupně
soutěžili v českém jazyce, matematice, angličtině, informatice
a dalších předmětech; v silné konkurenci si naši zástupci vedli
velmi dobře: V matematice obsadili Jakub Hloušek 3. místo,
Monika Mikulášková 1. místo, Josef Koupý 1. místo, Pavel
Bedáň 2. místo. V českém jazyce Lucie Sedláková 1. místo,
Denisa Dingová 2. místo, Martina Lusková 3. místo.
Informatika – Josef Koupý 2. místo, anglický jazyk – Adéla
Kouřilová a Adam včelař 1. místo, Denisa Dingová 3. místo.
Tým dětí s poruchami učení se umístil na 3. místě v mladší
kategorii. Kompletní výsledky všech soutěží najdete na našich
školních stránkách www.zssloup.net.
Gratulujeme všem úspěšným reprezentantům a děkujeme
vyučujícím za výbornou přípravu.

Včelaříci soutěžili
Prvního dubna bylo vše naopak. Učitelé vyrušovali v lavicích a
na chodbách, deváťáci učili.

Byli jsme v Srbsku
V úterý třetího května vyrazil autobus dětí a učitelů ZŠ Sloup a
ZŠ Erbenova Blansko směrem do Kragujevace. Cesta
proběhla bez komplikací, nikde žádný uprchlík, zdržení na
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Žáci z včelařského kroužku uspěli v soutěži Zlatá včela.
Zúčastnilo se celkem 76 dětí; naši zástupci – Jan Štrajt, Jan
Skoták a Vít Skoták – se umístili na druhém, pátém a třetím
místě ve svých kategoriích. Gratulujeme a děkujeme
vedoucímu kroužku Ing. Ivanu Doležalovi. Výjimečného
úspěchu dosáhl také žák Vít Skoták, který se společně s Mgr.
Ladislavem Sedlákem zúčastnil 1. června celostátního kola
chemické olympiády a skončil zde pátý!
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