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Prázdniny utekly jako voda a před námi je 

deset měsíců učení, práce a domácích úkolů. 

Dětem mnoho pěkných známek a rodičům 

radost z úspěchů jejich ratolestí přejí 

zaměstnanci ZŠ a MŠ Sloup. 
 

   Důležité termíny 
Podzimní prázdniny 26. – 27. října 2022  
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023 
Pololetní prázdniny 3. února 2023 
Jarní prázdniny  13. – 19. března 2023 
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023 
Hlavní prázdniny  1. července – 3. září 2023 
Předání přihlášky na SŠ  do 1. března 2023 
Zápis do 1. ročníku 4. dubna  2023 
Obhajoby ročníkovek         12. – 15. června 2023 

   Noví zaměstnanci 
Pedagogický sbor posílili noví kolegové – Mgr. Svatava 
Ročáková, Mgr. Lucie Kubicová, Mgr. Michaela Rašková, Bára 
Kuchařová, do provozu nastoupila p. Alice Mynaříková. 
V mateřské škole bude nově působit p. Marie Kučerová. 

 

     Kdy na třídní schůzky 
Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte 22. 
září 2022 (jen první ročník), 24. listopadu 2022, 10. ledna 2023 
a 20. dubna 2023. Mimo tyto termíny si můžete domluvit 
individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem školy. 

 

  Co je ve škole nového? 
Pracujeme na seznamu kroužků a počítáme s tím, že se 
rozjedou od začátku října. Kompletní seznam dostanou žáci 
koncem září. Upozorňujeme, že není možné zvolit čas 
schůzek, který by vyhovoval úplně všem. Například 
v tělocvičně má vždy přednost pravidelná výuka a na kroužky 
tedy zbyde čas brzy ráno anebo později odpoledne. Termíny 
kroužků je nutné skloubit i s rozvrhem vyučujících.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce přes prázdniny: 
 

• Malování čtyř tříd, chodby na druhém stupni, vestibulu 
na druhém stupni. 

• Regenerace umělého povrchu na školním hřišti. 

• Výměna osvětlení v posledních dvou kmenových 
třídách. 

• Výměna tabulí ve dvou třídách. 

• Výměna linolea na prvním stupni nahoře. 

• Výměna nábytku ve všech třídách školní družiny. 
 
V srpnu jsme ve spolupráci s městysem ukončili rok trvající 
přípravu druhé části investičního projektu, který se týká 
rekonstrukce odborných učeben. Koncem září budeme projekt, 
jehož výše přesahuje 26 milionů, podávat. Pokud to „klapne“, 
může se škola těšit na šest nových skvěle vybavených 
odborných učeben. Výše dotace dosahuje 90 % a projekt 
obsahuje také prostředky na výměnu vodoinstalací, 
elektroinstalací, topení, podlah. 
 

 
 
Už to začalo! Ve čtvrtek 1. září jsme přivítali 47 prvňáčků, kteří 
se již „rozkoukávají“ ve dvou prvních třídách. Pomáhají jim 
v tom jejich starší kamarádi – patroni ze tříd 9. A a 9. B. Ty 
největší školáky zase čeká náročná příprava na přijímací 
zkoušky na střední školy. Takže všem přejeme mnoho 
úspěchu.  
 

     Počet žáků a tříd 

v roce 2022/2023 

V letošním školním roce má základní škola k 8. září 419 žáků a 
18 tříd. Počet žáků se ve srovnání s loňským rokem navýšil o 
4. Školní družina je zcela naplněná – 143 dětí. Do mateřské 
školy nastoupilo 20 dětí. Vzhledem k odpočtu kapacity za 
dvouleté děti je také MŠ zcela obsazena. 

ZÁŘÍ 2022 ZŠ a MŠ SLOUP 
 

Termíny a informace • Třídy a třídní učitelé • Akce školy • Novinky • Školní řád • Letem světem 

 

 

 

Nepravidelný občasník ZŠ a MŠ Sloup • 09/2022 

 
www.zssloup.net • zs.sloup@centrum.cz • 516 435 337 

 



 
www.zssloup.net ∙ zssloup@centrum.cz ∙ 516 435 337 02 

   Třídy a třídní učitelé 

I. A  Mgr. Marie Koutná 

I. B  Mgr. Pavel Borek 

II. A  Mgr. Monika Gregorová 

II. B   Mgr. Romana Nečasová 

III. A  Mgr. Eva Turčanová 

III. B  Mgr. Petra Bufková 

IV. A  Mgr. Iva Paděrová 

IV. B  Mgr. Martina Šamalíková 

V. A  Mgr. Lenka Tallová 

V. B   Mgr. Tereza Bočková 

VI. A  Mgr. Darina Zouharová 

VI. B  Mgr. Michal Kala 

VII. A  Mgr. Michaela Matějková 

VII. B  Mgr. Renata Kulíšková 

VIII. A  Mgr. Silvie Hejčová 

VIII. B  Mgr. Sabina Králová 

IX. A  Mgr. Oldřiška Hloušková 

IX. B  Mgr. Klára Stiskálková 

Jedeme do Srbska. Naši srbští partneři ze základní školy 
v Kragujevaci potvrdili pozvání k výměnnému pobytu v termínu 
pondělí 19. září – pátek 23. září. Pozvání platí pro 35 žáků 
naší školy od 12 let a doprovod učitelů a jsou dosud VOLNÁ 
MÍSTA! Pro žáky bude v Srbsku připraven pestrý program a 
není bez zajímavosti přínos pro výuku angličtiny – Srbové 
mluví anglicky velmi dobře. Vzhledem k blížícímu se odjezdu 
bude o zařazení do zájezdu rozhodovat pouze rychlost 
doručení vyplněné návratky do školy Mgr. Sabině Králové. 

   Letem světem  
- Na podzim proběhne několik zajímavých akcí – 
adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, výuka na dětském 
dopravním hřišti pro čtvrťáky a exkurze žáků 9. ročníku do 
Prahy. 
 
- Požádali jsme o další dotaci na platy školního 
psychologa a školního speciálního pedagoga. Tito specialisté 
pracují se znevýhodněnými a nadanými žáky, snaží se 
předcházet negativním jevům v kolektivech dětí, jsou v úzkém 
kontaktu s vyučujícími a ve škole budou k dispozici od pondělí 
do čtvrtka. Ve škole působí nová školní psycholožka – Mgr. 
Michaela Rašková a speciální pedagog Mgr. Michaela 
Sehnalová.  
 
- Na červnovém jednání rozhodlo zastupitelstvo 
městyse Sloup o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz 
školy o 1 000 000 Kč. Celková výše příspěvku zřizovatele činí 
4 000 000 Kč. Děkujeme. 

 
 
- Náš školní vzdělávací program Škola pro život se od 
1. září 2022 změnil. Ve čtvrtém ročníku budou mít žáci o jednu 
hodinu přírodovědy méně a nově jim do rozvrhu přibyla 
informatika. Změny se týkají také ročníkových prací. Žák bude  

 
 
připuštěn k obhajobě na základě doporučení konzultanta a 
obhajoba nesmí být doprovázena pouhým předčítáním 
poznámek. Celý vzdělávací program najdete na našich 
stránkách www.zssloup.net, odkaz dokumenty. 

 

   Školní řád 
Informujeme, že byl vydán Školní řád základní školy platný od 
1. září 2022. Novinky a změny:  

• Zákaz manipulace s energetickými nápoji a vnášení či 
užívání návykových látek, jedů a látek, které je 
napodobují. 

• Mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo 
mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 
10 dnů může ředitel vyhlásit z důvodu izolace, 
karantény nebo onemocnění COVID-19 
pedagogických pracovníků, kdy nelze zajistit 
prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání 
distančním způsobem. 

• V odůvodněných případech si ředitel školy může po 
nepřítomnosti žáka vyžádat prostřednictvím zástupců 
žáka lékařské potvrzení. 

• Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek 
školy, případně nahradit způsobenou škodu. 

• Počet známek nutných k uzavření klasifikace z 
druhého cizího jazyka se snižuje na 4 za pololetí. 

 

 
Po dvouleté covidové přestávce se v uplynulém školním roce 

konal take oblíbený kurz vodní turistiky na Vltavě, který je 

určený pro 9. ročník.  

 

   Lyžák pro 8. a 9. ročník 
Ve školním roce 2022/2023 nabízíme novinku, která je určena 
pro zájemce z řad žáků 8. a 9. ročníku. V termínu 19. – 24. 
února 2023 se v Karlově uskuteční první ročník rozšiřujícího 
lyžařského kurzu. Akce se uskuteční pouze v případě 
DOSTATEČNÉHO ZÁJMU. Kontaktní osobou je Mgr. Pavel 
Nečas; žáci dostanou návratky.  
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