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Nový školní rok
V pondělí 1. září byl zahájen školní rok 2014/2015. Po loňském, z našeho pohledu
bezproblémovém sloučení škol (základní, praktická, umělecká), jsme vstoupili do dalšího
školního roku. Přivítali jsme 41 prvňáčků i celou řadu dalších dětí z okolních obcí. Počet
žáků, kteří docházejí do základní školy se zvýšil na 314, školu uměleckou navštěvuje 129
žáků v oborech hudebních i výtvarném. Do školy nastoupili také tři noví, plně
kvalifikovaní učitelé. Novinkou letošního roku je zapojení školy do projektu, který
umožňuje využít ve třídách další podpůrné pedagogické profese, jako jsou speciální
pedagog, logoped, školní psycholog a asistenti pedagoga. Cílem využití těchto profesí je
pomoc žákům, kteří ji potřebují a mají o ni zájem, a ve svém důsledku i podpora nadaných
dětí, na které budou mít učitelé větší časový prostor.
Škola kromě vlastní výuky nabízí opět celou řadu zájmových kroužků, letos nově mají žáci
možnost třetího kroužku zdarma. Bohužel zájem především starších dětí o kroužky je
poměrně slabý. Od druhého říjnového týdne bude opět v provozu plavecký bazén s
nabídkou plavání pro veřejnost.
Věřím, že všichni pedagogičtí pracovníci udělají maximum pro to, aby žáci ve škole dále
rozvíjeli svoje nadání a dovednosti a také doufám, že se všem žákům v letošní školní roce
bude ve škole líbit a budou k nám chodit rádi.
Mgr. Luděk Svoboda
Výstava Památníku Terezín ve školní galerii
V pondělí 15. září proběhla ve školní galerii vernisáž další výstavy. Po roce jsme opět dali prostor
Památníku Terezín k prezentaci dětských prací s tématikou doby, na kterou je i dnes dobré
nezapomínat. Letošního ročníku výtvarné soutěže se zúčastnili se svými pracemi i žáci naší školy.
Poděkování za pomoc při uskutečnění akce připadá paní učitelce Vendule Kuchtové a panu učiteli
Stanislavu Ertlovi.
PAMÁTNÍK TEREZÍN + ZŠ A ZUŠ ŽLUTICE SI VÁS
DOVOLUJÍ POZVAT NA VÝSTAVU STUDENTSKÝCH
PRACÍ Z XVI. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
PAMÁTNÍKU TEREZÍN

PAMĚŤ, VZPOMÍNÁNÍ, PŘIPOMÍNÁNÍ…
VÝSTAVA POTRVÁ DO KONCE ŘÍJNA 2014 VE ŠKOLNÍ
GALERII NA SCHODECH
SOUČÁSTÍ VÝSTAVY JSOU TÉŽ VYBRANÁ DÍLA ŽÁKŮ
NAŠÍ ŠKOLY Z DOSUD POSLEDNÍHO ROČNÍKU
SOUTĚŽE.

Organizace školního roku 2014/2015
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015.
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny proběhnou v týdnu 2. března - 8. března 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Termíny rodičovských konzultací v 1. pololetí školního roku 2014/2015
18. listopadu 2014 a 8. ledna 2015 vždy od 16 do 18 hodin
ZŠ a ZUŠ Žlutice nabízí i letos rodičům a veřejnosti
KURZ ANGLIČTINY – KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
Skupina loňských „začátečníků“ bude opět v pondělí od 15:30 a skupina „pokročilých“ ve čtvrtek od
15:00. Vítáni jsou i další zájemci – nezáleží na stupni znalosti angličtiny, domluvíme se !
(Bližší informace – T. Bremová, tel. 776 149 135)

Plavání pro veřejnost
Od 14. října 2014 bude po letní přestávce opět zahájen provoz v plaveckém bazénu při ZŠ.
Předpokládané termíny plavání pro veřejnost jsou:
Úterý: 17 - 18 hodin (rodiče a děti).
Středa: 17 - 18 hodin (dospělí).
Čtvrtek: 18 - 19 hodin (rodiče a děti).
Neděle: 15 - 16 hodin (rodiče a děti) 16 - 17 hodin (dospělí).
Termíny mohou být upraveny dle skutečného zájmu.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. Děti pouze v doprovodu rodičů.
Plavání probíhá s výjimkou dnů školních prázdnin a školního volna.
Pro aktuální změny sledujte web školy.
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

