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Hodně štěstí a zdraví! 

Mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce 2022 
přejí všem rodičům, dětem i přátelům školy 
zaměstnanci ZŠ Sloup. 

   Kalendář akcí 
21. ledna Lipka, vzdělávací program, 2. A, 4. B 

31. ledna  Pololetní vysvědčení 

  Pasování prvňáků na školáky 

3. února  Námořnická diskotéka, akce ŠD 

4. února  Pololetní prázdniny 

7. – 11. února Lyžařský kurz 1. stupně 

20. – 26. února Lyžařský kurz 7. ročníku 

1. března Termín odevzdání přihlášek na SŠ 

2. března Přijímačky nanečisto – 9. ročník 

7. – 11. března Jarní prázdniny 

25. března Škola naruby 

7. dubna  Zápis do 1. třídy 

14. dubna Velikonoční prázdniny 

   Lyžáky budou 
Podle současně platných opatření počítáme s tím, že se 
uskuteční oba lyžařské kurzy. 2. - 5. ročník jede v termínu 7. - 
11. února do Olešnice (vedoucí akce Mgr. Pavel Borek), 7. 
ročník jede v termínu 20. - 26. února do Karlova (vedoucí Mgr. 
Pavel Nečas). Oba kurzy jsou již plně obsazeny. V Karlově i 
v Olešnici mají naše výpravy zajištěno ubytování a zázemí 
odděleně od ostatních hostů. Sedmáci musí také doložit 
negativní PCR testy. Máme předběžně domluveno testování 
všech zájemců před odjezdem v pátek ve škole. 

 

      Mateřská škola 
 
Pokud přijdete na zahradu mateřské školy, získáte pocit, že 
jste se octli v minulém tisíciletí. Herní prvky jsou již za hranicí 
životnosti. S městysem Sloup jsme se proto domluvili na 
postupné rekonstrukci celého prostoru a vybavení novým 
inventářem. V nejbližší době bychom měli mít k dispozici 
kompletní projekt včetně vizualizace a rozpočtu. Pokud vše 
„klapne“, měla by být první etapa prací provedena v létě 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DESET NEJ Z KRÁLOVSKÉ ANGLIE. Před dvěma lety jsme 
absolvovali poznávací zájezd do Anglie. Pokud to situace 
dovolí, vydáme se v květnu 2022 na tento zájezd znovu – vše 
je již zajištěno. Další informace poskytne Mgr. Sabina Králová. 

 

Přijímačky nanečisto 
Pamatujete si svoje přijímačky na střední školu? Určitě ano, 
protože se jedná o jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě 
každého z nás. Aby měli naši žáci na tu svou důležitou životní 
chvíli jen příjemné vzpomínky, uskuteční se ve středu 2. 
března akce s názvem Přijímačky nanečisto. V reálných 
podmínkách školního prostředí si budou moci uchazeči o 
studium vyzkoušet, jak by uspěli u jednotných přijímacích 
zkoušek, a ověřit si, kde je ještě potřeba v přípravě na zkoušky 
zabrat. 

 

   Zápis do 1. třídy 

Důležitá informace se týká rodičů a dětí, které nejpozději 31. 
srpna 2022 dovrší věk 6 let. Termín zápisu ke školní docházce 
je čtvrtek 7. dubna 2022. Formu zápisu (prezenčně či 
distančně) včas oznámíme. Spádovým mateřským školám 
jsme nabídli schůzky s ředitelem a vyučujícími prvního stupně 
v odpoledních hodinách, které budou 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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Deváťáci v Praze. Téměř 40 tisíc kroků našlapal každý 
účastník podzimního poznávacího výletu do Prahy. Naši žáci 
měli možnost prohlédnout si místa, kudy kráčela česká 
historie, a seznámit se se současností hlavního města.  

 

  Mezinárodní jazykové 
zkoušky 
ZŠ a MŠ Sloup je jednou z mála škol v okolí, která 
systematicky připravuje žáky k prvním stupňům mezinárodních 
jazykových zkoušek Cambridge ESOL a na zkoušky svým 
žákům také přispívá.  

Získané certifikáty jsou žádaným dokladem úrovně znalosti 
angličtiny, uznávaným více než 11 000 zaměstnavateli, 
univerzitami a institucemi po celém světě.  

Pro žáky šestých tříd jsou určeny zkoušky YLE Flyers (cena 
1650 Kč, spoluúčast školy 650 Kč), osmákům a deváťákům 
nabízíme získání úrovně A2 díky účasti u zkoušek KETfS 
(cena 3100 Kč, spoluúčast školy 600 Kč).  

Zkoušky se konají v květnu, kontaktní osoba ve škole je Mgr. 
Vladěna Ševčíková.  

 

  Co je ve škole nového? 

Naši žáci dostali v prosinci a lednu pěkné dárky:  
 

• Ve třídách 4. A a 4. B jsou nové interaktivní tabule. 

• Třídy 3. B a 4. A mají nové osvětlení. 

• V celé škole jsme vyměnili access pointy pro přístup k 
WiFi a oproti září jsme navýšili rychlost Internetu 
čtyřnásobně. 

• Všechna oddělení školní družiny dostanou nový 
nábytek. 

• Obnovili jsme vybavení relaxačních koutků. 

• Nové workoutové hřiště (realizováno v listopadu 
městysem Sloup). 

 
 
Zastupitelstvo Sloupu podpořilo návrh, aby byl z rozpočtu 
městyse do školy zakoupený nový výkonný konvektomat. 
Zařízení má mnoho užitečných funkcí. Bude možné lépe péci 
buchty, rozmrazovat, ohřívat talíře a gastronádoby a také  
 

připravovat několik jídel současně. Konvektomat bude uvedený 
do provozu v lednu 2022. 
 

   Na čem pracujeme 
Na jaře či v létě roku 2022 by měla být zveřejněna další výzva 
k předkládání projektů, které se týkají financování odborných 
učeben. Díky prvnímu kolu jsme získali dotaci na několik 
nových moderních učeben včetně vybavení, takže se opět 
chceme zúčastnit. Tentokrát bude projekt předkládat 
zřizovatel, tedy městys Sloup. 
 
Pokud se vše podaří, projde rekonstrukcí celé křídlo školy u 
dílen. Měly by zde vzniknout dvě polytechnické učebny 
s moderním vybavením včetně 3D tiskáren. Plánovaná je také 
moderní keramická dílna, která bude k dispozici i občanům. 
 
Díky stavebním úpravám vzniknou na prvním i druhém stupni 
dvě jazykové učebny a nové vybavení by měl mít i cvičný byt. 
 

  Testujeme a testujeme 
Když se na jaře 2021 objevila informace, že budou žáci ve 
školách pravidelně testováni, vzbudilo to u části veřejnosti 
bouři nevole. Odpovídali jsme na desítky dotazů, vysvětlovali, 
předváděli. Na první kola testování dohlíželo mnoho rodičů 
těch nejmenších. Několik žáků kvůli nesouhlasu s testováním 
ze školy odešlo a rodiče zvolili individuální vzdělávání. Čas 
plynul, všechny bouře postupně utichly, takže je možnost 
s čistou hlavou zhodnotit uplynulé období. 
 

• Testy pro žáky dostáváme sice zdarma, ale nevozí je 
do školy hasiči, jak uvádějí média. Jezdíme si pro ně 
sami. 

• Jedná se o samotesty - děti se testují samy. Postup je 
velmi jednoduchý a hned při prvním kole jej bez obtíží 
a bolesti zvládli i ti nejmenší. 

• Naši žáci mají možnost nechat se místo školy 
profesionálně otestovat smluvenou firmou. 

• S testováním či nošením roušek ve škole nemají děti 
žádný problém.  

• Již delší dobu testujeme všechny osoby ve škole – 
malé i velké, očkované i neočkované. Výjimku mají 
pouze děti v mateřské škole. 

• Za šest měsíců jsme zachytili odhadem necelých 50 
pozitivních výsledků. Šlo většinou o bezpříznakový 
průběh. Bez zachycení školními testy by tito žáci 
zůstali ve škole a nakazili spolužáky. Pro mnoho tříd 
by byla vyhlášena karanténa. To se díky testům 
naštěstí ani jednou nestalo a škola zůstala otevřená. 

• Po každém kole testování posíláme kompletní 
výsledky všem rodičům prostřednictví dm Software. 

• Dobu před Vánocemi, když epidemie vrcholila, jsme 
využili k vyzkoušení hybridní výuky. Výuka dětí ve 
třídě byla prostřednictvím Google Meet 
zprostředkována žákům v karanténě. 

 

     Den otevřených dveří  
 
Epidemie bohužel loni znemožnila konání této pravidelné 
březnové akce, díky které každoročně do školy zavítalo velké 
množství návštěvníků. V současnosti se nedá předvídat, jak se 
bude situace dále vyvíjet. Pokud však bude příznivá, jsme 
připravení tuto akci zorganizovat třeba i později. A to včetně 
pozvánek mateřským školám a svozového autobusu. 
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