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Informace pro rodiče 

Vánoční prázdniny v letošním školním roce proběhnou 

v termínu od 23. prosince do 2. ledna. 

Úřad práce a Becherova vila- Karlovy Vary 
     25. října 2016 žáci 9. třídy navštívili Úřad práce a poté i Becherovu vilu v 
Karlových Varech. Paní Nečasová nás informovala o školách a o úřadu práce. Po 
menší přednášce jsme po třech chodili do místnosti, kde jsme si každý udělali 
profitest na počítačích. A mezitím si ostatní mohli prohlédnout šanony s 
informacemi o oborech. Po návštěvě úřadu práce jsme navštívili Becherovu vilu. 
Tam na nás čekala slečna, která nás provedla výstavou fotografií Zdeňka Sýkory. 
Při výkladu jsme si vyplňovali pracovní listy. Poté jsme šli do dílny, kde jsme si 
zkoušeli vrstvení obrázků. Pak jsme šli na autobus a mezitím jsme měli chvilku 
rozchod a jeli jsme zpátky do školy. Moc se nám to líbilo. 

                                                          Aneta Zemanová a Kateřina Hliňáková, 9. třída 

Vánoční koncert 

 

Školní pěvecký sbor Žlutické hlásky zve
na VÁNOČNÍ KONCERT, který se
uskuteční v úterý 13. prosince 2016 od
17 hodin ve žlutickém muzeu.

Vánoční koncerty žáků ZUŠ proběhnou 14. a 15. prosince 

od 16 hodin v sále Základní umělecké školy na Velkém 

náměstí. 
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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             web: www.zszlutice.cz  

Burza škol - Kam po ZŠ? 
     13. října 2016 se žáci 9. tříd zúčastnili burzy škol v Ostrově. V 8:00 hodin jsme odjížděli od 

školy, směr Ostrov-Střední průmyslová škola Ostrov. Při cestě jsme nabrali deváťáky z 

Bochova. Když jsme přijeli, dostali jsme plánek tříd, ve kterých byli uvedeni zástupci z 

různých škol, kteří nás informovali, jaké obory jsou na dané škole a jak to tam chodí. 

Obcházeli jsme učebny s obory, které nás zajímaly, a dostávali jsme informační letáky. Asi po 

dvou hodinách jsme jeli zpátky do Žlutic. Exkurze se nám líbila a byla zajímavá.  

                                                           Aneta Zemanová a Kateřina Hliňáková, 9. třída 

Turnaje v kopané 
V průběhu měsíce listopadu proběhly dva meziškolní turnaje v kopané. Nejdříve kluci z naší 
školy odehráli tradiční Coca-Cola Cup. Jedná se o turnaj, ve kterém se postupně utkávají vždy 
čtyři školy a vítězná postupuje do dalšího kola. Letos jsme měli opravdu silné protivníky. Na 
žlutické hřiště přijely ZŠ Krušnohorská Karlovy Vary, 1. ZŠ Ostrov a ZŠ Horní Slavkov. Zejména 
za první dvě hraje mnoho kluků, kteří hrají mládežnické ligové soutěže, a bylo to znát. Naši 
kluci se snažili, odehráli na svoje možnosti výborný zápas proti ZŠ Krušnohorská, ale nakonec 
na ně zbylo až poslední místo. Je ale potřeba dodat, že jsme s tím počítali, protože proti 
většinou deváťákům nastupovali za naši školu výrazně mladší kluci (převážně sedmáci). Je to 
ale příslib do budoucna. Poděkování patří všem, kteří nám umožnili turnaj odehrát na 
žlutickém stadionu. 

 
Druhou fotbalovou akcí byl turnaj v sálové kopané, který kluci odehráli v nové karlovarské 
hale míčových sportů. Zde v konkurenci dalších čtyř škol obsadili velmi dobré 3. místo a 
hlavně přehráli srovnatelné školy. Na kluky z karlovarského gymplu a opět kluky z „Růžáku“ 
stačit nemohli, ale přehráli „Šmeralku“ a Dalovice. 
Pro většinu kluků byly obě akce poznáním, že existuje i mnoho dalších kluků, kteří také hrají 
fotbal a hrají ho lépe, než jsme zvyklí ve Žluticích. A pokud se budeme chtít vyrovnat 
nejlepším, tak se kluci musí věnovat sportu mnohem víc. 

Mgr. Luděk Svoboda 


