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Vážení rodiče,
se začátkem školního roku 2012/2013 přívítala naše škola 26 nových prvňáčků. S nimi je
dnes celkový počet našich žáků 250. Že se jedná o číslo významně menší než zažily
generace dřívějších školáků, nemusím zdůrazňovat.
Přesto, že je dětí ve škole méně, snažíme se, abychom žákům poskytli co nejlepší základy
vzdělání a zároveň abychom na ně působili tak, aby z nich vyrostli slušní a zodpovědní
dospělí. Že se to vždy úplně dokonale nepovede, není však vina pouze školy. Základní
zodpovědnost za výchovu dětí mají jejich rodiče.
Od září jsme také upravili fungování některých záležitostí ve škole. V zájmu zajištění větší
bezpečnosti dětí vždy po osmé hodině zcela uzamykáme přední vchod do školy a během
dne lze do budovy vstupovat pouze vchodem zadním (u pozemků). Školní kuchyně nově
umožňuje svým strávníkům objednávat jídlo na týden dopředu prostřednicvím webových
stránek. Od září jsme také zavedli několik zcela nových nepovinných předmětů tak, aby
děti měly větší možnost rozvíjet svůj talent. Vznikly tak předměty dramatická výchova a
pěvecký sbor.
Tradiční důležitou součástí chodu naší školy je organizace zájmových kroužků. Letos se
podařilo zajistit skutečně velmi pestrou nabídku volnočasového vyžití. Přesto jsme velmi
zklamáni malým zájmem dětí, a to zejména těch starších. Část nabízených kroužků zůstává
bohužel nenaplněna. Je určitě jednodušší nechat své potomky toulat se městem či sedět na
zastávkách, než je zapojit do zájmových aktivit a vést je k jisté zodpovědnosti. Třeba s
horším podzimním počasím ještě děti přijdou na to, že využít kroužků může být fajn.
Mgr. Luděk Svoboda
Organizace školního roku 2012/2013
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny proběhnou v týdnu 18. 2. - 24. 2. 2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.

Čtení pomáhá
Po projektu Celé Česko čte dětem se v letošním školním roce naše škola připojila nově i
k projektu Čtení pomáhá, zaměřeného na podporu a rozvoj čtenářství. Cílem akce je spojit
potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
Na stránkách projektu www.ctenipomaha.cz si žáci mohou vybrat z pestré nabídky knih
ke čtení, rozdělených do 2 kategorií podle věku čtenářů ( 1.-5. tř., 6.-9. tř.). Poté, co knihu
žák přečte, se zaregistruje na stránkách, zodpoví pár otázek vztahujících se ke knize a za
úspěšné vyplnění testu získá 50 korun. Čtenáři mohou získat odměnu pouze za přečtené
knihy ze své kategorie nebo z kategorie o jednu úroveň výš. Pro testování musí být čtenář
přihlášen. Každý test trvá 5 minut a knihu je možné testovat třikrát. Po 3. neúspěšném
pokusu lze knihu otestovat až za týden. Odměnu 50 Kč si nemůže čtenář vyzvednout v
hotovosti, může ji však věnovat někomu, kdo čeká na jeho pomoc ze seznamu
nominovaných dobročinných projektů.
Prosím rodiče o podporu čtenářů a u těch nejmenších také o pomoc jak při registraci
(pokud tak neučinili ve škole), tak i testování.
Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás čtenáře i pro ty, kterým
pomůžete.
Hezké chvíle s knihou
Denisa Slavíková

Plavání

Od 16. října 2011 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.
Konzultační hodiny
Od letošního školního roku zavádí naše škola pravidelné konzultační hodiny vyučujících,
které by postupně nahradily klasické třídní schůzky. Věříme, že nabídky individuálních
konzultací budou rodiče využívat. Konkrétní časy konzultačních hodin učitelů najdete na
webových stránkách školy. Kromě těchto hodin můžete školu navštívit samozřejmě i
kdykoli jindy, vždy ale po dohodě s daným vyučujícím.
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.

Fotografie z dění ve škole a školních akcí

Kontakty na školu:
Telefon do školy:
353 393 243
si můžete prohlédnout na
Mobil škola:
725 958 983
Školní jídelna:
725 958 984
www.zszlutice.cz
Školní družina
725 958 985
školy:
posta@zszlutice.cz
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