Akce • Změna ve sboru • Zápis • Den otevřených dveří • Srbové • Informace a novinky

ÚNOR 2019 ZŠ SLOUP
Nepravidelný občasník ZŠ Sloup • 1/2019

www.zssloup.net • zs.sloup@centrum.cz • 516 435 337

Hodně štěstí a zdraví!
Mnoho štěstí a pevné zdraví v roce 2019 přejí
všem rodičům, dětem i přátelům školy zaměstnanci
ZŠ Sloup.

Kalendář akcí
28. 1 – 31. 1.

Lyžařský kurz 1. stupně

31. ledna

Pololetní vysvědčení
Pasování prvňáků

1. února

Pololetní prázdniny

4. února

Florbalový turnaj – starší žáci

8. února

První pomoc a záchrana života – Český
červený kříž

11. - 15. února

Jarní prázdniny

21. února

Den pro Vysočany

22. února

Florbalový turnaj – mladší žáci

6. března

Přijímačky nanečisto – akce pro deváťáky

7. března

Den otevřených dveří

29. března

Škola naruby, vyučují deváťáci

Důležité upozornění
V tomto období probíhá ve škole za plného provozu kompletní
oprava učebny fyziky a chemie a souběžně také výměna
rozvodů počítačové sítě. Při pohybu na druhém stupni je třeba
proto dbát zvýšené opatrnosti. Z vážných důvodů nebylo
možné tyto práce provádět přes prázdniny, takže se
omlouváme dětem i dospělým za případné komplikace.
Výsledek však bude zcela jistě stát za to. Současná učebna z
roku 1982 je v havarijním stavu a počítačová síť již opakovaně
trpěla častými a dlouhými výpadky. Rekonstrukce se podařilo
zajistit, přestože je v tomto období díky dotacím EU určeným
pro školy obrovský převis poptávky nad možnostmi firem.

Den otevřených dveří
Zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na Den
otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 7. března 2019 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. Informace o odjezdu podá místní
mateřská škola.
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Poděkování za školní ples patří všem firmám i rodičům, kteří
přispěli do tomboly darem či finančním příspěvkem. Děkuji
také všem zaměstnancům školy za přípravu a organizaci
plesu. Mgr. Pavel Dočekal.

Jak zachránit lidský život
Český červený kříž nám nabídl velmi užitečnou vzdělávací
akci, která bude zaměřena na praktický nácvik umělého
dýchání, masáže srdce a dalších technik záchrany lidského
života. Navazuje na podobnou aktivitu v loňském školním roce
a je pro žáky zdarma. Kromě žáků vybraných tříd druhého
stupně se zúčastní také učitelé.

Změna ve sboru
Od druhého pololetí dochází ke změně v pedagogickém sboru.
Ze školy odchází Jana Janáková, nastupuje Jan Fejt. Paní
zástupkyni děkujeme za téměř 15 let práce pro školu a Sloup a
přejeme především pevné zdraví.

Zápis do 1. třídy
Důležitá informace se týká rodičů a dětí, které nejpozději 31.
srpna 2019 dovrší věk 6 let. Termín zápisu ke školní docházce
je úterý 2. dubna 2019 v 15:00 hodin, sraz je ve školní jídelně.
V průběhu ledna ve všech spádových mateřských školách
proběhly v odpoledních hodinách schůzky s ředitelem ZŠ
Sloup a vyučujícími prvního stupně, které byly 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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Příprava na přijímačky
finišuje
Deváťáky čekají na jaře přijímací zkoušky na střední školy.
Jedná se o důležitý životní krok, na který je třeba se důkladně
připravit. Z toho důvodu mají žáci na druhém stupni naší školy
posílený počet hodin českého jazyka a matematiky a na
přijímačky jsou navíc zaměřeny předměty cvičení z českého
jazyka a matematiky. Začátkem března si budoucí absolventi
vyzkouší svoje schopnosti v reálných podmínkách na akci
Přijímačky nanečisto a v letošním školním roce jsme nabídli
novinu – účast deváťáků v komerční akci Národní testování
pro 9. třídu ZŠ. Pro úspěch v přijímačkách je však důležitá také
domácí příprava.



Další práce na vylepšení školního prostředí
proběhnou do konce srpna 2019: nový nábytek ve
čtyřech třídách, rekonstrukce prostor Školního
poradenského pracoviště, výměna linolea a části
nábytku ve dvou odděleních školní družiny a jiné
práce.

Přijedou Srbové
Naši přátelé ze srbské základní školy v Kragujevaci nám
v termínu 7. – 11. května 2019 oplatí loňskou návštěvu. Na
čtyřdenní pobyt by mělo přijet 35 dětí a 5 vyučujících. Prosíme
rodiny našich žáků, aby se do spolupráce se srbskými dětmi
aktivně zapojily a pomohly nám s jejich ubytováním. Věřte, že
se to našim žákům v dobrém vrátí. Malí Srbové totiž mluví
anglicky plynně a bez přípravy lépe než mnozí naši maturanti,
takže se od nich naši žáci mohou – co se angličtiny týče –
mnohému přiučit. Ubytovatelé budou mít přednost při výjezdu
do Srbska na jaře 2020. Konkrétně jde o ubytování hosta
v rodině, poskytnutí snídaně a večeře, popřípadě balíčku na
cestu, zorganizovaní jednoho celodenního programu
v hostitelské rodině (například výlet, vycházka atd.). Před
příjezdem Srbů sdělíme bližší informace.

Malé zamyšlení nad
školním plesem
Na podzim jsme ve škole přivítali velmi vzácnou návštěvu –
výraznou osobnost českého sportu, atletku a reprezentantku
ČR ve skoku vysokém Michaelu Hrubou. Velký zájem byl
nejenom o besedu a autogramiádu, ale také o hodinu tělesné
výchovy, kterou Míša ve škole odučila. Děkujeme za návštěvu
a přejeme mnoho sportovních úspěchů!

Co budeme zlepšovat?


O výstavbě naší nové moderní učebny fyziky jsme již
informovali. Koncem února by mělo být vše hotovo a
počítáme s tím, že ji veřejnosti představíme na Dni
otevřených dveří 7. března. Fotografie, které
dokumentují stav současné učebny, najdete na
www.zssloup.net.



Ve škole bylo nezbytně nutné „šáhnout“ také do
počítačové sítě. Časté výpadky elektřiny systém vždy
paralyzovaly. Stačilo, když byla dodávka proudu
nenadále přerušena na pár minut, a v celé škole byly
vyřazeny všechny počítače na několik hodin. Není
třeba vysvětlovat, že se „přes počítače“ ve škole řeší
již 99% agendy a často se používají i ve výuce, takže
to bylo vždy velmi nepříjemné.



Letos se dočká důkladné údržby také školní hřiště. Je
naplánovaná do dvou etap. V dubnu vyměníme velké
potrhané zelené sítě a v červenci proběhne
profesionální údržba umělého povrchu. Je nutné ji
pravidelně vykonávat, jinak hřiště zaroste mechem a
umělý povrch se zničí.
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Když zadáte do Wikipedie heslo „ples“, dostane se vám
poučení, že se jedná o společenskou událost obvykle
slavnostní povahy spojenou se společenským tancem za
zvuků taneční hudby. Člověk by si řekl, že je to samozřejmé.
Pravdou je, že ten loňský školní ples společenskou událost
vůbec nepřipomínal. Tedy pokud za ni nepovažujeme řádění
nezletilé mládeže zcela evidentně pod vlivem alkoholu. A aniž
bych se chtěl kohokoliv dotknout, tak v některých případech
pod blahosklonným dohledem rodičů a za vydatného přispění
starších kamarádů, kteří se starají o pravidelný přísun alkoholu
z baru. Můžete, anebo nemusíte se mnou souhlasit, ale školní
ples je podle mne společenské setkání zaměstnanců, rodičů a
přátel školy a nikoliv rozbité toalety, vyvrácené dveře a
znečištěný taneční parket.
Z těchto důvodů měli vstup na letošní ples dovolen pouze
zletilí návštěvníci a stejně tomu bude i v příštích letech.
Myslím, si, že jsme na dobré cestě, protože letošní ples zcela
jistě netrpěl nedostatkem návštěvníků – právě naopak. Moje
omluva směřuje pouze k rodičům žáků tančících polonézu –
v některých případech bylo náročné dopravovat nezletilé
tanečníky a jejich sourozence „sem a tam“, ale pravidla byla
jasná už na podzim. V příštím roce bychom chtěli na tuto
komplikaci dříve a důrazněji upozornit, aby měla každá rodina
dostatečný čas se rozhodnout, zda do polonézy „půjde“, či
nikoliv.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy.

Ředitelské volno
Na Květný pátek, tedy 12. dubna 2019, bude tradiční ředitelské
volno.
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