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Konečně jaro!
Příjemné jaro, dostatek dobré nálady a sluníčka
přejí všem malým i velkým
zaměstnanci ZŠ Sloup.

Kalendář akcí
17. - 19. května Cirsiády – vědomostní soutěže
22. 5. – 4. 6.

Školní výlety

27. května

Výlet školní družiny

1. června

Závěrečné třídní schůzky

5. – 9. června

Obhajoby ročníkových prací

19. června

Závěrečná ped. rada, uzavření klasifikace

20. června

Sloupský slavík – koncert pěveckých sborů

29. června

Přijetí absolventů a nejlepších žáků na úřadě
městyse

30. června

Vysvědčení

Poděkování
Velmi si vážíme pomoci rodin, které v dubnu ubytovaly naše
srbské partnery. Poděkování patří též všem učitelům,
kuchařkám a zaměstnancům školy, kteří přispěli k hladkému
průběhu mezinárodního výměnného pobytu. Akce by take
nemohla probíhat bez spolupráce s Kanceláří Jihomoravského
kraje pro meziregionální spolupráci. Tak za rok na shledanou v
Srbsku!
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Důležité oznámení
Dovolte mi, abych vás informoval o organizačních změnách
v provozu školní kuchyně.
Školní kuchyně je s původním vybavením v provozu
nepřetržitě již 35 let a potýká se čím dál častěji s poruchami a
haváriemi. V posledním roce se situace stala neúnosnou,
protože náklady na opravy vybavení dosáhly značné částky.
Připomínám, že školní kuchyně ZŠ Sloup vaří průměrně více
než 85 tisíc jídel ročně. Z těchto důvodů obě zúčastněné
strany – zřizovatel školy městys Sloup a ZŠ Sloup – rozhodly,
že v průběhu letní odstávky školní kuchyně dojde ke kompletní
rekonstrukci. Tato investiční akce se bude týkat kompletní
dodávky nového vybavení, ale také elektroinstalace,
vzduchotechniky a stavebních úprav.
Protože se jedná o finančně i organizačně náročnou akci, bude
školní kuchyně ZŠ Sloup vařit pouze do pátku 23. června
2017.
Jsem si vědom toho, že toto opatření způsobí přechodné
komplikace, a předem se za ně omlouvám. Jsem však
přesvědčen, že situaci pochopíte a oceníte zvýšení kvality
poskytovaných služeb.
Provoz základní školy i školní družiny bude v posledním týdnu
školního roku probíhat bez omezení.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

První třídy 2017/2018
Třídní učitelkou 1. A bude ve školním roce 2017/2018 Mgr.
Eva Turčanová (žáci ze Sloupu, Němčic, Ludíkova). 1. B bude
učit Mgr. Pavel Borek (žáci z Vavřince, Veselice, Petrovic,
Žďáru a Šošůvky). V 1. A bude 25 dětí, v 1. B 23 dětí.

Přijímačky jsou za námi
Naše deváťáky čekal letos první ročník povinných státních
přijímacích zkoušek. Přestože byly obavy z této novinky na
žácích dobře patrné již od Vánoc, vše dopadlo nad očekávání
dobře. STOPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST – všichni deváťáci se
dostali na vybranou střední školu! Z celkového počtu 45 žáků
bude studovat 36 žáků maturitní a 9 žáků učňovský obor. Na
gymnázia se dostalo 10 žáků.
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Z děvčat se staly dámy, z chlapců gentlemani. Polonézu
zatančili deváťáci na plese ZŠ Sloup, který se již stal nedílnou
součástí sloupské plesové sezóny.
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Přijďte na obhajoby!
Od pondělí 5. 6. do čtvrtka 8. 6. 2017 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 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 The Beatles,
skauting, fobie a další. Takže neváhejte a přijďte; obhajoby
začínají vždy ve 12:00 hodin.

Školní rok 2017/2018
Začátek školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

4. září 2017, 8:00 hodin
26. – 27. října 2017
23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
2. února 2018
5. – 11. února 2018
29. – 30. března 2018
2. července – 31. srpna 2018
Zahájení výuky 3. září 2018.

Pozn.: Termíny třídních schůzek a další důležité údaje, které
se týkají školního roku 2017 / 2018, najdete v Občasníku září
2017.

Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci – dostali
60 000 Kč, bylo možné nabídnout přátelům velmi zajímavé
aktivity – prohlídku jeskyní Moravského krasu, návštěvu Valtic,
aquaparku a další. Také jsme – na rozdíl od předchozí
návštěvy – mohli zajistit, aby se svými hosty trávily co nejvíce
času i děti z hostitelských rodin a procvičily si angličtinu, ve
které jsou Srbové velmi dobří. Na závěr nás hosté pozvali do
Kragujevace na jaře 2018.

Včelaříci soutěžili ve
Sloupě
Víte, že jedním z faktorů, které nejvíce ohrožují existenci
lidstva, je vymírání včel a úbytek včelstev? Situace je velmi
vážná. Například v Brazílii musejí zemědělci rostliny důležité
pro obživu kvůli nedostatku hmyzu opylovat sami.
O to více si slova uznání a poděkování zaslouží ti, kteří se
věnují včelám a včelařství. Již řadu let působí v ZŠ Sloup
včelařský kroužek, který vede ing. Ivan Doležal z Šošůvky.
Díky dotacím Jihomoravského kraje je kroužek pro svou práci
velmi dobře vybavený a o práci v něm je mezi žáky velký
zájem.
V letošním roce se naši včelaříci společně s vyučujícími
rozhodli přímo ve Sloupě uspořádat regionální kolo soutěže
Zlatá včela. Soutěže se zúčastnily týmy mladých včelařů
z celého Jihomoravského kraje.

Co budeme vylepšovat v
létě?
Největší akcí, na které se budeme podílet společně
s městysem Sloup, bude kompletní rekonstrukce školní
kuchyně. Kuchyně totiž uvaří každý rok přibližně 85 tisíc jídel
na původním velkokuchyňském vybavení z roku 1982. Odhad
nákladů této investice je 2,1 mil. Kč včetně DPH.
Budeme také pokračovat v postupné výměně nábytku ve
třídách. Původní nábytek – opět z roku 1982 – nahradíme
novým v budoucích prvních třídách.
Školní hřiště projde profesionální údržbou. Pokud by nebyla
pravidelně prováděna, hrozilo by brzy nevratné poškození
umělé plochy prorůstáním mechu a znečištěním. Na údržbu
hřiště jsou třeba speciální postupy, proto není možné ji
provádět svépomocí.

Na začátku května proběhla na prvním stupni projektová výuka
s názvem Čarodějná škola.

Ohlédnutí za návštěvou
Srbů
Už od podzimu probíhaly přípravy na návštěvu z Osnovna
škola Milutin i Draginja Todorovič v srbském Kragujevaci. Díky
tomu, že jsme od našeho partnera – Kanceláře
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Mnoho tříd a prostor školy čeká výmalba, dojde také na
kompletní pečlivou prohlídku bazénu a strojovny. V prvním
oddělení školní družiny bude kompletně vyměněno linoleum.
V září bychom také chtěli otevřít školní kantýnu v nových
prostorech a s rozšířenou nabídkou.

Matematici uspěli
Naši žáci dosáhli vynikajících úspěchů v okresním kole
matematické olympiády, která se konala v Blansku. V kategorii
Z6 obsadil Vilém Pořízka sedmé místo; v kategorii Z7 byla
Kateřina Ševčíková druhá a Jakub Hloušek třetí. Gratulujeme!
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