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Hodně štěstí a zdraví! 

Mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce 2023 
přejí všem rodičům, dětem i přátelům školy 
zaměstnanci ZŠ a MŠ Sloup. 

   Kalendář akcí 
leden/únor Schůzky s rodiči ve spádových mateřských  

školách 

15. – 20. ledna Lyžařský kurz 7. ročníku 

31. ledna  Pololetní vysvědčení 

  Pasování prvňáků na školáky 

3. února  Pololetní prázdniny 

6. – 10. února Lyžařský kurz 1. stupně 

19. – 24. února Lyžařský kurz 8. a 9. ročníku 

1. března Termín odevzdání přihlášek na SŠ 

  Přijímačky nanečisto – 9. ročník 

9. března Den otevřených dveří 

13. – 17. března Jarní prázdniny 

24. března Škola naruby 

4. dubna  Zápis do 1. třídy 

6. dubna  Velikonoční prázdniny 

13. – 14. dubna Přijímací zkoušky na střední školy 

2. května Zápis do mateřské školy 

 

      Bazén jede! 
 
Poté, co byl v Blansku definitivně ukončen provoz v krytých 
lázních, nabízí školní bazén ZŠ a MŠ Sloup jednu z mála 
příležitostí pro plavecký výcvik, který je ve školách povinný. 
  
Díky tomu je náš sloupský bazén plně vytížený, a to většinou 
nepřetržitě od rána až pozdního odpoledne. Hlavními 
„nájemníky“ jsou především naši žáci, kteří plavou nejméně 
jednou týdně od prvního do devátého ročníku. Své hodiny má 
vyčleněné mateřská škola i školní družina.   
 
Díky tomu, že v našem bazénu plave nebo se na to připravuje 
kromě naší školy pět dalších škol, si bazén na sebe dobře 
přivydělává. Také z tohoto důvodu počítáme s jeho 
neomezeným provozem až do konce dubna 2023 a v dalších 
letech. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Putování do Prahy. Na přelomu září a října každého školního 
roku se žáci devátého ročníku vydávají na vícedenní 
poznávací výlet do hlavního města. Často se dostanou na 
zajímavá místa – do televize, na úřad vlády, do Národního 
divadla. 

 

Dvakrát krajské kolo! 
Jeden z největších sportovních úspěchů, kterých může 
základní škola dosáhnout, je postup jednotlivce či školního 
týmu do krajského kola. Nebývá to zdaleka na dennim 
pořádku, protože v “okresu” je vždy silná konkurence. Naši 
mladí sportovci si tuto poctu v prosinci vybojovali dokonce 
dvakrát! Gratulujeme florbalovému týmu starších dívek a 
šachovému oddílu starších hochů k postupům do krajského 
kola a děkujeme trenérům Pavlu Nečasovi a Františku 
Balážovi za skvělou práci. 

   Zápis do 1. třídy 

Důležitá informace se týká rodičů a dětí, které nejpozději 31. 
srpna 2023 dovrší věk 6 let. Termín zápisu ke školní docházce 
je úterý 4. dubna 2023 od 15:00 hodin v ZŠ Sloup. Všem 
spádovým mateřským školám jsme nabídli informační schůzky 
s ředitelem a vyučujícími prvního stupně v odpoledních 
hodinách přímo v jednotlivých mateřských školách. Schůzky 
jsou určeny pro rodiče budoucích předškoláků (MŠ Sloup, 
Šošůvka, Petrovice, Němčice, Žďár, Vavřinec). O termínu se 
informujte přímo ve vaší MŠ. V případě nutnosti si také můžete 
s ředitelem školy domluvit individuální schůzku na telefonním 
čísle 606 858 240. Další důležitý termín je 2. květen 2023 – to 
se uskuteční informační setkání s rodiči zapsaných dětí přímo 
v ZŠ Sloup. 
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#VisitSrbsko je název celoškolní projektové výuky, která 
proběhla v prosinci. Děti vařily srbská jídla, sbíraly informace o 
zemi, hledali možnosti ubytování či tipy na zajímavé výlety. 
Výstupem z této akce je cestovní průvodce, který je nyní 
v tisku. 

  Střípky ze Srbska 
V pondělí 19. září bylo u školy živo již od brzkých ranních 
hodin. Tři desítky žáků odjížděly s učiteli na výměnný pobyt do 
srbského Kragujevace. Již patnáct let spolupracujeme 
s největší a nejlépe hodnocenou místní základní školou – 
Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič. Cesta proběhla 
bez komplikací a ani zdržení na hranicích nepřekročilo 
obvyklých 75 minut. Kolem sedmé hodiny večer jsme 
zastavovali na místě srazu v Kragujevaci. Od této chvíle začaly 
čtyři dny plné výletů, setkávání s přáteli a kolegy, společných 
akcí a poznávání cizí země. Partneři nám připravili nejen vřelé 
uvítání, ale také skvělý program. Výsledkem bylo, že jsme 
v pátek odjížděli domů všichni nadšení. Spolupráce se Srby 
bude pokračovat i nadále, takže v roce 2023 ve Sloupě na 
shledanou, přátelé! 

  Příprava na přijímačky 

Důležitým měřítkem kvality základní školy je úspěch žáků u 
přijímacích zkoušek na střední školy. Pro zdárné absolvování 
jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) se snažíme vytvořit 
deváťákům ideální podmínky. Na celém druhém stupni mají 
žáci podstatně zvýšený počet hodin českého jazyka a 
matematiky oproti „povinnému základu“ (předměty JPZ), 
všichni zájemci o maturitní obory procházejí v deváté třídě 
dvěma povinnými přípravnými kurzy, začátkem března 
absolvují akci Přijímačky nanečisto a zájemci si mohou 
s vyučujícími domluvit individuální konzultace. 
 
Nejnovější aktivitou, kterou jsme zahájili v roce 2022, jsou 
Semináře z českého jazyka a matematiky. Necelé tři týdny 
před přijímačkami budou mít deváťáci ve škole čtyři dny pouze 
hodiny českého jazyka a matematiky. V roce 2023 vylepšíme 
semináře o tandemovou výuku, což znamená, že v každé třídě 
budou současně vyučovat dva kvalifikovaní učitelé. 
 

   Nové šatny 
Konečně! Již mnoho let volají rodiče i žáci po nových šatnách. 
Původní klecové kóje jsou již dávno za hranicí životnosti. 
Naskýtá se otázka, co je lepší – jestli uzamykatelné skříňky pro 

jednotlivce nebo kompletní a důkladná rekonstrukce původních 
klecových kójí. V uplynulém období jsme sbírali informace o 
výhodnosti obou řešení ve školách, kde již opravy proběhly, a 
nakonec jsme se přiklonili k rekonstrukci kójí. Síťové klece 
budou nahrazeny moderními materiály, přibudou nové poličky, 
lavičky a skříňky. V létě roku 2023 se pustíme do první 
poloviny šaten, takže děti z 1. - 5. ročníku půjdou v září 2023 
již do nového. 
 

     Den otevřených dveří  
 
V loňském školním roce jsme pořádali první den otevřených 
dveří po dvouleté covidové přestávce. Na tuto akci jsme kromě 
veřejnosti vždy také zvali děti ze všech šesti spádových 
mateřských škol. Zájem o školu byl obrovský a v tento jeden 
den škola doslova praskala ve švech. Z toho důvodu jsme se 
rozhodli akci rozdělit do dvou termínů. Den otevřených dveří 
pro veřejnost se uskuteční ve čtvrtek 9. března od 8:00 do 
12:00 hodin a děti z mateřských škol nás navštíví o den 
později, tedy v pátek 10. března. 

   Lyžáky posíleny 
Až donedávna absolvovali naši žáci dva lyžařské výcvikové 
kurzy. První je určený pro 2. – 5. ročník a druhý pro 7. ročník. 
Není bez zajímavosti, že jsme snad jediná škola v širokém 
okolí, která nabízí „prvostupňový“ kurz s pobytem dětí v hotelu, 
nikoliv s každodenním namáhavým dojížděním. 
 

V letošním školním roce jsme vyslyšeli prosby žáků, kteří 
v sedmém ročníku přišli o „lyžák“ z důvodu covidových 
omezení. V termínu od 19. do 24. února tedy pojedou lyžovat 
také zájemci z řad 8. a 9. ročníku. Celková cena 6 100 Kč není 
nijak závratná – vzhledem k tomu, že obsahuje cestovné, 
ubytování, plnou penzi i týdenní permanentku.  
 

  Bude více informatiky 

Doba covidová důkladně prověřila naši informační gramotnost. 
Kdo neměl počítač a neuměl ho dobře ovládat, jako by ani 
nebyl. Ministerstvo školství na novou situaci zareagovalo a 
vydalo nové právní předpisy, takže se v nadcházejícím období 
změní učební plán, tedy počty vyučovaných hodin 
v jednotlivých předmětech. Od září 2022 mají žáci na prvním 
stupni o hodinu méně přírodovědy a informatiku již od 4. 
ročníku. Od září 2023 se sníží počet hodin výchovy 
k občanství, zeměpisu a výtvarné výchovy na druhém stupni a 
žákům přibude povinná informatika v 7. – 9. ročníku. Počty 
hodin ostatních předmětů se nemění. 

   Letem světem 
• Na stránkách www.zssloup.net najdete novou 
Koncepci rozvoje školy do roku 2025. Obsahuje také 
vyhodnocení dotazníků, které jsme v září a říjnu posílali 
rodičům. 

• Celkem téměř 4 miliony Kč jsme dostali v rámci 
operačního programu Jan Amos Komenský. Peníze využijeme 
na financování školního psychologa, speciálního pedagoga, 
další vzdělávání učitelů a financování inovací ve výuce. Část 
prostředků má k dispozici mateřská škola i školní družina. 
 

• Přes Vánoce jsme ve dvou odděleních školní družiny 
měnili osvětlení včetně rozvodů elektřiny. 

http://www.zssloup.net/
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