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Vážení rodiče, 

některá rozhodnutí jsou natolik důležitá, že ovlivní 
život člověka na dlouhou dobu. Mezi ně určitě patří 
i rozhodnutí o tom, do které školy budou chodit 
jejich děti. Proto mi dovolte, abych vás informoval o 
možnostech a novinkách, které svým žákům nabízí 
ZŠ Sloup. 
         Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy      
       

   Noví zaměstnanci 
Noví kolegové v pedagogickém sboru (druhý stupeň): Mgr. 
Silvie Hejčová – anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova; 
Mgr. Nikola Sehnalová – anglický jazyk, zeměpis, přírodopis, 
Mgr. Ondřej Sedlák – anglický jazyk, tělesná výchova. 

 

  Co je ve škole nového? 
 
V letošním školním roce se žákům naší školy rozšíří možnosti 
procvičit si komunikaci v cizích jazycích. Na podzim vyjedeme 
na poznávací zájezd do Anglie a na jaře do Vídně. Našim 
srbským partnerům, kteří mluví skvěle anglicky, také oplatíme 
jejich loňskou návštěvu. 
 
Má vaše dítě problém, který je třeba konzultovat s nezávislým 
odborníkem? Kromě školní psycholožky se můžete v tomto 
případě letos přímo ve škole obrátit na školní speciální 
pedagožku. 
 
Na podzim máme připravenu zajímavou preventivní akci proti 
zneužívání sociálních sítí a předsudkům; dále pak oblíbenou 
projektovou výuku.  
 
Pro zapisování klasifikace a komunikaci s rodiči využívá škola 
elektronický informační systém dm Software. 
 
Ve škole máme novou moderní učebnu fyziky a chemie. 
 
Přes prázdniny jsme prováděli regeneraci a vyčištění umělého 
povrchu školního hřiště. 
 
Na druhém stupni jsme začali s výměnou osvětlení a 
elektrických rozvodů ve třídách. 

 
Postupně vyměňujeme nábytek ve třídách. Původní nábytek 
z roku 1982 nahrazujeme novým.  
 
V loňském roce jsme pořídili dvě nové interaktivní tabule a 
třináct tabletů do výuky. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Rafty na Vltavě. Kurz vodní turistiky probíhá vždy v devátém 
ročníku na konci školního roku. 

   Přijímačky úspěšně 
Všichni žáci devátého ročníku se v loňském školním roce 
dostali na vybrané střední školy. Máme 9 studentů gymnázií, 
21 studentů středních odborných škol a 17 absolventů si 
zvolilo učební obor.  Již několikátý rok prověřují jejich 
připravenost na studium centrálně zadávané přijímací zkoušky. 
Přijímaček se zúčastnilo celkem 64 tisíc deváťáků z celé ČR. 
Naši deváťáci měli celkové výsledky v českém jazyku o 4 body 
a v matematice o 3,6 bodu nad celostátním průměrným 
percentilem. 
 

Akce pro Vysočany 
Chcete-li si školu v klidu prohlédnout, můžete navštívit Den 
otevřených dveří, který se koná 11. března 2020. Nebude 
chybět ani tradiční Den pro Vysočany, jehož hlavním cílem je 
seznámit děti obou škol. Uskuteční se 27. února 2020.  Na 
čísle 606 858 240 si lze také domluvit individuální návštěvu a 
prohlídku školy nebo přímo konzultaci s ředitelem školy. 

 

    Začínáme adapťákem 
V šestých třídách vznikají díky žákům z Vysočan nové 

žákovské kolektivy. Aby se všichni spolužáci stali dobrými 

kamarády, organizujeme vždy na začátku školního roku 

adaptační pobyt. Ten letošní se konal v okolí Vyhlídky v 

Blansku Češkovicích. 
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 Prostudujte si inspekční 

zprávy 
Chcete vědět, jak školu posoudila nezávislá odborná instituce? 
Málokdo ví, že na stránkách České školní inspekce www. 
csicr.cz lze snadno najít inspekční zprávy z  hodnocení všech 
škol v ČR. Tzv. institucionální hodnocení, které prověřuje 
všechny oblasti života školy, jsme naposledy absolvovali 
v březnu roku 2014. Výslednou zprávu, která je veřejným 
dokumentem, máme také vyvěšenu na stránkách 
www.zssloup.net, odkaz dokumenty. 

 

Cílem podzimního vlastivědného putování deváťáků je vždy 
Praha. Nejedná se však jen o obyčejný výlet. Žáci navštíví 
spoustu míst, kudy kráčela naše historie. Často se také 
dostanou na zajímavá a výjimečná místa – například do České 
televize či do parlamentu. 

  Kroužky a hudební škola 

Žáci mají k dispozici pestrou nabídku mimoškolních aktivit. Je 
v ní 39 kroužků a můžete si ji prohlédnout na www.zssloup.net. 
Najdete zde například robotiku, plavecký oddíl, keramiku, 
horolezecký, včelařský, rybářský, dramatický, přírodovědný 
kroužek a mnoho dalších.  
 
Díky smlouvě se Soukromou základní uměleckou školou 
Blansko je také přímo v ZŠ Sloup zřízena pobočka této školy, 
takže žáci nemusí na uměleckou výuku mnoha hudebních i 
pohybových oborů dojíždět do Blanska či Boskovic. 

 Důležité termíny 

Podzimní prázdniny 29. – 30. října 2019  
Vánoční prázdniny 21. prosince 2019 – 3. ledna 2020  
Pololetní prázdniny 31. ledna 2020 
Jarní prázdniny  17. – 21. února 2020 
Ředitelská volna  3. dubna, 29., 30. června 2020 
Velikonoční prázdniny 9. – 10. dubna 2020  
Hlavní prázdniny  1. července – 31. srpna 2020 
Předání přihlášky na SŠ  do 2. března 2020  
Obhajoby ročníkovek        8. – 11. června 2020. 
 
 

 Sportovní zázemí školy 
Bazén je v provozu vždy od začátku listopadu do konce dubna. 
Naši žáci v průběhu školní docházky absolvují intenzivní výuku 
plavání a mnozí již na jejím konci výborně plavou několika 
styly. 

Využíváme moderní venkovní sportovní areál, velkou 
tělocvičnu s ozvučením a posilovnu. 

Nabízíme lyžařský kurz, kurz snowboardingu, kurz vodní 
turistiky (rafty). 

 

  Úspěšně na střední škole 
 
Školní vzdělávací program ZŠ Sloup je zaměřený především 
na úspěšné zvládnutí studia na středních školách. 
 
Na druhém stupni jsme zvýšili počet hodin českého jazyka a 
matematiky, tedy předmětů, ze kterých žáci konají přijímací 
zkoušky. 
 
Pro ty, kteří se připravují na studijní obory s maturitou, 
pořádáme přípravné kurzy zdarma – cvičení z českého jazyka 
a cvičení z matematiky. 
 
V prvním čtvrtletí devátého ročníku nabízíme možnost 
zúčastnit se akce Národní testování žáků 9. ročníku, které je 
důležité pro optimalizaci přípravy na přijímačky. 
 
Na začátku března prověří znalosti deváťáků akce Přijímačky 
nanečisto, díky které mají možnost si vyzkoušet zkoušky 
v reálných podmínkách. 
 
Zkrátka nepřijde ani angličtina. Žáci, kteří mají o její studium 
vážný zájem, mohou už na druhém stupni splnit první úroveň 
mezinárodních jazykových zkoušek pořádaných společností 
British Council. Na zkoušky zájemce připravíme a také jim na 
ně přispějeme. 
 
 

 Jeďte s námi do Srbska! 
Letos na jaře jsme přivítali 40 srbských dětí s učiteli. Naše 
škola již více než desetiletí udržuje přátelství s  Osnovna škola 
Milutin i Draginja Todorovič v Kragujevaci, která má 900 žáků a 
patří k nejlépe hodnoceným v Srbsku.  

Poznali jsme, že v mnoha věcech bychom si mohli vzít ze Srbů 
příklad. Několikrát jsem měl příležitost hospitovat v hodině 
anglického jazyka, a byl jsem vždy velmi příjemně překvapený. 
Například téměř všichni srbští sedmáci mluví anglicky mnohem 
lépe, než mnozí naši středoškoláci. Je to dáno tím, že díky 
omezeným finančním zdrojům se zahraniční filmy v Srbsku 
nedabují a jsou vysílány v původním znění. Na druhé straně 
naše škola se mohla vždy předvést materiálním zázemím a 
také například podporou ve výuce žáků se zdravotním 
omezením. 

S potěšením jsme zjistili, že slovanská pohostinnost není 
pouze prázdný pojem. Naši hostitelé se vždy snažili nám 
poskytnout to nejlepší, co mohli. A vy, kteří jste již někdy vyjeli 
na západ od našich hranic, mi možná dáte za pravdu, že to ne 
všude ve světě bývá zvykem. Na jaře 2020 Srbům návštěvu 
oplatíme. Již máme pozvání do Kragujevace na konec dubna. 

                                                                     Mgr. Pavel Dočekal 
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