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Hodně štěstí a zdraví!
Mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce 2018
přejí všem rodičům, dětem i přátelům školy
zaměstnanci ZŠ Sloup.

Kalendář akcí
21. - 27. ledna

Lyžařský kurz 7. ročníku

23. ledna

Setkání s rodiči v MŠ Vavřinec, 15:30

25. ledna

Den otevřených dveří, 8:00 – 12:00
Jak zatočit s dětskými nemocemi, 15:00

29. 1 – 1. 2.

Lyžařský kurz 1. stupně

30. ledna

Setkání s rodiči v MŠ Šošůvka, 16:00

31. ledna

Pololetní vysvědčení
Setkání s rodiči v MŠ Němčice, 15:30

2. února

Pololetní prázdniny

5. - 9. února

Jarní prázdniny

15. února

Pasování prvňáků, náhradní termín

22. února

Den pro Vysočany

7. března

Přijímačky nanečisto – akce pro deváťáky

Ředitelská volna
Ve druhém pololetí tohoto školního roku žáky čekají dva dny
ředitelského volna. V pátek 23. března 2018 bude tradičně
volno na Květný pátek. V pondělí 30. dubna se nám naskytla
výjimečná příležitost navštívit úspěšnou brněnskou školu ZŠ
Sirotkova. Této motivační návštěvy se zúčastní celý
pedagogický kolektiv naší školy, takže v tento den budou mít
žáci ZŠ Sloup také volno. O týden později na oplátku přivítáme
učitele ZŠ Sirotkova u nás ve Sloupě. S oběma volnými dny
vyjádřil souhlas také zřizovatel školy – městys Sloup.
Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří
Zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na Den
otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 25. ledna 2018 od
8:00 do 12:00 hodin. Návštěvníci školy si budou moci
prohlédnout všechny prostory a navštívit kteroukoliv hodinu. Ze
všech spádových obcí bude od mateřských škol vypraven
zvláštní autobus zdarma: Šošůvka 8:00, Němčice 8:15, Žďár
8:25, Petrovice 8:30, Vavřinec 8:45. Návrat přibližně v 11:30.
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Deváťáci každoročně na podzim vyjíždí na vlastivědné
putování, jehož cílem je Praha. Pro mnohé z nich je to
jedinečná příležitost seznámit se s místy, kudy kráčela naše
historie. Součástí akce bývají i prohlídky Parlamentu České
republiky, Národního divadla, České televize.

Jak zatočit s dětskými
nemocemi
Zveme všechny rodiče na velmi zajímavou besedu s MUDr.
Jaroslavou Pořízkovou, která se koná ve čtvrtek 25. ledna
v 15:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Sloup. Na programu jsou
důležité informace o nemocích dětí, parazitech, stravování a
výživě.

Žákovská knížka
Internetovou žákovskou knížku můžete nyní mít v plně funkční
verzi zdarma i ve svých chytrých mobilních telefonech a
tabletech.
Odkaz
najdete
na
našich
stránkách
www.zssloup.net.

Zápis do 1. třídy
Důležitá informace se týká rodičů a dětí, které nejpozději 31.
srpna 2018 dovrší věk 6 let. Termín zápisu ke školní docházce
je úterý 3. dubna 2018 v 15:00 hodin. V průběhu ledna ve
všech spádových mateřských školách probíhají v odpoledních
hodinách schůzky s ředitelem ZŠ Sloup a vyučujícími prvního
stupně, které jsou určeny pro rodiče budoucích předškoláků.
V případě nutnosti si také můžete s ředitelem školy domluvit
individuální schůzku na telefonním čísle 606 858 240.
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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.

Hurá na lyže
V lednu probíhají lyžařské výcviky prvního stupně a sedmého
ročníku. Sedmáci jezdí do Karlova, žáci prvního stupně zamíří
do Olešnice. Některé školy jezdí lyžovat do rakouských Alp;
podle nás je však důležitější zpřístupnit základní lyžařský
výcvik co největšímu množství žáků - proto jsme v obou
případech zvolili finančně mnohem dostupnější variantu. Na
obou místech je navíc pro lyžaře velmi dobré zázemí. Žákům
na prvním stupni nabízíme lyžařský výcvik jako jediní i s
ubytováním v Olešnici, což je sice náročnější pro učitele, ale
lyžování může být mnohem intenzivnější.

Malé zamyšlení nad
plaveckým výcvikem

K nejužitečnějším akcím, které naši žáci absolvovali,
bezesporu patřil výukový program zaměřený na záchranu
lidského života. Vedli ho odborníci z Českého červeného kříže
a figurantův smích napovídá, že krev okolo naštěstí není
opravdová.

Co je ve škole nového?


Loňský úspěch zopakoval školní šachový tým pod
vedením p. Baláže. Starší žáci letos zvítězili
v okresním kole a koncem ledna nás budou
reprezentovat v krajském kole v Břeclavi.
Gratulujeme.



Akce Pasování prvňáků se přesouvá z 31. ledna na
15. února. Důvodem je velký zájem prvňáčků o
lyžařský kurz prvního stupně v Olešnici. Čas a další
podrobnosti oznámí třídní učitelé. Děkujeme za
pochopení.



V prosinci jsme pokračovali v postupné výměně
linolea. Na řadu přišly dvě třídy na prvním a dvě na
druhém stupni.



Na druhém stupni již máme všechny třídy vybaveny
dataprojektory, které slouží ke zpestření výuky.



K 1. únoru 2018 dochází ke změně v pedagogickém
kolektivu. Pracovní smlouva končí Mgr. Petru
Sehnalovi. Na jeho místo nastupuje Mgr. Hana
Veselá.



Cambridgeské jazykové zkoušky budou zájemci z řad
žáků absolvovat také v letošním školním roce.
Majitelé osvědčení, které vydává British Council,
získají velkou výhodu při dalším studiu a v profesním
životě. Přípravné kurzy začnou v pololetí a povedou je
naši učitelé. Protože se jedná o velmi dobrou reklamu
školy, budeme žákům na zkoušky přispívat.
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V posledních letech jsme si zvykli, že ministerstvo školství
zásobuje české školy novými předpisy, vyhláškami a
nařízeními jak na běžícím pásu. Zatímco některé z novinek
jsou námětem věčných diskusí, jeden z těch novějších pokynů
se dá označit za účelný a logický. Od letošního školního roku
je totiž na prvním stupni všech základních škol v ČR povinné
plavání. Každý žák musí dle příslušné vyhlášky v průběhu
prvních pěti let povinné školní docházky absolvovat nejméně
40 hodin plaveckého výcviku.
V této souvislosti se nemohu ubránit pocitu uspokojení nad
tím, že se nám společně se zřizovatelem školy a odborníky
z řad sloupských občanů podařilo ve škole opravit a udržet
v chodu školní bazén. Chvílemi to nebylo vůbec jednoduché,
protože se jednalo o sérii finančně i organizačně velmi
náročných akcí a nejednou jsme se proto setkali s návrhy na
jeho definitivní odstavení a ukončení provozu.
V začátcích své učitelské kariéry jsem čtyři roky pracoval na
jedné z blanenských základních škol. Plavecký výcvik byl
tehdy také povinný, takže bylo nutné, abychom s prvňáčky
jednou týdně absolvovali pěší výlet přes půl města od školy až
k lázním. Tam to ještě většinou šlo, ale nazpět to bývalo horší.
Pochodovat s dětmi po devadesáti minutách strávených
v bazénu do kopce při silném sněžení a teplotě mínus pět
stupňů nebývalo nic příjemného. Jako „bonus“ pak přišlo další
nemilé překvapení v podobě účtu za vstupné do bazénu a
plavecký výcvik.
Myslím, že můžeme být všichni rádi, že díky plně fungujícímu
bazénu v objektu školy jsou tohoto naši žáci ušetřeni a mohou
si plavecký výcvik užívat zdarma a v pohodlí.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy.

Žáky čeká celoškolní
projekt
Na konci dubna čekají naše žáky dny, ve kterých bude výuka
probíhat formou celoškolního projektu zaměřeného na krásy
Moravského krasu, Sloupu a okolí.
Všichni žáci 5. – 9. ročníku se rozdělí na věkově smíšené
skupiny a vylosují si téma, o němž si zjistí co nejvíce informací
z různých zdrojů včetně praktického pozorování či návštěvy. V
další fázi informace zpracují a vytvoří projektové plakáty. Na
závěr proběhne prezentace projektu – jednotlivé skupiny
informují ostatní spolužáky. Moderní projektová výuka omezuje
roli učitele jako zdroje informací a nutí žáky k větší aktivitě.
Pravdou ale je, že příprava kvalitního projektu je pro školu
velmi náročná.
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