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    Důležité termíny 
Podzimní prázdniny 29. – 30. října 2019  
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020 
Pololetní prázdniny 31. ledna 2020 
Jarní prázdniny  17. – 23. února 2020 
Velikonoční prázdniny 9. – 10. dubna 2020  
Hlavní prázdniny  29. června – 31. srpna 2020 
Předání přihlášky na SŠ  do 1. března 2020 
Zápis do 1. ročníku 2. dubna  2020 
Obhajoby ročníkovek         8. – 11. června 2020 
Ředitelská volna                3. dubna, 29., 30. června 2020 

   Noví zaměstnanci 
Pedagogický sbor posílili noví kolegové. Z rodičovské 
dovolené se vrátila Mgr. Silvie Hejčová a dalším pedagogickým 
pracovníkem se stala Aneta Němcová (asistence). 

     Kdy na třídní schůzky 
Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte 26. 
září 2019 (jen první ročník), 19. listopadu 2019, 14. ledna 
2020, 16. dubna 2020 a 28. května 2020. Mimo tyto termíny si 
můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s 

ředitelem školy. 

 

  Co je ve škole nového? 
 Přes prázdniny jsme prováděli regeneraci a vyčištění 

umělého povrchu školního hřiště. 
 

 Ve třídě 1. B je nová interaktivní tabule na pojezdu. 
 

 Vyměnili jsme nábytek ve čtyřech třídách na prvním 
stupni.  
 

 Na druhém stupni jsme začali s výměnou osvětlení a 
elektrických rozvodů ve třídách. 
 

 Fasáda školy byla z celé severní strany porostlá 
řasami; nyní je jako nová.  
 

 Vymalovali jsme část tříd a spodní chodbu na druhém 
stupni.  
 

 Altán na školním hřišti, který poškodili vandalové na 
konci školního roku, jsme nechali opravit. Práce 
provedl zdarma pan Buráň. Děkujeme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Městys Sloup zajistil opravu rampy u školní kuchyně. 
 

 Před zahájením provozu ještě čeká rozsáhlejší údržba 
školní bazén. 

 

     Počet žáků a tříd v roce 

2019/2020 

V letošním školním roce má ZŠ Sloup k 5. září 383 žáků a 18 
tříd. Počet žáků se ve srovnání s loňským rokem navýšil o 8. 

   Třídy a třídní učitelé 

I. A  Mgr. Iva Paděrová 

I. B   Mgr. Martina Šamalíková 

II. A  Mgr. Monika Gregorová 

II. B  Mgr. Marie Koutná 

III. A  Mgr. Eva Turčanová 

III. B  Mgr. Pavel Borek 

IV. A  Mgr. Petra Bufková 

IV. B   Mgr. Romana Nečasová 

V. A  Mgr. Silvie Hejčová 

V. B  Mgr. Sabina Králová 

VI. A  Mgr. Oldřiška Hloušková 

VI. B  Mgr. Hana Veselá 

VII. A  Mgr. Lenka Tallová 

VII. B  Mgr. Vladěna Ševčíková 

VIII. A  Mgr. Marie Doležalová 

VIII. B  Mgr. Renata Kulíšková 

IX. A  Mgr. Petr Hrazdíra 

IX. B  Mgr. Darina Zouharová 

 

Upozorňujeme, že na základě svolení školské rady a souhlasu 
zřizovatele bude zkrácen školní rok 2019/2020 o dva dny. 
Vysvědčení žáci dostanou v pátek 26. června 2020; v pondělí 
a úterý 29. a 30. června 2020 budou mít žáci z provozních 
důvodů ředitelské volno. Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy. 

   ZÁŘÍ 2019  ZŠ SLOUP 
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Letem světem  
- V 9. výzvě MAS Moravský kras – IROP jsme podali 

projektovou žádost s názvem Rekonstrukce 
odborných učeben v celkovém objemu 5,5 milionu Kč. 
Výsledky výzvy by měly být známé do konce roku 
2019. 

 
- Od 1. září 2019 dochází k mírnému zvýšení cen 

školních obědů. Kompletní přehled najdete na 
www.zssloup.net. Od školního roku 2019/2020 se 
také mění způsob účtování stravného. 
 

- Na podzim čekají naše žáky zajímavé akce. Šesťáci 
absolvují adaptační kurz a deváťáci vyjedou na 
vlastivědné putování za krásami Prahy. Pro žáky 
prvního stupně připravujeme výuku v centrech 
ekologické výchovy. 

 
- V letošním školním roce se žákům naší školy rozšíří 

možnosti procvičit si komunikaci v cizích jazycích. Na 
podzim vyjedeme na týdenní poznávací zájezd do 
Anglie a na jaře na jeden den do Vídně. Našim 
srbským partnerům, kteří mluví skvěle anglicky, také 
oplatíme jejich loňskou návštěvu. 
 

- Na říjen máme připravenu zajímavou preventivní akci 
proti zneužívání sociálních sítí a předsudkům; na 
listopad pak oblíbenou projektovou výuku. Všechny 
termíny akcí i s popisem najdete v dm Software. 

    Informace k plesu 
Babí léto uteče jako voda, zanedlouho jsou tu Vánoce a po 
nich školní ples. Jedná se o organizačně náročnou akci, na 
které se pracuje již nyní – například deváťáci brzy zahájí 
nácvik polonézy. 

Abychom předešli případnému nedorozumění na místě, 
chceme již nyní předat návštěvníkům důležité informace. 

 Školní ples bude také letos přístupný pouze plnoletým 
návštěvníkům. 

 Jedinou výjimku mají deváťáci, kteří mohou zůstat 
nejdéle do 22:00 hodin. 

 Nezletilí sourozenci deváťáků, kteří budou přítomni na 
zahájení plesu, odcházejí po polonéze. 

Věříme, že tato opatření pochopíte. Není totiž normální, aby se 
na společenské akci, která je určená pro rodiče, pod stoly 
válely opilé patnáctileté děti, kterým alkohol nosí jejich plnoletí 
„kamarádi“. 

   Školní řád 
Informujeme, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. 
září 2019. Novinky a změny:  

 Zákaz vulgárního vyjadřování – slovně ani nápisy na 
oděvu. 

 Žáci musí být se zvoněním připraveni na hodinu a v 
průběhu přestávek a volných hodin se zdržují na 
místech se zajištěným dohledem.  

 Platí zákaz používání přenosných reproduktorů a 
zasahování do činnosti interaktivních tabulí, 
dataprojektorů a ICT techniky.  

 Jakékoliv cenné předměty ukládají žáci na místa k 
tomu určená, to znamená do úschovy vyučujícím 
anebo sekretářce.  

 V případě změny zdravotní způsobilosti žáka 
informuje zákonný zástupce školu bez zbytečného 
odkladu. 

 Ve školním elektrickém rozvodu není možné 
z bezpečnostních důvodů používat soukromé 
neprověřené nabíječky telefonů, mobilů a dalších 
podobných zařízení. 

Co se týče často diskutovaného zákazu mobilních telefonů a 
tabletů - v hodinách je smí žáci používat pouze se souhlasem 
vyučujícího, mimo výuku libovolně. 

 

 

A je to tady! Školní rok 2019/2020 právě začíná. Přejeme všem 
dětem, rodičům i učitelům, aby byl pohodový a úspěšný.  

  Kroužky 

Každoročně se setkáváme s dotazy ohledně provozu kroužků. 
Odpovědi na nejčastější jsou zde: 

- Není možné zvolit čas schůzek, který by vyhovoval 

všem. Například v tělocvičně má vždy přednost 

pravidelná výuka a na kroužky tedy zbyde čas brzy 

ráno anebo později odpoledne. 

- Různé třídy a učitelé mají 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 různých subjektů 

na vedení kroužků za POPLATEK. Jde například o 

soukromou ZUŠ Blansko či gymnastiku. Tyto 

možnosti přijímáme s tím, že rodiče sami rozhodnou, 

zdali je využijí, či nikoliv. 

- Kompletní seznam kroužků dostanou žáci poslední 

týden v září. 

http://www.zssloup.net/
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