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Hodně štěstí a zdraví! 

Mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce 2020 
přejí všem rodičům, dětem i přátelům školy 
zaměstnanci ZŠ Sloup. 

   Kalendář akcí 
7. ledna  Setkání s rodiči v MŠ Vavřinec, 15:30 

14. ledna Třídní schůzky, 14:00 – 16:00 

15. ledna Setkání s rodiči v MŠ Sloup, 15:30 

17. ledna Školní ples, hraje Prorock2 

19. - 25. ledna Lyžařský kurz 7. ročníku 

21. ledna Setkání s rodiči v MŠ Šošůvka, 15:30 

22. ledna Setkání s rodiči v MŠ Žďár, 15:30 

29. ledna Setkání s rodiči v MŠ Petrovice, 15:30 

30. ledna  Pololetní vysvědčení 

  Pasování prvňáků na školáky 

Setkání s rodiči v MŠ Němčice, 15:30 

31. ledna Pololetní prázdniny 

3. 2 – 6. 2. Lyžařský kurz 1. stupně 

17. - 23. února Jarní prázdniny 

27. února Den pro Vysočany 

4. března Přijímačky nanečisto – akce pro deváťáky 

11. března Den otevřených dveří, 8:00 – 12:00 

27. března Škola naruby 

   Ředitelská volna 
Ve druhém pololetí tohoto školního roku žáky čekají tři dny 
ředitelského volna. 3. dubna 2020 bude tradičně volno na 
Květný pátek. 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 z provozních důvodů 
ředitelské volno. 
 

   Den otevřených dveří 
Zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na Den 
otevřených dveří, který proběhne ve středu 11. března 2020  
od 8:00 do 12:00 hodin. Návštěvníci školy si budou moci  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prohlédnout všechny prostory a navštívit kteroukoliv hodinu. Ze 
spádových obcí bude od mateřských škol vypraven zvláštní 
autobus zdarma. Informaci o odjezdu podá místní mateřská 
škola. 

 

 
 
DESET NEJ Z KRÁLOVSKÉ ANGLIE. Na podzim jsme 
absolvovali studijní vzdělávací zájezd do Anglie. Londýn, 
Buckingham Palace, Stonehenge, Oxford, Wax Museum, 
Royal Observatory. To vše a mnoho dalšího měly možnost 
navštívit a prohlédnout si více než tři desítky našich žáků. 

 

Úspěšné testy 
Naši deváťáci, kteří chtějí studovat maturitní obory, absolvovali 
v rámci přípravy na přijímačky komerční SCIO testování 9. tříd. 
Z celé ČR se akce zúčastnilo asi 19 tisíc deváťáků. Celkové 
výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 70 % 
účastníků a v matematice než u 60 % účastníků. 

  Poplatky za družinu 

S účinností od 1. února 2020 se zvyšuje úplata ve školní 
družině takto:  
Pobyt žáka 6:30 – 7:40 hodin      60 Kč měsíčně.  
Pobyt žáka 6:30 – 15:30 hodin  120 Kč měsíčně.  
Pobyt ve volné hodině                 50 Kč měsíčně.  
Pobyt žáka 11:30 – 13:30 hodin  60 Kč měsíčně.  
Pobyt žáka 11:30 – 15:30 hodin 120 Kč měsíčně.  
Jedná se o navýšení v řádu desetikorun. Současná výše  
úplaty se neměnila od roku 1993.   
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   Zápis do 1. třídy 

Důležitá informace se týká rodičů a dětí, které nejpozději 31. 
srpna 2020 dovrší věk 6 let. Termín zápisu ke školní docházce 
je úterý 2. dubna 2020 v 15:00 hodin. V průběhu ledna ve 
všech spádových mateřských školách probíhají v odpoledních 
hodinách schůzky s ředitelem ZŠ Sloup a vyučujícími prvního 
stupně, které jsou určeny pro rodiče budoucích předškoláků. 
V případě nutnosti si také můžete s ředitelem školy domluvit 
individuální schůzku na telefonním čísle 606 858 240. 

 

  Máte dítě s SVP? 
 

Práce s žákem, který má diagnostikovánu některou speciální 
vzdělávací potřebu, není vůbec jednoduchá. Kromě žáka 
samotného dostane „zabrat“ škola i rodina. Každá diagnóza 
může znamenat nutnost odlišného přístupu k plnění školních 
povinností, než jsou obě strany zvyklé.  Velké problémy 
většinou nastávají i při přechodu žáka na střední školu. Vždy je 
však důležité, aby obě strany – škola i rodina – měly ty 
správné informace. 
Z toho důvodu jsme se rozhodli nabídnout rodičům účast na 
vzdělávacím setkání s naší školní psycholožkou a školní 
speciální pedagožkou. Mgr. Bohdana Muzikářová a Mgr. 
Tereza Malárová mají připravenu besedu s názvem „Jak 
pracovat doma i ve škole s dětmi s SVP“. Akce se uskuteční 
v pondělí 2. března odpoledne; čas upřesníme. 
 

  Noví přátelé 
 

ZŠ Sloup se stala partnerem francouzské školy Collège privé 
Gabriel Deshayes a polské školy Szkoła Podstawowa w 
Porębie v projektu eTwinning „Let’s drop walls, let’s build 
bridges!“. ETwinningové projekty jsou mezinárodní projekty, 
které se zaměřují na prohloubení mezinárodní spolupráce škol, 
pedagogů a studentů. Konkrétně projekt „Let’s drop walls, let’s 
build bridges!“ (Zbořme zdi, postavme mosty) byl vytvořen v 
návaznosti na oslavy 30 let od pádu Berlínské zdi. Cílem je 
prostřednictvím různých typů komunikačních prostředků 
(dopisy, rozhovory, prezentace, videa, atd.) navázat nová 
přátelství a dozvědět se navzájem více o kultuře, zvycích 
apod. ostatních zemí. Kontaktní osobou je ve škole Mgr. 
Sabina Králová. 
 

  Co je ve škole nového? 

V průběhu minulých let jsme se mnohokrát pokoušeli získat 
miliony z projektových výzev EU. Zatímco u tzv. „měkkých“ 
projektů se nám to dařilo, ty „tvrdé“, díky kterým lze čerpat 
miliony například na rekonstrukci odborných učeben a 
vybavení školy, nám zůstávaly i přes opakovanou snahu 
uzavřeny. 
V posledním měsíci se situace změnila. Ministerstvo pro místní 
rozvoj nám po více než dvou letech schválilo dotaci ve výši 6,5 
milionu Kč a navíc máme ještě podán další projekt za 4,7 
milionu Kč ve výzvě MAS Moravský kras, který má naději na 
úspěch. Pro informaci uvádím výčet všeho, co škola získá: 
 

 Nová učebna přírodopisu s akvárii a terárii 

vestavěnými ve stěně, technickým zázemím, IAT, 

ozvučením, nábytkem, rozvody atd. 

 

 

 Laboratoř chemie s kompletním vybavením (vedle 

nové fyziky – chemie). 

 Bezbariérová toaleta na druhém stupni vzadu dole. 

 Výtah pro dopravu vozíčkáře. 

 Montovaná nájezdová bezbariérová rampa vepředu 

před školou. 

 Kompletně nová zámková dlažba před školou, 

mobiliář – lavičky a odpadkové koše, úprava zeleně, 

venkovní tabule s popisky. 

 Sada nových notebooků pro učitele a programové 

vybavení. 

 Sada 30 ks nových notebooků pro žáky. 

 Sada 30 ks nových netbooků pro žáky. 

 Zcela nová počítačová učebna – IAT, 24 nových 

výkonných stolních počítačů včetně programového 

vybavení pro žáky plus jeden pro učitele, server, 

nábytek, rozvody, podlaha, topení, osvětlení, 

podhledy, klimatizace, zatemnění na dálkové ovládání 

jako ve fyzice. 

V rámci tohoto všeho také množství software a dalších 
moderních výukových pomůcek, které bychom si jinak 
nepořídili. 

 

   Do Srbska! 
Po dvou letech jedeme opět do Srbska! 35 žáků a 5 učitelů 
vyjede v neděli 26. dubna a vrátí se ve čtvrtek 30. dubna 2020. 
Výměnný pobyt bude již tradičně velmi levný, protože jsme 
dostali od Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální 
spolupráci dotaci na autobus ve výši 70 tisíc Kč. V těchto 
dnech pošleme žákům přihlášky a návratky. Počítáme ale 
s tím, že přednost dostanou děti z rodin, které loni ubytovaly 
srbského hosta. 
Spolupráce se srbskou školou z Kragujevace probíhá již 
dvanáctý rok a její hlavní výhodou je komunikace v anglickém 
jazyku a poznávání jiných krajů, zvyků a kultur. 
 
 

   Malé zamyšlení nad 
školním plesem 
Školní ples již tradičně patří k sloupské plesové sezóně a bývá 
o něj velký zájem. Ten letošní se koná v pátek 17. ledna 2020, 
hraje na něm Prorock2 a vstupenky v ceně 120 Kč se již 
prodávají.  Nikdy mi však nepřipadalo normální, aby se na 
společenské akci, která je určená pro dospělé, pod stoly válely 
opilé patnáctileté děti, kterým alkohol nosí jejich plnoletí 
„kamarádi“. A přiznejme si – někdy i s vědomím rodičů!  Již loni 
jsme tedy podmínili vstup na ples plnoletostí a stejně tomu 
bude i letos. Abychom předešli nedorozumění na místě, 
chceme opakovaně předat návštěvníkům důležité informace. 
Školní ples bude přístupný pouze plnoletým návštěvníkům. 
Jedinou výjimku mají deváťáci, kteří mohou zůstat do 22:00 
hodin. Nezletilí sourozenci deváťáků, kteří budou přítomni na 
zahájení, odcházejí po polonéze.  
Věříme, že pochopíte opatření, díky kterým se již loni z plesu 
opět stalo příjemné setkání rodičů a zaměstnanců školy.  
                                                
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy. 
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