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Důležité termíny
Podzimní prázdniny
29. – 30. října 2018
Vánoční prázdniny
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny
1. února 2019
Jarní prázdniny
11. – 17. února 2019
Ředitelské volno
12. dubna 2019
Velikonoční prázdniny
18. – 19. dubna 2019
Hlavní prázdniny
29. června – 1. září 2019
Předání přihlášky na SŠ do 1. března 2019
Zápis do 1. ročníku
2. dubna 2019
Obhajoby ročníkovek
10. – 13. června 2019.

Noví zaměstnanci
Noví kolegové v pedagogickém sboru: Mgr. Martina
Šamalíková – 1. stupeň, Mgr. Sabina Králová – anglický jazyk,
Nikola Sehnalová – asistent pedagoga.
K důležité organizační změně dochází ve vedení školy. S
platností od 1. září 2018 se zástupcem ředitele stává Mgr.
Pavel Nečas. Dosavadní zástupkyně Mgr. Jana Janáková
bude ve funkci do konce ledna 2019. Novému panu zástupci
přejeme mnoho úspěchů a pevné nervy při řízení školy.

Kdy na třídní schůzky
Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte 25.
září 2018 (jen první ročník), 1. listopadu 2018, 10. ledna 2019,
4. dubna 2019 a 30. května 2019. Mimo tyto termíny si můžete
domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem
školy.

Co je ve škole nového?




Po kompletní obnově žákovských lavic přichází na
řadu nábytek v 1. A a 1. B, takže celkově využívají
děti nové vybavení již v šesti třídách z osmnácti.
Ve třídě 1. A jsme nainstalovali nejmodernější typ
interaktivní tabule. Začátkem října budeme kupovat
asi 15 nových tabletů do výuky a pro práci na
prezentacích
a
školních
projektech.
Podle
nejnovějších výzkumů je využívání ICT techniky
v českých školách dosud na nedostatečné úrovni.



Malovaly se třídy, chodby a jídelna.



Opravili jsme rozbité lavičky na školním hřišti. Ještě
nás čeká výměna potrhaných sítí.

www.zssloup.net ∙ zssloup@centrum.cz ∙ 516 435 337
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Z důvodu převisu poptávek nad kapacitami firem nás
čeká hlavní akce až v měsících lednu a únoru 2019.
Firma, která vyšla vítězně z výběrového řízení, bude
pracovat na kompletní rekonstrukci učebny fyziky,
která je nyní v havarijním stavu. Nákladem 1,6 milionu
Kč zde vznikne moderní žákovská laboratoř, která
splňuje všechny požadavky současné výuky
přírodovědných předmětů.

Počet žáků a tříd v roce
2018/2019
V letošním školním roce má ZŠ Sloup k 3. září 375 žáků a 18
tříd. Počet žáků se ve srovnání s loňským rokem navýšil o 3.

Třídy a třídní učitelé
I. A

Mgr. Monika Gregorová

I. B

Mgr. Marie Koutná

II. A

Mgr. Eva Turčanová

II. B

Mgr. Pavel Borek

III. A

Mgr. Petra Bufková

III. B

Mgr. Romana Nečasová

IV. A

Mgr. Iva Paděrová

IV. B

Mgr. Martina Šamalíková

V. A

Mgr. Oldřiška Hloušková

V. B

Mgr. Lucie Zítková

VI. A

Mgr. Lenka Tallová

VI. B

Mgr. Vladěna Ševčíková

VII. A

Mgr. Marie Doležalová

VII. B

Mgr. Renata Kulíšková

VIII. A

Mgr. Petr Hrazdíra

VIII. B

Mgr. Darina Zouharová

IX. A

Mgr. Martin Janák

IX. B

PhDr. Věra Střítecká

Upozorňujeme, že budeme vybírat částku 100 Kč za pololetí
na kopírování pracovních sešitů a výukových materiálů.
V minulosti si žáci museli všechny tyto materiály kupovat, což
bylo mnohonásobně dražší.
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Letošní akce pro žáky
Na letošní školní rok jsme připravili velké množství zajímavých
akcí na doplnění výuky. Následující seznam připravili pro své
třídy učitelé 1. – 4. ročníku:
-

Projektový týden k výročí vzniku České republiky
(22. - 26. října)
Prvňáci v říši vědy (návštěvy science center zdarma)
Výuka v centru ekologické výchovy Lipka (říjen)
Vánoční dílny (20. - 21. prosince)
Vánoční koncert v KD - sbor, žáci 1.+ 9 .roč. (23.
prosince)
Vánoční jarmark v KD – prodej výrobků z vánočních
dílen + občerstvení (23. prosince.)
Pasování prvňáčků + předání vysvědčení (31. ledna)
Listování – scénické čtení k měsíci knihy (březen)
Školní akademie (duben)
Sportovní miniolympiáda (červen)
Divadelní představení – divadlo Radost (dle nabídky)
Preventivní aktivity – spolupráce s PČR (dle nabídky)
Atletická olympiáda 1. stupně (6 škol), sportovní
turnaje
Školní výlety
Patronát – společné aktivity žáků 1. a 9. ročníku
(v průběhu celého roku).

Ve škole je vše uklizeno a připraveno na začátek školního
roku.

Informace ke kroužkům
Také letos nabídneme žákům velké množství kroužků a
mimoškolních aktivit. Každoročně se setkáváme s dotazy
ohledně jejich provozu. Odpovědi na nejčastější jsou zde:
-

Pestrý program čeká také žáky 5. – 9. ročníku. Mnohé další
aktivity jsou dosud zatím v jednání.
-

Projektová výuka – dva až tři dny v průběhu každého
pololetí.
Cyklistická show BESIP
Výchovný koncert
Besedy žáků se sportovci a odborníky z praxe
Lyžařský kurz (sedmáci)
Adaptační kurz (šesťáci)
Vlastivědné putování – Praha (deváťáci)
Rafty na Vltavě (deváťáci)
Sportovní turnaje
Účast žáků ve vědomostních olympiádách
Školní výlety
Patronát – společné aktivity žáků 1. a 9. ročníku
(v průběhu celého roku).

Školní řád
Informujeme, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup platný od 1.
září 2018.
Novinky, změny:
 Žáci se ve škole musí přezouvat.
 Žáci nesmějí kupovat ani užívat energetické nápoje
ve škole ani na akcích pořádaných školou.
 V ZŠ Sloup jsou žákům zadávány domácí úkoly.
 Žáci nesmí ponechávat cenné věci ani peníze volně
v taškách.
 Za jednu neomluvenou hodinu žákům hrozí
napomenutí, nikoliv důtka třídního učitele.
S obsahem řádu se můžete podrobně seznámit na našich
stránkách www.zssloup.net anebo na nástěnce ve vestibulu
školy. Žáci jej mají k dispozici ve třídách.
www.zssloup.net ∙ zssloup@centrum.cz ∙ 516 435 337

-

-

-

-

Není jednoduché zvolit čas schůzek, který by
vyhovoval všem žákům. Například v tělocvičně má
vždy přednost pravidelná výuka a na kroužky tedy
zbyde čas ráno anebo později odpoledne.
Různé třídy a učitelé mají také různý rozvrh, takže
„trefit se“ do času kroužku, který by všem vyhovoval,
je nemožné.
Peníze, které dostáváme na platy zaměstnanců,
NESMÍ být použity na kroužky. To znamená, že naši
učitelé vedou kroužky zdarma a ve svém volném
čase.
Rádi přivítáme vaši nabídku spolupráce při rozšíření
seznamu kroužků. Mnoho úspěšných aktivit již nyní
vedou externisté – například lezecký, včelařský,
rybářský kroužek či šachy. Tito lidé pracují také
zdarma, čehož si velice vážíme.
Ve škole často evidujeme nabídky ekonomických
subjektů na vedení kroužků za POPLATEK. Jde
například o soukromou ZUŠ Blansko či street dance;
nyní máme podobnou nabídku na gymnastiku. Tyto
možnosti přijímáme s tím, že rodiče sami rozhodnou,
zdali je využijí, či nikoliv.
Většina kroužků (mimo placených či hrazených
z dotace EU) se rozběhne od začátku října.
V posledním týdnu v září dostanou rodiče jejich
kompletní seznam.

Výborná zpráva je, že jsme dosáhli na dotaci EU ve výši 1,3
milionu Kč. Díky ní se ihned od září rozjedou čtenářské
kroužky na prvním stupni, doučovací kroužky na druhém stupni
a novinkou bude také tzv. Anglický klub, který bude zaměřen
na intenzivní cizojazyčnou komunikaci. Díky dotaci bude ve
škole moci nadále pracovat školní psycholožka a plánujeme
také nákup nové ICT techniky pro výuku.
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