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

Kalendář akcí
4. – 7. června

Obhajoby ročníkových prací, vždy od 12:00.

8. června

Fotografování tříd.

18. června

Pedagogická rada, uzavření klasifikace.

19. června

Sloupský slavík, koncert pěveckých sborů,
9:00 v kulturním domě.

20. – 23. června Kurz vodní turistiky, Vltava.
28. června

Přijetí absolventů a nejlepších žáků starostou
městyse.

29. června

Vydání vysvědčení

2. – 4. července Příměstský tábor, akce školní družiny.

Přijetí poprvé v KD!
Také letos čeká naše absolventy a nejlepší žáky všech tříd
závěrem školního roku účast na malé slavnosti. Ve čtvrtek 28.
června se uskuteční jejich tradiční přijetí starostou městyse
ing. Martinem Mikuláškem. V 15:00 hodin přijme pan starosta
deváťáky a v 15:30 hodin nejlepší žáky jednotlivých tříd.
POZOR, z kapacitních důvodů se letos bude akce poprvé
konat v kulturním domě.

studovat maturitní a 10 učební obor. Jedna žákyně se dostala
na konzervatoř, dvě na školu s uměleckým zaměřením. Na
gymnázia se dostalo 6 žáků.

Fyzika v novém
Učebna fyziky je pro školu klíčová ze dvou důvodů – jde o
jedinou třídu, kde lze provádět pokusy a laboratorní práce, a je
to také jediná učebna, do které se dá současně umístit celý
jeden ročník.
Fyzika je dosud v původním stavu z roku 1982 a kromě
drobných oprav nebyla nikdy rekonstruována. Tomu odpovídá
její současný stav, který lze označit za havarijní.
Od roku 2004 jsme nejméně třikrát vypracovali a předložili
investiční projekty do vyhlášených výzev. Přestože úspěšně
prošly formálním hodnocením, na finanční prostředky jsme
dosud nikdy nedosáhli. Pro informaci – paralelně jsme podali
již také pět neinvestičních „měkkých“ projektů; tyto dosud
uspěly všechny.
Nyní se však „zablesklo na lepší časy“. Společně se
zřizovatelem připravujeme důležitou akci – kompletní opravu
této učebny. V posledním čtvrtletí letošního roku zde vznikne
pracoviště, ve kterém nebudou chybět nejmodernější učební
pomůcky pro výuku fyziky, chemie i dalších přírodopisných
předmětů.

První třídy 2018/2019
Třídní učitelkou 1. A bude ve školním roce 2018/2019 Mgr.
Monika Gregorová (žáci ze Sloupu, Šošůvky a Němčic). 1. B
bude učit Mgr. Marie Koutná (žáci z Vavřince, Veselice,
Suchdolu, Petrovic a Žďáru). V obou prvních třídách bude 20
dětí.

Přijímačky jsou za námi
I letos čekaly deváťáky povinné státní přijímací zkoušky. Opět
se potvrdilo, že naši žáci jsou na tyto zkoušky dobře připraveni
a mohou se všichni těšit na studium v jedné ze svých
vybraných střední škol. Z celkového počtu 42 žáků bude 32
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Kompletní rekonstrukce se brzy dočká učebna fyziky. Ňa
fotografii se můžete přesvědčit, že ji už opravdu potřebuje.
Podrobné informace najdete na další straně.
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Přijďte na obhajoby!
Od pondělí 4. června do čtvrtka 7. června 2018 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, takže neváhejte a přijďte;
obhajoby začínají vždy v 12:00 hodin.

Školní rok 2018/2019
Začátek školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

3. září 2018, 8:00 hodin
29. – 30. října 2018
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
1. února 2019
11. – 17. února 2019
18. – 19. dubna 2019
29. června – 1. září 2019
Zahájení výuky 2. září 2019.

Pozn.: Termíny třídních schůzek a další důležité údaje, které
se týkají školního roku 2018 / 2019, najdete v Občasníku září
2018.

Naši hostitelé připravili pro děti i dospělé skvělý program,
kterému letos výjimečně přálo i počasí. Vrcholem akce byl
poznávací výlet do Bělehradu. Užili jsme si vyhlídku z 200 m
vysoké televizní věže, absolvovali plavbu na lodi, prohlídku
historického centra města pěšky i vláčkem a velmi zajímavou
prohlídku muzea automobilů. Také ostatní dny pobytu stály za
to. Nechyběla ani sportovní utkání a společné workshopy
českých i srbských dětí.
Nás učitele těšil především fakt, že děti byly nuceny celou
dobu pobytu intenzivně komunikovat anglicky. Mladí Srbové
jsou totiž v angličtině velmi dobří.
Na závěr jsme naše přátele pozvali na návštěvu Sloupu, která
by se měla uskutečnit na jaře 2019.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Co budeme vylepšovat v
létě?
Největší akcí, na které se budeme podílet společně
s městysem Sloup, je kompletní rekonstrukce učebny fyziky.
V současné době probíhá výběr dodavatele; předpokládaná
hodnota zakázky se pohybuje ve výši 1,6 milionu Kč. Z důvodu
vytíženosti firem se však předpokládá realizace až v posledním
čtvrtletí roku 2018, tedy za plného provozu školy.
Pokračujeme v postupné výměně nábytku ve třídách. Původní
nábytek – opět z roku 1982 – nahradíme novým v budoucích
prvních třídách.
V současné době probíhají jednání o další etapě opravy
školního bazénu. Bude třeba opravit podlahu v bazénové hale.
Původní dlažba z roku 1982 již špatně těsní, takže občas
dochází k zatékání chlorované vody do strojovny.
Mnoho tříd a prostor školy čeká výmalba, na galerii nad
tělocvičnou vyměníme linoleum.
Obnovy se dočká fond učebnic, jednáme o možnosti nákupu
dalších interaktivních tabulí, brzy bude třeba investovat do
školní počítačové sítě.
Pozitivní zprávou je zvýšení státního příspěvku na provoz škol
v ČR, takže na opravy a rekonstrukce bude k dispozici více
peněz.

Poslední akcí, kterou budou absolvovat žáci devátého ročníku,
je oblíbený kurz vodní turistiky. Na raftech budou sjíždět Vltavu
od 20. do 23. června.

Byli jsme v Srbsku
V květnu jsme měli možnost oplatit návštěvu našim partnerům
z Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič v srbském
Kragujevaci.
V úterý 15. května ráno vyrazil ze Sloupu autobus s 38 žáky a
5 vyučujícími směrem do Srbska. Cesta proběhla bez
problémů, takže navečer před osmou hodinou jsme byli na
místě.
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Matematici uspěli
Ve druhém pololetí jsme zaznamenali několik výrazných
úspěchů našich žáků ve vědomostních soutěžích. Nejvíce si
považujeme 1. místa Viléma Pořízky a 2. místa Kateřiny
Ševčíkové v okresním kole matematické olympiády, do které
se zapojilo celkem 16 škol a 103 žáků.
V květnu jsme pozvali žáky pěti okolních škol na vědomostní
soutěže v českém jazyku, matematice, angličtině a informatice
s názvem Cirsiáda. Na www.zssloup.net si můžete prohlédnout
kompletní výsledky. Na stupních vítězů se často umísťovali i
žáci ZŠ Sloup.
V tomto období probíhají mezinárodní jazykové zkoušky
Cambridge English, do kterých se zapojují pod vedením učitelů
také naši žáci. O výsledcích vás budeme informovat.
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