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Nový školní rok 

V pondělí 3. září začal nový školní rok 2018/2019. Vzhledem k počasí proběhlo zahájení 

tentokrát ve třídách, pouze prvňáčky jsme společně s žáky devátých tříd přivítali ve vestibulu 

školy. Letos jich nastoupilo 23. Celkem naši školu navštěvuje 273 dětí, z toho na první stupeň 

chodí 161 žáků, na druhém stupni se vzdělává 112 žáků. Velký zájem je letos o školní družinu, 

navštěvovat by ji ve třech odděleních mělo 90 dětí. V ZUŠ je tradičně naplněna celá kapacita 

školy. Navštěvuje ji 160 žáků ve třech oborech – hudebním, výtvarném a tanečním. Zklamáním 

je pro nás malý zájem dětí o zájmové kroužky. Bohužel se pro některé kroužky nepodařilo 

zajistit vedoucí a do části kroužků se nepřihlásili žádní zájemci. Nejvíce naplněné jsou tradičně 

sportovní kroužky, zejména volejbal a florbal. 

Ve škole došlo i k několika personálním změnám. Především ve škole ukončila pracovní poměr 

zástupkyně ředitele, Mgr. Denisa Slavíková. I tímto prostřednictvím bych jí chtěl poděkovat za 

dlouhodobou výbornou práci, kterou ve škole odvedla. Novou zástupkyní ředitele se stala  

Mgr. Monika Volemanová. Nově do školy nastoupila zkušená paní učitelka Ing. Iveta 

Krynesová, která je třídní ve 4. třídě. 

Všem žákům přeji úspěšný školní rok. 

           Mgr. Luděk Svoboda 

Organizace školního roku 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 

2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.  

Jarní prázdniny proběhnou v Karlovarském kraji v termínu 18. února až 24. února 2019.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019. 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.  
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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  
 

Tradiční exkurze do Černošína 

Této akce se jako každým rokem účastnili žáci šestých tříd. Hlavním tématem bylo šetrné a 

ekologické nakládání s odpady. Krátký film žákům představil hierarchické nakládání s odpady 

dle důležitosti, recyklaci a ochranu životního prostředí. Dále bylo žákům vysvětleno fungování 

černošínské skládky, která byla založena v roce 1995.  

Ve škole jsme se jednotlivých žáků zeptali na dojmy z exkurze.  
Toto jsou odpovědi: 
Co vás nejvíce zaujalo? -  Prohlídka skládky. 
Co jste si z exkurze odnesli? - Důležitost třídění odpadů a fungování skládky. 
Líbilo se vám na exkurzi?  - Ano, líbilo se mi tam. 
Myslíš, že je důležité třídit odpad a proč? - Ano, kvůli přírodě. 
         Pavel Pánek, Kryštof Fajfr 

Dopravní výchova 

14. 9. 2018 jela třída 4.A do Karlových Varů, kde se zúčastnila dopravní výchovy a přípravy 

cyklistů ve Světě záchranářů. Program byl v rámci předmětu DPŽ (dovednosti pro život). Děti 

byly rozděleny do dvou skupin. 1. skupina měla praktickou výuku na dopravním hřišti, kde 

jedna část dětí představovala cyklisty a druhá chodce. 2. skupina se zabývala teoretickou částí. 

Jak se chovat jako chodci nebo cyklisté. Teorii s nimi probírali lektor a důstojník od záchranářů. 

Vážný úraz nebyl žádný. Výuka dopravní výchovy začala už před vjezdem do Karlových Varů,  

kde děti projížděly kolem dopravní nehody. Natolik je to zaujalo, že začaly diskutovat o 

možných příčinách nehody. 

 
     Aneta Křenčilová, Karolína Chmárníková 

 

 

Školní exkurze 7.A 

V pátek 14. 9. se žáci 7. třídy základní školy zúčastnili exkurze do Světa záchranářů v Karlových 
Varech. Téma: mimořádné události. Žáci byli poučeni, jak by se měli zachovat při různých 
mimořádných událostech, např. povodních nebo požárech. Dále se dozvěděli, jak při těchto 
situacích fungují záchranné složky. 
Sami žáci si pak vyzkoušeli, jak se zachovat při úniku plynu. První část byla nauka, druhá část 
byla praktická. Při simulaci nesměli začít panikařit. Naučili se vyklidit prostor a zabránit co 
nejvíce kontaktu s plynem. Dále jak pomoci postiženým nebo nějakým způsobem omezeným 
lidem. Pro všechny byla tato exkurze velice naučná a prospěšná.    
        David Pásek 
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