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Vážení rodiče, 

posíláme pravidelné informace pro budoucí žáky 
druhého stupně a jejich rodiče. Také v uplynulém 
roce jsme se snažili zlepšovat naši vzdělávací 
nabídku a jsme velmi rádi, že díky tomu sloupskou 
školu vyhledává stále více žáků z Vysočan i jiných 
obcí. Rádi proto u nás přivítáme i vysočanské 
šesťáky. 
 

        Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy 

       

   Noví zaměstnanci 
Noví kolegové v pedagogickém sboru: RNDr. Vladimír Klimek 

– matematika, fyzika; Mgr. Klára Stiskálková – matematika, 

přírodopis; Mgr. Klára Šindelková – ruský jazyk, anglický jazyk; 

Mgr. Michaela Sehnalová – speciální pedagog.  

 

  Co je ve škole nového? 
Koncem listopadu 2019 doporučilo Ministerstvo pro místní 

rozvoj k financování dva naše investiční projekty určené na 

opravu a rekonstrukci odborných učeben. Díky tomu jsme 

mohli realizovat tyto práce: 

 

• Kompletní výměna všech instalací a rozvodů 

v odborných učebnách. 

• Související stavební práce – bourání, zdění, omítky, 

nové podlahy, malování. 

• Speciální odolný nábytek na míru do laboratoře a 

kabinetu chemie, přírodovědné a multimediální 

učebny.  

• Multimediální učebna (dříve počítačovka) je 

klimatizovaná a má automatické zatemnění. 

• Nová laboratoř chemie je kompletně přizpůsobená 

novele školského zákona, tedy možnosti používat ve 

výuce chemikálie, které dříve nebyly povoleny. 

• Akvária a terária zabudovaná ve stěně včetně 

moderního technického zázemí. 

• Obnova školní počítačové sítě a její zabezpečení proti 

hackerským útokům, výměna serveru. Možnost 

blokování stránek se závadným obsahem. 

• Kompletní generační výměna všech výukových 

počítačů, notebooků, netbooků a tabletů ve škole 

včetně programového vybavení. 

• Možnost napojení do školní sítě a využívání školních 

výukových programů odkudkoliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pořízení moderních výukových pomůcek do 

přírodovědných předmětů – mikroskopů, 

laboratorních vah, souprav pro provádění pokusů a 

dalších. 

• Bezbariérový přístup do školy, výtahová plošina do 

prvního poschodí, bezbariérové WC (podmínka pro 

přidělení dotace). 

• Venkovní úpravy – nové atrium včetně laviček. 

 

Ve spolupráci se zřizovatelem školy připravujeme také 

kompletní výměnu podlah v tělocvičně a v bazénu. 

 

 

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

   Psycholog a speciální 

pedagog až do června 2022 
K moderní škole patří specialisté, kteří pomáhají žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami zvládnout zátěž učiva. Už 

delší dobu máme k dispozici školního psychologa a od září 

2020 rozšířil naše řady také speciální pedagog, který má za 

úkol diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků a 

součinnost při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou 

integraci žáků. Financování těchto nadstandardních 

pracovních pozic máme díky dotacím zajištěno až do června 

roku 2022. 
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Ročníkové práce 
Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ a 
MŠ Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je 
naučit je využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit 
učivo základní školy. 
Každý žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta či 
konzultanty z řad pedagogů a má za úkol vypracovat a před 
komisí obhájit individuální práci o rozsahu přibližně 5 – 15 
stran. 

 

    Začínáme adapťákem 
V šestých třídách vznikají díky dětem z Vysočan nové 

žákovské kolektivy. Aby se noví spolužáci stali dobrými 

kamarády, organizujeme vždy na začátku školního roku 

několikadenní akci plnou seznamovacích her. Ten letošní 

“adapťák” se mimořádně konal ve škole, ale za běžných 

okolností vyjíždíme poznávat okolní přírodu. 

 

 

Seznamovací kurz neboli „adapťák“ pro děti z Vysočan byl 
jednou z mála akcí, které se nám v letošním školním roce 
podařilo připravit a uskutečnit. 

  Distanční výuka  

Letošní rok nás postavil před nutnost vypořádat se 

s mimořádnou situací. Všichni si přejeme, aby již nedošlo 

k uzavření základních škol, ale štěstí přeje připravenému. 

Systém distanční výuky jsme proto nastavili tak, aby 

způsoboval co nejmenší škody na vědomostech žáků. Máme 

připravený rozvrh on-line hodin prostřednictvím aplikace 

Google Meet – každý žák má na Google založený svůj účet. 

Nejde o dlouhé přenosy kompletní výuky přes počítač, ale 

podíl on-line hodin a samostatné práce žáků je nastavený 

v poměru 1:1. Úkoly dostávají všichni žáci ve stejný čas – vždy 

v úterý ráno prostřednictvím dm Software. Na podzim roku 

2020 jsme navíc zorganizovali také první on-line třídní 

schůzky. 

Vzhledem k investicím do vybavení školy má každý pedagog 

svůj služební notebook a v případě potřeby můžeme bezplatně 

zapůjčit počítače také žákům. 

 Sportovní zázemí školy 
Bazén je v provozu vždy od začátku listopadu do konce dubna. 
Pokud to není zakázáno z důvodu mimořádného stavu, pak 
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 také lyžařské 
kurzy pro 1. stupeň a 7. ročník, kurz snowboardingu, kurz 
vodní turistiky (rafty). 

 

  Úspěšně na střední škole 
 
Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ 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 níž mají možnost si vyzkoušet zkoušky 
v reálných podmínkách. 
 
Zkrátka nepřijde ani angličtina. Ve škole vyučují rodilí mluvčí a 
žáci, kteří mají o studium Aj 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. 
 
 

 Rádi bychom do Srbska 
Naše škola již více než desetiletí udržuje kontakty s Osnovna 
škola Milutin i Draginja Todorovič v Kragujevaci, která má 900 
žáků a patří k nejlépe hodnoceným školám v Srbsku.  

Tato balkánská země nás vždy příjemně překvapila. 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. Srbové nám také vždy dokázali, že 
slovanská pohostinnost není prázdný pojem. 

Na druhé straně naše škola se mohla vždy předvést 
materiálním zázemím a také například podporou ve výuce 
žáků se zdravotním omezením. 

Z důvodu mimořádných opatření jsme již dvakrát museli 
odmítnout pozvánku k návštěvě Kragujevace pro žáky druhého 
stupně a učitele – na jaře a na podzim 2020. Na úhradu 
dopravy jsme také již měli vyřízenu dotaci.  

Doufáme však, že se již brzy do Srbska podíváme a našim 
přátelům oplatíme návštěvu z jara 2019. 

                                                                     Mgr. Pavel Dočekal 


