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Školní rok 2016/2017 zahájen
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice slavnostně zahájila nový školní rok tradičně 1. září.
Do školy nově nastoupilo 30 prvňáčků, navíc přibyly děti z bývalé školy ve Štědré. Letos tedy máme
celkem 300 školáků ve 13 třídách. Ve školní družině pracují 3 oddělení a navíc školní klub. Pro
volnočasové aktivity nabídla škola dětem 16 zájmových kroužků. Je však otázkou, zda se všechny
naplní.
Nejvýznamnější změnou jsou nová pravidla pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento trend českého školství přináší výrazně vyšší nároky na práci učitelů. Ve škole se objevuje stále
vyšší počet asistentů pedagoga a stále častěji spolupracujeme s poradenskými zařízeními. V naší
škole máme již několikaleté zkušenosti s touto problematikou, s integrací žáků s SVP a i jinými
postiženími a věříme, že i nadále budeme schopni vytvářet co nejlepší podmínky pro vzdělání všech
dětí.
Nadále také rozvíjíme elektronickou komunikaci s rodiči. Vedle již zaběhlé elektronické žákovské
knížky od letošního školního roku také umožňujeme psaní omluvenek přes systém Edupage.

Organizace školního roku 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny proběhnou v týdnu 6. 2. - 12. 2. 2017
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
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Exkurze na Dianu (očima žáků 4.A třídy)
Ve čtvrtek 15. 9. jsme v osm hodin ráno vyrazili na exkurzi do Karlových Varů na Linhart.
… potom jsme šli z Linhartu na Dianu. A to bylo super, protože jsme tam viděli zvířata. Viděli jsme
daňky a divočáky. A potom jsme byli na Dianě a tam jsme šli do motýlí farmy. A tam to bylo taky
super, protože tam na mě přistál motýl. A potom jsme šli na tu rozhlednu. A tam jsme viděli celé
Karlovy Vary…
… Dne 15. září jsme jeli na Linhart. Tam jsme vystoupili a šli jsme okolo daňků, jelenů a prasat. Pak
jsme šli na motýlí farmu, do mini Zoo a pak na rozhlednu. Potom jsme jeli lanovkou na kolonádu. Šli
jsme se podívat na vřídlo. Byli jsme taky v mekáči. Pepa a Eliška tam zapomněli batohy. Pak jsme jeli
domů a já vystoupila na údrčský zastávce. Výlet se mi moc líbil.

Začátek školního roku 2016/2017 ZUŠ
Od nového školního roku do ZUŠ nastoupila učitelka VÝTVARNÉHO OBORU, paní Irena Jindříšková,
která zde bude učit místo paní Mgr. A. Vaňatové. Touto cestou bych chtěl paní Mgr. Vaňatové
poděkovat za mnohaletý a obrovský přínos, za maximální nasazení a výtečnou propagaci školy na
různých výtvarných soutěžích.
Změna se týká i povinného předmětu PHV(hudební nauka), kterou v tomto šk. roce bude vyučovat
p. uč. Jan Čížek, a to vždy v pondělí a ve středu na ZŠ.
Na školním facebooku jsou nové informace ohledně omlouvání žáků při jejich nepřítomnosti na
hodinách individuální nebo skupinové výuky.
I v ZUŠ je vyučováno podle ŠVP (školní vzdělávací program) a proto upozorňuji rodiče, že předměty
PHV (hudební nauka, souborová hra, čtyřruční hra, komorní hra) jsou předměty povinné a
klasifikované.
Žádám všechny rodiče, aby se v případě jakýchkoliv dotazů obraceli na zástupce ředitele pro ZUŠ
Petra Levanského v budově ZUŠ na Velkém náměstí, popř. na tel. čísle 607006574.
Všem žákům a pedagogům přeji mnoho úspěchů.
Petr Levanský

Plavání pro veřejnost
Od 1. listopadu 2016 bude zahájeno plavání pro veřejnost. Předpokládané termíny jsou tradiční:
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 veřejnosti.
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.
Telefon do ZŠ: 353 393 243
Telefon do školní jídelny: 725 958 984
e-mail školy: posta@zszlutice.cz

Kontakty na školu:
Mobil do ZŠ: 725 958 983
Telefon do ZUŠ: 607 006 574
Telefon do školní družiny: 725 958 985
e-mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz
web: www.zszlutice.cz
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