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Hodně štěstí a zdraví!

Den otevřených dveří

Mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce 2017
přejí všem rodičům, dětem i přátelům školy
zaměstnanci ZŠ Sloup.

Zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na Den
otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 26. ledna 2017 od
8:00 do 12:00 hodin.

Kalendář akcí
20. ledna

Ples ZŠ Sloup, hraje Prorock

22. - 28. ledna

Lyžařský kurz 7. ročníku

24. ledna

Setkání s rodiči v MŠ Šošůvka, 16:00

25. ledna

Setkání s rodiči v MŠ Němčice, 15:00

26. ledna

Den otevřených dveří, 8:00 – 12:00

31. ledna

Pasování prvňáků, vysvědčení

3. února

Pololetní prázdniny

7. února

Setkání s rodiči v MŠ Vavřinec, 15:30

7. - 10. února

Lyžařský kurz 1. stupně

17. února

Florbalový turnaj, Sloup

23. února

Den pro Vysočany

8. března

Přijímačky nanečisto – akce pro deváťáky

13. - 17. března Jarní prázdniny

Přijďte na ples
Přijměte pozvánku na školní ples. Proběhne v pátek 20. ledna
2017 od 20:00 hodin v KD Sloup. Hraje Prorock2, vstupné činí
100 Kč, občerstvení a tombola budou zajištěny.

Pomozte nám!
Již devátý rok úspěšně spolupracujeme se školou Osnovna
škola Milutin i Draginja Todorovič v srbském Kragujevaci. Po
loňském výjezdu do Srbska nás navštíví 25. – 29. dubna 35
dětí a 5 učitelů partnerské školy. Prosíme o pomoc při
ubytování srbských dětí v rodinách. Na www.zssloup.net
najdete brzy návratku.

Schůzky v MŠ

Zpívání u vánočního stromku se stalo tradiční akcí, které se
před Vánocemi účastní nejen děti, ale i velké množství rodičů a
přátel školy. Letos jsme si poprvé mohli zazpívat v novém
vestibulu.

Změna termínu zápisu
Důležitá informace se týká zápisu do první třídy pro školní rok
2017/2018. Dosud jsme byli zvyklí ho organizovat vždy na
přelomu ledna a února. Z důvodu novelizace školského zákona
byl zápis posunut na úterý 4. dubna 2017. Podrobnosti
rodičům včas oznámíme.

Přijímačky nanečisto
V březnu proběhne akce s názvem Přijímačky nanečisto.
Všichni „studenti“, tedy žáci, kteří budou dělat přijímací
zkoušky na střední školy, si vyzkouší testy v reálných
podmínkách. Hlavním cílem bude poznat, jestli jsou na
zkoušky dobře připraveni, jak dokáží rozvrhnout síly a pracovat
s časem. Učitelé českého jazyka a matematiky s žáky výsledky
zkoušek detailně rozeberou a upraví podle nich závěrečnou
fázi přípravy. Totéž je ale potřeba udělat i doma.

V lednu a únoru 2017 budou ve spádových mateřských
školách probíhat odpolední schůzky ředitele ZŠ Sloup a
vyučujících prvního stupně na téma zahájení povinné školní
docházky dětí. Informace o termínech podá vedení mateřské
školy.
www.zssloup.net ∙ zssloup@centrum.cz ∙ 516 435 337
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Co je ve škole nového?


Výjimečný úspěch zaznamenal školní šachový tým
pod vedením p. Baláže a Pokladníka. Ve velké
konkurenci se v okresním kole umístil na druhém
místě a koncem ledna nás bude reprezentovat v
krajském kole v Břeclavi. Gratulujeme.



Děkujeme všem, kteří přispěli dárkem na akci
„Vánoční dárky do dětských a azylových domovů.“ Z
dárků se radovaly děti v azylových domech
v Petrovicích, Blansku a Boskovicích.



V loňském roce jsme investovali přibližně 160 tisíc Kč
do obnovy učebnic. Nepodařilo se zakoupit všechny
řady, které bychom potřebovali, takže v roce 2017
budeme pokračovat.



Školní knihovna bude v roce 2017 vylepšena o
žákovskou knihovnu anglické literatury.



Třídy na druhém stupni získají dataprojektory včetně
kvalitního ozvučení. V první etapě, která proběhne
v lednu 2017, budou takto vybaveny čtyři třídy;
zbývající čtyři přibydou do konce roku 2017.

Hliněné desky, anebo
notebooky?
Nedávno jsem si všiml, že mi za dva měsíce končí platnost
řidičského průkazu. Přiznám se, že jsem prosbou o poskytnutí
papírového formuláře na příslušné přepážce městského úřadu
vzbudil pobavený úšklebek na tváři úřednice, protože je vše již
řešeno on-line, což přece ví každé malé dítě.
Je tomu opravdu tak. Stěží si dokážete představit okruh lidské
činnosti, kde se obejdete bez počítačů a ICT techniky. Bez
jejich pomoci by nemohly fungovat úřady, média, banky,
zdravotnictví, průmyslová výroba, vědecké instituce. Otázkou
zůstává, jestli by školy neměly dávat přednost spíše klasickým
metodám a počítače, interaktivní tabule a dataprojektory do
výuky vůbec nepouštět.
Zastánci konzervativních metod argumentují škodlivostí ICT
techniky, snižováním intelektu a dalšími riziky. Tvrzení, že
moderní technologie již z podstaty své existence dětem škodí,
obhájit nelze. Jedná se pouze o názor, nikoliv o odborné
zdůvodnění. Na druhé straně je škola jediné místo, kde se děti
mohou naučit účelně využívat ICT techniku tak, aby jim
pomáhala a neškodila. Nikdo mi také nevymluví, že
nejdůležitějším výstupem vzdělávání je, že se z dítěte stane
uznávaný, žádaný a dobře placený odborník. A to už dnes,
bohužel, bez počítačů nejde.
A co se týká škodlivosti při používání moderních technologií –
vsadím se, že před ní varovaly také největší vědecké kapacity
při přechodu z hliněných tabulek na papyrové svitky.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Držte nám palce

Praha je každoročně na podzim cílem školní akce s názvem
Vlastivědné putování. Pro velkou část deváťáků je to v jejich
životě poprvé, kdy naše hlavní město navštíví. Díky šikovnosti
realizačního týmu se daří navštěvovat zajímavá místa, do
kterých se běžně nedostanete – Českou televizi, Úřad vlády
ČR, Národní divadlo a další.

Opravy na prvním stupni
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 jsme investovali do vylepšení tříd
na prvním stupni školy. Děti zde budou mít do konce ledna k
dispozici:





Nová linolea v sedmi třídách
Kompletně nový nábytek v 1. A a 1. B
Čtenářský koutek ve třetím patře
Opravené všechny zbývající lavice
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Četli jste v novinách zprávy o podvodech při přidělování
evropských dotací? Jak vidno, v některých krajích ČR se jedná
o zcela běžný jev. Zprávy podobného druhu jsou nyní tak
časté, že nás ve škole napadla otázka, jestli ono to vůbec ještě
jde poctivě. Shodou okolností byla na podzim vyhlášena
investiční výzva, tentokrát pro základní školy. Takže jsme se
rozhodli, že to zkusíme také - a bez lobbingu. Již čtvrtý měsíc
intenzivně pracujeme na projektové žádosti. Do 14. února
2017 ji podáme a koncem června 2017 bychom měli vědět,
jestli dosáhneme na investiční dotaci EU ve výši 5 – 8 milionů
Kč (bude upřesněno) na rekonstrukci školy. Pokud to „klapne“,
získáme díky prostředkům EU (spoluúčast 10%):







Bezbariérový přístup do školy
Mobilní schodolez
WC pro imobilní osoby
Nejmodernější učebny fyziky a chemie
Laboratoř chemie
Rekonstrukci kabinetů na druhém stupni školy

Rekonstrukce kuchyně
Zkuste si tipnout, kolik uvaří školní kuchyně každý rok obědů.
V roce 2016 to bylo celkem 84 tisíc jídel! Ještě větší
překvapení je, že naše kuchařky pracují na původním
vybavení, které je letos staré již 34 let. Po dohodě se
zřizovatelem školy bude tedy v průběhu července a srpna
2017 školní kuchyně kompletně modernizována. Náklady akce
odhadujeme na 2,5 milionu Kč.
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