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ČERVEN
2012
ŘÍJEN 2013
Vážení čtenáři,
prvního července 2013 vznikla v našem městě nová organizace, která dnes nese oficiální
název Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace. S jejím
vznikem došlo k organizačnímu sloučení tří dřívějších škol - ZŠ Žlutice, ZŠP Žlutice a ZUŠ
Žlutice. Co se změnilo v praxi ? Vznikla pouze jedna organizace, která celá spadá pod
zřizovatele Město Žlutice. Tento postup má za cíl umožnit, aby ve Žluticích dále mohla
rozvíjet svoji činnost umělecká škola a také aby děti, které potřebují speciální péči, měly
tuto možnost stále i v našem městě. ZUŠ nadále působí ve své budově na náměstí, naopak
žáčci z bývalé základní školy praktické mají třídy v ZŠ. Pro jejich sebevědomí je jistě
důležité, že se pohybují v běžné základní škole a mají stejné možnosti jako děti bez
výukových omezení.
Sloučení dále přineslo školám i určité ekonomické úspory a zároveň větší
zodpovědnost i kompetence zřizovateli nové organizace.
Ve školním životě dětí však velké změny nenastaly. Nastoupilo 36 nových prvňáčků,
celkově tedy do „základky“ chodí 281 dětí, v ZUŠce by mělo zahájit výuku 126 žáků v
hudebním oboru a 28 v oboru výtvarném.
V novém školním roce děti potkávají i nové vyučující. Žáci zatím oceňují zejména
možnost výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím.
Škola by ráda více zapojila do dění i rodiče. Pokusíme se během roku uskutečnit
několik společných akcí tak, abychom se s rodiči co nejvíce potkávali a mohli řešit
případné problémy. První takovou akcí byla vernisáž výstavy Tady se to nemůže stát, kterou
jsme pořádali s Památníkem Terezín ve vestibulu školy.
Změnili jsme i způsob rodičovských konzultací. Po úvodních třídních schůzkách,
které již proběhly v září, se budou pravidelně každý měsíc konat konzultace s učiteli, kam
bychom rádi dostali co nejvíce rodičů i se žáky.
Závěrem bych chtěl vyzvat rodiče, aby přihlásili své ratolesti do zájmových kroužků,
které naše škola organizuje. Výběr je na žlutické možnosti celkem pestrý, ale bohužel
přihlášených dětí (především z 2. stupně) není mnoho. V ceně kroužků problém být
nemůže. Levněji se Vám o volný čas Vašich dětí nikdo nepostará.
Mgr. Luděk Svoboda

Termíny rodičovských konzultací v 1. pololetí školního roku 2013/2014
středa

6. 11. 2013,

vždy od 16.00 – 18.00

pondělí 2.12. 2013,

čtvrtek 9.1. 2014

Seminář: Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa
Začátkem července se v portugalském Portu konal seminář v rámci projektů Comenius –
další vzdělávání učitelů. Tématem semináře byl Projektový management pro EU školní
projekty.
Tento seminář byl studnicí dobrých informací a tipů, jak zakládat, vést a financovat školní
projekty s mezinárodní účastí. Jedná se například o společné projekty s dalšími evropskými
školami nebo výměnné pobyty žáků v rámci států EU.
Akce se zúčastnilo 26 učitelů z osmi evropských států. Po celou dobu si všichni předávali
cenné informace a zkušenosti.
Seminář obsahoval nejen informace k organizování projektů. Seznámili jsme se i s
metodami, jak vést žáky k interkulturní toleranci k dalším evropským kulturám.
Mgr. Vendula Kuchtová
Tato akce byla pořádána za podpory Evropské unie.

Nabídka zájmových kroužků pro rok 2013/2014
kroužek

vedoucí

předpokládaný termín

třída

místo

Plavání - začátečníci

Jitka Růžičková

úterý 12,45 – 13,45 hod

1. třída

bazén

Plavání - pokročilí I.

Eva Košnářová

úterý 13,45 – 14,45 hod
čtvrtek 13,30 - 14,30 hod

2. - 4. třída

bazén

Plavání - pokročilí II.

Monika Volemanová

úterý 15,15 – 16,15 hod

5. třída + 2. stupeň

bazén

Aerobik I.

Kateřina Zídková

pondělí 14,30 - 15,30 hod

1. stupeň

tělocvična ZŠ

Aerobik II.

Kateřina Zídková

čtvrtek 15,30 - 16,30 hod

2. stupeň

tělocvična ZŠ

Sportovní hry I.

Eva Hovorková

pátek 13,30 – 14,30 hod
pátek 13,30 – 14,30 hod

1.stupeň

tělocvična ZŠ

Sportovní hry II.

Luděk Svoboda

pátek 16 - 17 hod

2. stupeň

tělocvična SLŠ

Fotbal

Jiří Hanzlíček

úterý 16 - 17 hod

1.stupeň

tělocvična ZŠ

Florbal

Jaroslav Růžek

středa 16,45 – 17,45 hod

1. - 6. třída

tělocvična ZŠ

Mažoretky

Mirka Vnoučková

Volejbal

Eva Svobodová

středa 14 - 15 hod
středa 15 - 16 hod

2. stupeň

tělocvična ZŠ

Šikulky

Lenka Kolihová

úterý 15 – 16 hod

1.stupeň

ŠD

Origami, tangrami

Miloslava Sýkorová

čtvrtek 13,30 – 14,30 hod

2. - 5. třída

Angličtina hrou

Richard Driver

pondělí 14,30 – 15,30 hod
úterý 13,30 - 14,30 hod

1. stupeň

učebna AJ 2

Konverzace v Aj

Richard Driver

úterý 15 – 16 hod

2. stupeň

učebna AJ 2

Hrátky s němčinou

Vendula Kuchtová

středa 13,30 – 14,30 hod

1. stupeň

učebna Nj

Turistický kroužek

V. Kuchtová, M.
Volemanová

sobota 1x měsíčně dle počasí

Čtení nás baví (předčítání knih)

Denisa Slavíková

úterý 14,30 - 15,30

1. stupeň

školní knihovna

Vodáci

Jiří Brichta

středa 12,30 - 13,30

čtvrtek 16, 15 - 17,15

tělocvična ZŠ

2. tř.

loděnice, tělocvična

Zveme Vás na promítání filmu na podporu
protidrogové prevence:

„KATKA“.
Příběh dívky, ze které se vlivem drog stala troska.

Kdy: 4. 10. 2013 od 17 h.
Kde: ZŠ, 2. patro, učebna NJ
Program:
úvodní slovo výchovné poradkyně
projekce filmu
diskuse s odborníkem Z. Bártou
Pohoštění zajištěno.
Nabídka zaměstnání
Školní kuchyně při ZŠ a ZUŠ Žlutice oznamuje, že v nejbližších
měsících bude přijímat nové kvalifikované kuchaře - kuchařky.
Zájemci se mohou předběžně informovat na podmínky v kanceláři
vedoucí školní kuchyně nebo na telefonním čísle 725 958 984.

Organizace školního roku 2013/2014
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června
2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5.
ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny proběhnou v týdnu 24. 2. - 2. 3. 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
Výstava Tady se to nemůže stát

Plavání
Od 15. října 2013 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).
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.
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
Telefon do školní jídelny:

Mobil do ZŠ: 725 958 983

725 958 984

E-mail školy: posta@zszlutice.cz

Telefon do ZUŠ: 607 006 574

Telefon do školní družiny 725 958 985
E- mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz

KAŇKA – časopis ZŠ a ZUŠ Žlutice vydávaný jako příloha Žlutického zpravodaje

