Zpravodaj ZŠ a ZUŠ Zliv
školní rok 2016/2017

číslo

2

Vážení rodiče a žáci, potřebuji Vám sdělit několik důležitých informací, a proto vydávám druhé číslo zpravodaje.
Z časových důvodů zpravodaj tentokrát netiskneme, ale zveřejňujeme pouze v elektronické podobě. Přeji Vám
klidné a radostné prožití vánočních svátků.
Jan Režný

Projekty
V současné době připravuje naše škola žádosti o dotace z peněz EU ve dvou projektech. V projektu Šablony
z operačního programu VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání) získá škola finanční prostředky na školní knihovnu,
vzdělávání učitelů, ale hlavně získá na 1 rok školního psychologa, který pomůže řešit některé problémy dětí,
bude se zabývat diagnostikou třídního klimatu a příčinami školního neúspěchu. Školního psychologa by si škola
přála už dlouho, ale finanční možnosti to neumožňovaly. Díky projektu bude mít škola psychologa pouze jeden
rok, ale i tak je to významná pomoc.
Ve druhém projektu v operačním programu IROP (Integrovaný regionální operační program) škola získá
špičkově vybavenou jazykovou učebnu,
která by měla zefektivnit a zatraktivnit
výuku angličtiny a němčiny. Zásadní
předností jazykové laboratoře je
možnost komunikace všech žáků
současně, tj. nemusí čekat, až jej učitel
vyvolá, jako v klasické učebně. Učebnu
bude možné využít také pro zájmové
aktivity zaměřené na cizí jazyky
a seznámit se s moderní technikou
budou moci i děti z mateřských školek
a okolních škol. V tomto případě bude
žadatelem dotace Město Zliv.

Bude se kácet!
Projekty IROP podporují obnovu a výsadbu stromů v okolí projektových objektů. Proto využijeme příležitosti
a obnovíme okrasné stromy v prostoru před školou. Při stavbě školy před 60 lety zde byly vysazeny hlohy, které
každoročně nádherně kvetly. Dnes jsou stromy již přestárlé a v poslední době začaly usychat. V zimě budou
staré stromy odstraněny a po rekultivaci pozemku se v rámci projektu vysadí stromy nové. Pokud se to podaří,
budou to opět hlohy, aby okolí školy v červnu krásně rozkvetlo stejně jako dříve.

Plány na příští rok
Kromě zmiňovaných projektů, na jejichž realizaci využijeme zdroje EU, chystáme na příští rok další významné
investice.
V budově I. stupně plánujeme kompletní rekonstrukci šaten, které jsou nevzhledné a nevyhovující. V současné
době probíhají diskuse o uspořádání a vzhledu nových šaten. Převládá názor, aby žáci měli osobní šatnové
skříňky, podobně jako na II. stupni školy. K realizaci by mělo dojít o hlavních prázdninách.
V té době by také měla začít rekonstrukce podlahy na chodbách II. stupně, která je místy zvlněná a povrchová
krytina se na uvolněných podkladových dlaždicích stále trhá.
Základní umělecká škola by měla získat do svého koncertního sálu nový kvalitní klavír. Česká školní inspekce již
v roce 2011 uvedla jako velký nedostatek naší ZUŠ, že nedisponuje kvalitním nástrojem. Nový klavír bude využit
nejen pro výuku a pořádání žákovských koncertů, ale umožní zvát i špičkové umělce na veřejná vystoupení.

Zápis do I. tříd
Z rozhodnutí MŠMT se přesouvá termín zápisu do 1. ročníku základních škol na období od 1. do 30 dubna.
V naší škole proběhne zápis pravděpodobně v pátek 7. a v sobotu 8. dubna 2017. Rodičům budoucích prvňáčků,
kteří uvažují o odkladu školní docházky, doporučujeme, aby se k zápisu dostavili již s doporučením dětského
lékaře a školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradna). Velmi se tím zjednoduší
správní řízení.

Přijímačky na střední školy
Změna se také chystá v přijímacím řízení na střední školy, které se týkají už našich letošních absolventů. Podle
novely školského zákona budou uchazeči na všechny střední školy s maturitou (s výjimkou uměleckých škol)
konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zkušební testy připraví a také vyhodnotí
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání MŠMT. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku absolvovat dvakrát,
přihlíží se k lepšímu výsledku. Podrobnosti naleznete ve vyhlášce č.353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání).

Edookit
Od 1. září jsme v naší škole zavedli na I. stupni plně elektronickou dokumentaci v systému EDOOKIT. Systém
zahrnuje školní matriku, třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy, žákovskou knížku a tisk vysvědčení. Zatím
všechno běží bez zásadních problémů a vnímáme spíše pozitivní ohlasy. Od příštího školního roku proto
zavedeme elektronickou dokumentaci také na II. stupni. Papírové žákovské knížky tak nenávratně zmizí
a stanou se pouhou historickou vzpomínkou, podobně jako ručně psaná vysvědčení.

Potřebujeme učitele matematiky
Naše nová učitelka Blanka Jáchimová, která učila převážně matematiku na II. stupni, dočasně opustila náš
kolektiv, protože čeká děťátko. Škola teď naléhavě potřebuje zástup, ale sehnat dobrého učitele matematiky
není dnes vůbec snadné. Pokud se nám nepodaří situaci uspokojivě vyřešit, budeme muset od pololetí spojit 9.
třídy. To by mělo za následek některé změny učitelů a vyučovacích předmětů a také změny v rozvrhu. Zatím je
ještě naděje, že k tomu nedojde.

Školní jídelna
Rostoucí ceny potravin tlačí naši školní jídelnu ke zvýšení ceny stravného. Abychom se tomu vyhnuli, od Nového
roku rušíme možnost volby jídla v pondělí a v pátek. Toto opatření by mělo zlevnit náklady a zároveň pomůže
splnit tzv. spotřební koš, což je závazná norma pro školní stravování.

Připomínáme:
8. prosince: Věneček kurzu společenského tance pro 9. ročník (jen pro zvané)
15. prosince: Vánoční dílny, v prostorách školy, začátek v 15 hodin
20. prosince: Vánoční koncert ZUŠ, v koncertním sále ZUŠ, začátek v 18 hodin
22. prosince: Vánoční koncert souboru Skřivánek a Jahůdky, v koncertním sále ZUŠ, začátek v 18 hodin.

Tradiční koncert souboru Zlatý klíček Vánoce s Klíčkem se letos nekoná.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince.
Do školy se jde opět v úterý 3. ledna.

Změna uvedených informací vyhrazena. O případné změně budete informováni na www.zszliv.eu.
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