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prázdniny 2021
Školní rok 2021/22
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v termínu 14. 3. - 20. 3. 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Školní rok ve školním klubu
Ve školním roce 2020/2021 začal ŠK běžným provozem. Bohužel covidová situace nás na dlouhé měsíce
uzavřela. Ale i tak se žáci během distanční výuky mohli zúčastnit např. vánočního tvoření a fotografické
soutěže na téma "Jaro". Po návratu dětí do škol byl ŠK opět k dispozici žákům II.st., ale samozřejmě při
dodržování hygienických opatření.
Ve třech vybavených místnostech můžou děti svůj volný čas trávit hraním společenských her, přípravou na
vyučování nebo jen odpočívat. Pokud je příznivé počasí, je možnost využít víceúčelové hřiště nebo ovál.
Přejeme hezké a klidné prožití prázdnin a těšíme se na setkávání v novém školním roce.
M. Minářová, J. Kuffnerová.

Školní družina
Letošní školní rok navštěvovalo školní družinu 75 dětí – 3 oddělení. Začátek roku, “slunečný podzim“, se
vydařil a vše se rozběhlo, jak má. Odpoledne patřila turistickým vycházkám do okolí, sportování, poznávání
přírody, sběru kaštanů, tvoření v klubovně i venku, deskovým
hrám, stavebnicím … 14. října se koronavirová situace zhoršila
a školy byly uzavřeny. Přerušena byla také praxe ve studentů
pedagogických škol. Děti z prvních a druhých tříd se mohly
vrátit 16. listopadu. S velkou radostí jsme zdobili vánoční
stromek, vyráběli dárečky, pečovali o krmítka, četli pohádky,
tvořili z korálků, procvičovali učivo. Od 1. března do 12. dubna
došlo opět ke zhoršení situace. Návrat a uvolnění nastalo od 10.
května. V květnu proběhla akce “Kamínky proti rakovině“. Rádi
jsme se zapojili. Přeji všem krásné prázdniny.
Lenka Kolihová

Školní rok v ZUŠ
Ve školním roce 2020/2021 studovalo v ZUŠ 151 žáků. V HUDEBNÍM OBORU 118 žáků, v TANEČNÍM
OBORU 19 žáků a ve VÝTVARNÉM OBORU 14 žáků.
V září začala výuka naplno a žáci se po letních prázdninách opět začali věnovat všem činnostem spojeným
se studiem v ZUŠ. Připravovali jsme se na velkou akci, která se koná každý rok, a to lampiónový průvod,
který vyvrcholí muzikálovým vystoupením ve žlutickém amfiteátru. Nacvičoval orchestr ZUŠKABAND i
pěvecký sbor s hlavními postavami hudební pohádky O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH.
Bohužel se situace zhoršila a provedení nemohlo být uskutečněno z důvodu špatného vývoje s Covid 19.
Všechny veřejné akce byly zrušeny a byla nařízena distanční výuka, na kterou musela přejít i ZUŠ. Tato
výuka je z krátkodobého hlediska dobrou alternativou, ale z dlouhodobého hlediska už moc ne.
Osobní kontakt s žákem při výuce na nástroj, při výuce ve výtvarném a tanečním oboru je zkrátka důležitý.
Velké poděkování v této nelehké situaci patří kantorům, ale i rodičům za jejich přístup a trpělivost.
V dubnu jsme se pomalu vraceli k prezenční výuce, a nejen žáci za to byli rádi. Většina žáků během
distanční výuky pracovala naplno, a tak jsme se rozhodli uskutečnit 3 závěrečné koncerty a jedno
vystoupení tanečního oboru. Všechny koncerty a vystoupení se odehrály bez diváků. První koncert se
uskutečnil 16. 6. 2021 a byl určen spíše našim mladším žákům. Druhý koncert byl 17. 6. a zahráli si zde i
naši absolventi 7. ročníku I. stupně hudebního oboru. V tomto školním roce bylo celkem 9 absolventů (7 v
hudebním oboru a 2 ve výtvarném oboru). Vystoupení žákyň z tanečního oboru proběhlo 21. 6. a
zatancovaly zde všechny tři skupiny dívek. Výtvarný obor se prezentoval svými pracemi, které byly
nafoceny a jsou k dispozici jako videoprezentace na webových stránkách školy. Třetí koncert se uskutečnil
22. 6. 2021 v pobočce Bochov. Ze všech koncertů byl pořízen videozáznam, který pořídil pan Jan Borecký, a
je k dispozici na webových stránkách ZŠ a ZUŠ Žlutice. Chtěl bych panu Janu Boreckému poděkovat za
ochotu a profesionální přístup.
Poslední vystoupení ZUŠ proběhlo 18. 6. 2021. Byli jsme osloveni panem starostou, Mgr. Bc. Václavem
Slavíkem, u příležitosti svěcení kapličky sv. Šebestiána ve Žluticích, kde zahrál Lukáš Zeman (žák 2. ročníku hra na trubku).
Přeji všem kantorům a žákům pohodové a slunečné prázdniny a hlavně hodně trpělivosti a pracovního
nasazení v dalším školním roce 2021/2022.
Petr Levanský, dipl. um.

Soutěž ke Dni Země
Den Země je zaměřen na podporu ochrany životního prostředí.
Zdravější životní prostředí je výsledkem kolektivní snahy lidí po celém
světě. A i ta nejmenší snaha se počítá. Proto jsme vyhlásili soutěž pro
žáky na téma „DEN ZEMĚ“. Do té se zapojili žáci prvního i druhého
stupně. Soutěž měla dva úkoly: 1. vytvořit panáčka z odpadových
materiálů, které patří do žlutých a oranžových kontejnerů, a za
druhé: nakreslit obrázek nebo plakát na téma: „Pomáhám přírodě“.
Dále žáci mohli zasílat fotografie z procházek, kde např. sbírali odpad,
nebo mohli vyfotit „černou skládku“. Došlo i na jiné aktivity, které pomáhají přírodě.
Soňa Vojíková

Pasování na čtenáře
Ve čtvrtek 17. června byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Celá akce se nesla v duchu překvapení, kdy
žáci neměli ani tušení, co jim jejich třídní učitelky a vedení školy přichystalo.

Před samotným složením slibu a pasováním na čtenáře měli žáci možnost prohlédnou si městskou
knihovnu, kterou nás provedly paní Skačanová a paní Adámková jako dvorní dámy. Po prozkoumání koutku
s dětskými knížkami a po přečtení ukázek z několika knih přišlo na složení slibu čtenáře dětských knih, a to
přímo pohádkovému králi. „Slibuji“, znělo místní knihovnou. K složenému slibu dostal každý žák svou knihu,
která byla zakoupená vedením města Žlutice.
Tímto mnohokrát děkujeme panu starostovi za dar pro děti a ocenění pedagogů. Další poděkování patří již
jmenovaným dámám z knihovny, které pro žáky prvních tříd prohlídku knihovny připravily a nesmíme
zapomenout na našeho krále pohádek Antonína Havla, který děti symbolicky pasoval na čtenáře. Akce byla
velmi povedená, dětem se líbila a doufám, že je i motivovala k dalšímu čtení.
Ještě jednou všem organizátorům děkujeme.
Mgr. Eva Kuncová

Zápis 2021
17. 6. 2021 v 17:00 hodin jsme se sešli s našimi prvňáčky a jejich rodiči konečně ve škole.
Zájem byl veliký a my jsme za to byli rádi.
Nejdříve jsme všechny přivítali a poté si p. učitelka Z. Pehová odvedla děti k řešení jednoduchých úkolů.
Děti byly velmi šikovné. Vyhledaly geometrické tvary a vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí.
Mezitím p. učitelka M. Volemanová a J. Šmidmajerová seznámily rodiče se základními informacemi o
příštím školním roce a zároveň je p. učitelka J. Šmidmajerová seznámila s pomůckami na příští školní rok.
Poté proběhla prohlídka školy.
Doufáme, že se rodičům a hlavně dětem „improvizovaný“ zápis líbil. Moc se na ně těšíme.
Mgr. Monika Volemanová

Přijímací řízení 2021
Ve školním roce 2020/2021 vyšlo 25 žáků. Z toho je přijato na střední školu s maturitou 9 žáků a 15 na
učňovský obor. Jeden žák nepodal přihlášku.
Všem přejeme úspěšné zakončení školního roku a mnoho úspěchů na střední škole.
Mgr. Monika Volemanová
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

