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Zápis do 1. třídy

Ve středu 29. ledna 2014 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 48 
budoucích prvňáčků, z toho 9 dětí po odkladu školní docházky. Do 1. třídy by mělo ve školním roce 
2014/15 nastoupit minimálně 42 dětí (několik rodičů zvažuje pro své dítě odklad školní docházky).
Děkujeme všem rodičům za důvěru, kterou nám projevili, když při výběru školy pro své dítě zvolili 
naši základní školu. Během jarních měsíců čeká naše budoucí žáčky „Škola nanečisto“ a  Den 
otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky.  V červnu pak proběhne informační schůzka pro 
rodiče. 
                                                                                                          Mgr. Denisa Slavíková 

Exkurze  Praha
Některé akce, pořádané v naší škole, se již staly takovou tradicí. Jednou z těchto akcí je také 

exkurze žáků 9. tříd do Prahy, a to do Muzea české hudby a do Muzea Bedřicha Smetany.
A  tak jsme 11. února, samozřejmě letošního roku, opět vyrazili. My tedy, jako deváťáci, 

poprvé.
Cesta byla dlouhá, ale užili jsme si srandy. Naše první zastávka byla právě v Muzeu české 

hudby. Prohlídku jsme měli i s výkladem, a tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. 
Prohlédli jsme si různé hudební nástroje, především ty historické. Součástí exkurze v tomto muzeu 
byla i muzikoterapie. Vůbec jsme netušili, a zřejmě ani paní učitelky, co nás čeká. Ale je pravda, že 
jsme se při ní opravdu vyřádili. Jako kdyby byla určena právě pro nás. Užili jsme si ji. Pak jsme 
navštívili náš oblíbený „Mekáč“. Najíst jsme se přece museli. A tak jsme si do slova a do písmene, 
jak se říká, nacpali náš „břich“ a vyrazili do muzea dalšího. Tím bylo již zmíněné Muzeum 
Bedřicha Smetany. Tady jsme vyslechli výklad o tomto významném skladateli a zaposlouchali se do 
jeho známých skladeb. A pak už jen přesun k autobusu a cesta domů. 

Celá exkurze byla opravdu pěkná a líbila se nám. Když pomineme dva zapomenuté batohy v 
„Mekáči“, včas jsme na to přišli, a téměř ztracená bota při cestě po chodníku. Ale to jsme celí my.
                                                                                          

 Jaroslav Píša  a  Matěj Soukup  9. třída    

Olympiáda v anglickém jazyce
     Na den sv. Valentýna, 14.února, se vítězové školního kola Olympiády v anglickém jazyce 
zúčastnili okresního kola této soutěže. Jonáš Ulrych z 8. ročníku, Kateřina Riedlová ze 7. ročníku a 
Eliška Slavíková z 6. třídy (byla nejmladší mezi všemi soutěžícími) se vydali do Karlových Varů. 
Olympiáda probíhala v Domě dětí a mládeže na Čankovské. Několik desítek soutěžících 
prokazovalo své znalosti v poslechu a schopnosti mluvení o vylosovaném tématu.
     Naši žáci se sice neumístili mezi prvními, ale přesto jim patří velká pochvala. Soutěžit ve stejné 
kategorii s žáky víceletých gymnázií a jazykových škol není vůbec snadné.Všichni tři překonali 
obavy a nervozitu a určitě se za svůj výkon nemusejí stydět. Hned po skončení soutěže bylo 
rozhodnuto. Již víme, co nás čeká příští rok. Zúčastníme se znovu! WE WILL BE READY!
                                                                                                       Tereza Bremová



Florbalový  turnaj
Již 11. ledna jsme přesně v 8 hodin, 15 minut a 3 sekundy, asi jsme ten čas opravdu tak 

důkladně sledovali, odjížděli na florbalový turnaj do nedaleké Toužimi. V tomto turnaji naši školu 
reprezentovali: Ondřej Sedláček, Ladislav Adámek, Aleš Sitek, Jakub Křížek (8. A třída) a dále pak 
Václav Vaněček, Václav Schleicher a Jaroslav Šmídmajer (9. třída). Hráli jsme proti týmům z 
Toužimi, Bochova, Teplé a Bečova. Proti týmu z Bochova jsme vyhráli 4:0, s Bečovem bylo skóre 
12:0, pro nás, proti Teplé jsme zvítězili 2:1 a proti Toužimi jsme remizovali 1:1. S těmito výsledky 
jsme tím pádem v celém turnaji obsadili 1. místo. A to nás opravdu těšilo. Nemalou zásluhu na 
našem celkovém vítězství mají samozřejmě všichni, ale vyzdvihnout musíme především Ondřeje 
Sedláčka, který sám dal nespočet gólů. Dále pak také samozřejmě nesmíme zapomenout na  Láďu 
Adámka.
                                                                                   Václav Vaněček  9. třída, Ondřej Sedláček  8.A 

Bublava 2014 
     I letos vyrazili žáci na lyžařský kurz do Bublavy. Tento týdenní výcvik je určen předevší pro 
žáky 7. ročníků, ale stav dětí doplňují i žáci z ročníků nižších i vyšších. Letošní hory se uskutečnily  
hned po pololetním volnu, a to  v týdnu od  2.- 7. února. Výcviku se zúčastnilo 34 žáků společně se 
třemi učiteli naší školy. Panem učitelem Václavem Lísalem, hlavní organizátor, panem ředitelem 
Luďkem Svobodou a nechyběla ani paní učitelka Eva Svobodová. Jako lékařský dohled s námi jel 
pan doktor Vlastimil Bursa.
     Den odjezdu – neděle 2. února. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a hned odpoledne vyrazili 
poprvé na svah. Předvedli jsme své schopnosti v lyžování a podle nich jsme byli rozřazeni do tří 
skupin. Následující dny probíhaly podle předem stanoveného programu. Po snídani dopolední 
lyžování, oběd a polední odpočinek. Odpoledne opět výcvik, návrat na chatu, osobní volno a 
večeře. Během výcviku jsme se zaměřili především na sjezd, ale vyzkoušeli jsme i běžky. Večery 
probíhaly v duchu zábavy, i když jsme hned na začátku prošli i důležitou přednáškou. Pan učitel 
Lísal měl pro nás vždy připravené zajímavé hry, při kterých jsme se dobře pobavili, a pan ředitel byl 
náš DJ. Diskotéka nesměla chybět. Ve čtvrtek, poslední den výcviku, přišly na řadu závěrečné 
závody. Soutěžili hlavně ti, kteří byli na kurzu poprvé, aby to bylo fér. U kluků se na 3. místě 
umístil Pavel Pacík, na místě druhém skončil Tomáš Molek a prvenství si vybojoval Standa 
Soukup. U dívek třetí příčku obsadila Karolína Cardová, na 2. místě skončila Dana Mandausová a 
1. místo patřilo Elišce Slavíkové.
     Přišel pátek a tím pádem odjezd domů, kde na nás již netrpělivě čekali rodiče. I když letošní 
zima milovníkům zimních sportů opravdu nepřeje a sněhu je skutečně málo, my jsme měli právě v 
tento týden fakt štěstí. Sníh byl a sluníčko také nechybělo. Prožili jsme krásný týden!

                                             Štěpánka Krausová, Jessica Vargová a Petra Janouškovcová  9. třída   

 Kotelna Žlutice
     22. února jsme vyrazili, tedy konkrétně žáci volitelného předmětu Ekologie, na exkurzi do 
žlutické kotelny. Po příchodu ke kotelně nás přivítal pan Melnyk a vysvětlil nám, jak vše v kotelně 
funguje. Nejdříve jsme se podívali do skladu slámy, tou se topí, a na popel, který se odváží na pole 
a slouží jako hnojivo. Potom jsme šli přímo do budovy kotelny, kde nám náš průvodce řekl, kde se 
co nachází a jak co funguje. Podívali jsme se například na „šneka“, samozřejmě ne toho s ulitou, 
ale na jedno ze zařízení kotelny, a dále na pásy, které vedou přímo do kotle. Navštívili jsme i řídící 
místnost, kde měli dokonce i televizi.
     V závěru exkurze jsme poděkovali, zapsali se do návštěvní knihy a hurá domů. Někteří tedy 
ještě zpátky do školy. Celá prohlídka byla opravdu zajímavá.

                                                                                                       Natálie Krumlová  7.B 



Několik fotografií z lyžařského výcviku  



 Informace školní kuchyně
Na měsíc březen připravujeme pro strávníky akci  „Kluci v akci“, která proběhne  10. 3. 2014. 
Jedná se o projekt dodavatelské firmy Bidvest, která dodává do školní jídelny suroviny. Mezinárodně 
oceňovaný kuchař firmy vaří 1 den ve školní jídelně společně s týmem místních kuchařek a také s nimi jídlo 
vydává strávníkům.
Tento projekt přináší do zajetých kolejí novou inspiraci a moderní postupy vaření. Můžete se těšit na nové 
kombinace a  druhy příloh, které jsme ještě v naší kuchyni nevařily. 
Jídelníček na tento den bude vyvěšen ihned po jarních prázdninách v prostorách školy i na webových 
stránkách školy. 

Další aktivity a projekty naší školní jídelny:
Mléko do škol – všichni žáci školy si mají možnost o první malé přestávce si koupit ve školní jídelně za 
dotovanou cenu 5,- Kč  mléčné výrobky dle nabídky. V nabídce jsou ochucená mlíčka v krabičkách 250 ml, 
3 příchutě, jogurty (Madeta), 4 různé příchutě, lipánky 6 různých příchutí. Každý žák má nárok na 1 
výrobek denně za dotovanou cenu. Nelze nakupovat větší množství do zásoby. Je možné dětem  výrobky 
předplatit – žák dostane kartičku s vyznačeným jménem, na kterou si výrobky vyzvedává. Na 1 kartičce je 
10 políček. Případné dotazy zodpoví vedoucí ŠJ.  
Ovoce do škol – žáci 1. - 5. ročníku dostávají 1x za 14 dní 1 kus ovoce nebo zeleniny zdarma.
Výjimečně je poskytnut ovocný nápoj. Druh ovoce či zeleniny nemůže škola nijak ovlivnit. Jedná se o 
celorepublikový projekt v rámci Evropské unie. Tento projekt není určen pro všechny žáky. Je určen pouze 
pro 1. stupeň základních škol. Ovoce děti dostávají do třídy o velké přestávce. Toto ovoce není součástí 
školního stravování, jídelna se pouze stará o jeho distribuci od dodavatele k žákům.  
Soutěž Bondíkování ve školní jídelně
Děti, stravující se v jídelně, se mohou účastnit  soutěže, která podporuje zdravé stravování dětí. Sbírají body 
za každý snědený oběd, který se skládá ze zeleniny, luštěnin nebo rybího masa. Na konci každého měsíce si 
děti losují  jeden z několika druhů drobných dárků. Dárky do soutěže poskytuje firma Bonduelle.

Školní jídelna nabízí i možnosti levného a zdravého stravování pro ostatní občany města.
V jídelně mají možnost  stravovat se  za cenu 50,- za oběd. Menu zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj. 
Vzhledem k tomu, že jsme školní jídelna, je třeba dodržovat některé předpisy, které ostatní stravovací 
provozy neomezují. Jedná se například o časové oddělení cizích strávníků od strávníků ze školy.
Cizí strávníci se stravují přímo v jídelně, a to pouze v těchto časech: 12.05 – 12.30 a 13.00 – 13.30
Do jídlonosiče lze oběd servírovat pouze v těchto časech: 11.00 – 11.20 a 13.40 – 14.00
Je možné se stravovat denně ale i nepravidelně objednávat a platit jednotlivé obědy. 
Podmínky stravování:
- zakoupení čipu za zálohu 115,- Kč – záloha je vratná při vrácení čipu
- obědy se hradí  v dostatečném předstihu na konto strávníka – konto je přiděleno při přihlášení k odběru 
obědů a zakoupení čipu
- platby je možné provádět přes účet nebo složenkou, pouze ve výjimečných případech hotově 
- dodržování času pro odběr obědů

Školní kuchyně při ZŠ a ZUŠ přijme kuchaře – kuchařku (nejlépe vyučené). Bližší informace 
poskytne vedoucí školní kuchyně paní Švambergová. Kontakt: kuchyne@zszlutice.cz, tel. 725 958 
984.

Aktuální dění ve škole sledujte na www.zszlutice.cz
Na stránkách školy naleznete mimo jiné aktuální rozvrhy tříd (včetně suplování), jídelníček na daný týden,  
fotogalerie z akcí školy, plánované události a další aktuální informace. Můžete se zde i podělit se svými postřehy 
k dění ve škole a přidat případné připomínky.

Kontakty na školu:
Telefon do ZŠ: 353 393 243        Mobil do ZŠ: 725 958 983        Telefon do ZUŠ:  607 006 574 
Telefon do školní jídelny:   725 958 984 Telefon do školní družiny   725 958 985
e-mail školy:  posta@zszlutice.cz e- mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz

KAŇKA – časopis  ZŠ a ZUŠ  Žlutice  vydávaný jako příloha Žlutického zpravodaje
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Telefon do školní jídelny:   725 958 984 Telefon do školní družiny   725 958 985
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