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Úspěchy našich žáků
V posledním období se žákům naší školy podařilo
dosáhnout několika cenných úspěchů v rámci
meziškolních soutěží. Skvělé první místo
v okresním kole získala Yoko Zeilhoferová
v soutěži „Angličtina nás baví“.
Po roce obhájil prvenství v zeměpisné olympiádě
Tomáš Svoboda a tradičně úspěšné byly i sestry
Františka a Dominika Bokovy v recitační soutěži.
Cenné na těchto úspěších je také to, že často naši
žáci soupeří s dětmi z víceletých gymnázií nebo se
žáky škol, které soutěž organizují a pro naše
„venkovské“ děti nejsou podmínky vždy
jednoduché.

Velmi dobře dopadlo pro žáky naší osmé třídy
také testování Českou školní inspekcí v oblasti
přírodovědného vzdělávání. Výsledky našich
osmáků
patřily
mezi
nejlepší
v rámci
Karlovarského kraje. Navíc i následná inspekce ČŠI
potvrdila velmi dobré podmínky pro rozvoj
přírodovědných předmětů v naší škole.
Všem pedagogům, kteří se o tato příjemná
zjištění zasloužili, patří velké díky. Poděkování
patří rodičům, bez jejichž podpory děti těžko
mohou dosahovat
dobrých výsledků ve
vzdělávání.
Mgr. Luděk Svoboda

Dokážu to II
Pro letošní školní rok se škola rozhodla změnit
systém tradičních třídních výletů pro žáky
druhého stupně. Místo těchto akcí jsme pro žáky
připravili pětidenní přírodovědně a pohybově
vzdělávací projekt, který jsme nazvali Dokážu to
II. Má navazovat na již zaběhlé aktivity pro první
stupeň Dokážu to. Děti prožijí společně pět dnů
v přírodě, ale i zde se budou věnovat plnění
školních povinností a vzdělávacích výstupů.

Zároveň věříme, že budou mít i dostatečné
množství pohybu a při společných aktivitách také
upevní své kamarádské vazby a snad si užijí i
trochu zábavy. Jsme si vědomi, že cena za
takovýto pobyt není malá, ale věříme, že aktivní
pobyt v přírodě místo klasické výuky nakonec děti
ocení a bude pro ně zajímavým zážitkem.
Mgr. Luděk Svoboda

Exkurze do sklárny
13. března se vydali někteří žáci 2. stupně za
doprovodu paní učitelky Moniky Volemanové do
karlovarské sklárny Moser. Okolo deváté hodiny
jsme dorazili před sklárnu. Prohlídku jsme začali v
muzeu, kde nám promítli krátký film o historii
sklárny. Po zhlédnutí úvodního filmu jsme dostali
prostor k prohlédnutí muzea. Zde jsme viděli
různorodé skleněné výrobky. Když jsme si

prohlédli muzeum, naše exkurze pokračovala
výrobní halou. V ní jsme viděli, jak se fouká sklo.
Další místností, kterou jsme navštívili, byla
brusírna. Tam jsme pozorovali, jak se z čistého
skla stává umělecké dílo. Zde jsme také celou
prohlídku zakončili.
Tomáš Svoboda, Ondřej Kuchta, Jaroslav Hliňák

Zápis do 1. třídy
Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k
ZÁPISU DO 1. TŘÍDY, který se uskuteční 24. dubna
2019 od 14 do 17 hodin v budově základní školy.
Zapisují se děti, které do 31. srpna 2019 dovrší
šestý rok věku, a děti, jimž byl minulý rok udělen
odklad školní docházky.

K zápisu přineste občanský průkaz zákonného
zástupce a rodný list dítěte.
TĚŠÍME SE NA VÁS
Mgr. Luděk Svoboda

Přijímací řízení 2019
V letošním školním roce máme 34 vycházejících
žáků z devátého ročníku. Z nižších ročníků vychází
3. Jedna žákyně se hlásí na osmileté gymnázium.
Dva žáci si přihlášku nepodali.
Ve školním roce 2018/2019 jsme uskutečnili
několik akcí a setkání s rodiči.
27. 9. 2018 proběhla exkurze s názvem „Kam po
ZŠ“. Ta nabízela možnosti výběru střední školy z
Karlovarského kraje.
24. 10. 2018 jsme navštívili Úřad práce v
Karlových Varech a ISŠTE Sokolov.
Obě tyto exkurze měly žákům pomoci při výběru
střední školy. Ani naše škola nezůstala pozadu.
25. 10. 2018 proběhla schůzka žáků a rodičů se
zástupci různých firem z okolí. Ti poukázali na
potřebu učebních oborů a na nedostatek
absolventů v učebních oborech.
22. 11. 2018 proběhly třídní schůzky žáků a
rodičů. Rodiče i žáci byli informováni o přijímacím
řízení. Této akce se zúčastnili i zástupci středních
škol.
7. 2. 2019 proběhla schůzka žáků a rodičů
ohledně vyplňování přihlášek na střední školy.
Musím s politováním konstatovat, že zájem
rodičů o tyto schůzky byl minimální. Samozřejmě,
že účast je dobrovolná, ale veškeré informace
byly potřebné k vyplňování přihlášek. Jako
výchovná poradkyně jsem také nabídla

individuální schůzky k vyplnění přihlášek. Někteří
žáci i rodiče této možnosti využili, ale z větší části
si rodiče poradili sami. Problém byl v tom, že jsme
opravovali chyby, kterých bychom se vyvarovali,
kdyby rodiče přišli na zmíněné schůzky. Pevně
doufám, že v příštím školním roce bude
spolupráce s rodiči mnohem lepší.
V rámci přípravy na přijímací zkoušky probíhala
„sobotní“ setkání žáků. Tato setkání byla
dobrovolná nejen pro žáky, ale i pro učitele.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
vyučujícím, kteří ve svém volnu věnovali čas
našim žákům. Děkuji paní učitelce P.
Janouškovcové, p. uč. P. Růžičkovi a p. uč. S.
Ertlovi. S přípravou na osmileté gymnázium
pomohla paní učitelka A. Setničková v ranních
hodinách.
Mrzí mě, že někteří žáci přislíbili účast a nakonec
nepřišli, a ani se neomluvili.
Přes veškeré nesnáze si myslím, že rodiče, kteří se
školou spolupracovali, neměli žádný problém s
podáním přihlášek, a zároveň věřím, že žáci, kteří
se pravidelně připravují na přijímačky, vše
zvládnou.
Všem vycházejícím přejeme úspěšné přijímací
řízení.
Mgr. Monika Volemanová

Akce na duben
2. dubna proběhne od 8 hodin Den otevřených dveří – přijďte se podívat, jak žije naše škola.
11. dubna se od 16 hodin uskuteční třídní schůzky a následně rodičovské konzultace (do 18 hodin).
Na čtvrtek 18. dubna připadají velikonoční prázdniny (v pátek 19. 4. je státní svátek).

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
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