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Vážení čtenáři, čas plyne jako voda a opět Vám přinášíme ty
nejdůležitější informace o tom, co důležitého se na naší škole
událo či o tom, co nás v nejbližší budoucnosti čeká. Doufáme,
že Vás nové číslo bude bavit a přinese Vám spoustu
zajímavých informací!!!

Na co nezapomenout?!
10. prosince
Den otevřených dveří
23. 12. - 3. 1. 2016
vánoční prázdniny

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
vítám Vás u nového čísla našeho newsletteru, kterým Vás
pravidelně informujeme o dění ve škole.
V novém čísle se můžete těšit jak na informace o
úspěšných projektech a akcích, které již proběhly, tak i na
pozvánky a informace o akcích, které nás a naše žáky teprve
čekají. Za zmínku zcela určitě patří velmi zdařilé projekty Edison,
Den srdce a zájezd žáků do Anglie.
Celá naše škola se již pečlivě připravuje na Den otevřených
dveří a prodejní výstavku, která proběhne ve čtvrtek 10. prosince.
V rámci dne otevřených dveří budete moci ochutnat zdravou
stravu z naší školní jídelny nebo si zakoupit guláš a občerstvení.
Odpoledne Vám také představíme naši novou laboratoř fyzikychemie a jazykovou učebnu.
Dalším velkým dílem je právě probíhající rekonstrukce
“Dolní budovy”, která je v plném proudu. Od září 2016 bude v této
škole otevřena první třída a jedna třída mateřské školy.

Dne 2.11.2015 byl jmenován do
funkce ředitele školy Mgr. Karel
Moric. Zástupkyní ředitele se stala
Mgr. Vladimíra Lišková.

Jak jistě víte, podzim byl v naší škole ve znamení organizačních změn vedení školy. Z tohoto
důvodu dochází od pondělí 30. listopadu ke změně v rozvrhu všech tříd. O těchto změnách jste již
byli informování na třídních schůzkách. Aktuální rozvrh najdete na ŠkoleOnLine a webových
stránkách tříd.
Závěrem bych rád zmínil, že jsem nesmírně potěšen úspěšným reprezentováním naší školy na
celostátních a krajských konferencích, které svědčí o kvalitě vzdělávání na naší škole. Ale o tom více
až v příštím čísle… :-)
Přeji vám nejen hezké čtení, ale také krásné a klidné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup
do nového roku.
Mgr. Karel Moric

Srdečně Vás zveme na …

Co jsme stihli od září

Projekt EDISON

Již pravidelně se v září těšíme na zahraniční “návštěvu“ s názvem EDISON, která
na naší škole ani letos nechyběla. Po celý týden jsme se snažili různými akcemi
zahraničním studentům pobyt zpříjemnit (sportovní odpoledne, grilování, prohlídka
místního kostela, atd.)…
… a na oplátku zase oni našim žákům připravili zajímavé povídání v anglickém
jazyce o jejich zemích, zvycích a tradicích. Děkujeme samozřejmě všem, u kterých byli
naši EDISONI ubytováni!

Zájezd do Anglie

Naše škola se zapojila do projektu Ministerstva školství VÝZVA 56, který nám zajistil
možnost nákupu přes dvě stovky knižních titulů, které budou žákům sloužit v dílnách
čtení. Vybrali jsme publikace českých i světových současných autorů, abychom
žákům právě současnou literaturu co nejvíce přiblížili. Tento projekt však kromě
možnosti nákupu knih zahrnoval ještě zajímavější možnost, a to vycestování padesáti
žáků naší školy ZDARMA na týden do Anglie, kde měli možnost díky výukovým lekcím
zdokonalit svou angličtinu a samozřejmě také poznat krásy Velké Británie. Žáci i
učitelé si týden velmi užili !!!

Co dalšího jsme stihli…
Kromě těchto dvou obrovských akcí jsme toho stihli opravdu
hodně, tak tady je alespoň malá ochutnávka
Rekonstrukce dolní budovy školy
Kdo jezdí kolem, samozřejmě vidí, že práce (které je, jak se říká
„jako na kostele“) jde pánům řemeslníkům pěkně od ruky a
máme za sebou např. rekonstrukci střechy, zateplení fasády,
montáž plastových oken a kupu vnitřních prací. Fotografie
můžete shlédnout na našem webu!
Zakoupení sedacích pytlů a vaků
Z důvodu zvýšení počtu hodin, ve kterých se žáci věnují četbě
knih, jsme se rozhodli k zakoupení pohodlných sedacích pytlů od
českého výrobce Jabba. Tímto děkujeme za finanční pomoc
našemu SRPDŠ!!!
Řada sportovních úspěchů
Na našich webových stránkách vás pravidelně informujeme o
turnajích, ve kterých se našim žákům letos opravdu daří! Zatím
můžeme zmínit např. stolní tenis - 3. místo v okrese, házená –
postup do okresního finále, sálová kopaná dívek – 3. místo
v okrese, florbal – 2. místo v okrskovém turnaji nebo i postup do
okresního finále ve volejbale nás – učitelů.
Sběry
Pravidelně pořádáme sběry starého papíru, tudíž nebyl ani
letošní říjen výjimkou. Nakonec se dohromady nasbíralo téměř
14 tun! Kromě sběru papíru proběhl také sběr kaštanů a žaludů,
dále pak probíhá sběr starých baterií, telefonů a tonerů, sběr
citronové kúry nebo také plastových víček. Za všechny sběry
moc děkujeme!!!
Den srdce
29.9.2015 se naše škola poprvé připojila ke Světovému dni srdce.
Žáci 9. ročníku si připravili velké množství edukačních materiálů.
Na jednotlivých stanovištích se postupně vystřídali žáci celé naší
školy, aby si ověřili, ale také doplnili své znalosti o srdci a prevenci
kardiovaskulárních nemocí. Světový den srdce je významnou
příležitostí, jak motivovat lidi, aby se začali správně starat o své
srdce.
Různých dalších akcí proběhlo mnoho, toto je jen, jak jsme
řekli na začátku, “malá ochutnávka“ 

A na co naopak nezapomenout ?!

Nástup do 1. tříd
Ten letos proběhne zcela novým způsobem přes tzv. objednávkový systém, díky kterému se
vyhnete dlouhému čekání na řadu, jelikož se budete moci objednat na přesný čas, který vám
bude vyhovovat. Termín zápisu je sobota 16. ledna 2016 a objednávkový systém bude spuštěn po
Novém roce.

Dolní budova
Od září 2016 bude opět v provozu naše zcela zrekonstruovaná dolní budova, ve které se krom
školky otevře také první třída, tak nezapomeňte na možnost zapsat dítě také tam.

LVK 7.ročník, 1. únor 2016 – 5. únor 2016
Nezapomenout na termíny zaplacení zálohy (4.12.2015) a doplatek částky (8.1.2016). Samozřejmě
nezapomenout odevzdat včas přihlášku (do 4.12.2015).

Přijímací zkoušky 7. a 9. ročníků
Na víceletá gymnázia se konají přijímací zkoušky dne 18. dubna 2016. Na střední školy je to o tři
dny dříve, tj. 15. dubna 2016. Přihlášky musí být na vybrané školy dány nejpozději 15. března
2016!!!

SRPDŠ
Blíží se nám akce, které naše SRPDŠ pravidelně pořádá a při kterých je někdy potřeba pomoci
více z vás. Je to například Maškarní ples, kde budeme rádi za přispění jakýchkoli cen do tomboly
nebo například Josefovská zábava, kdy je při její organizaci zapotřebí většího počtu lidí. Pokud
byste chtěli něčím přispět či pomoci, obraťte se prosím na p. Borka – předsedu SRPDŠ. Tel.
Kontakt: 776661580

Nový rozvrh hodin
Od 30.11. 2015 se žákům mění dosavadní rozvrh hodin. Zvolením nového ředitele školy a zástupce
školy bylo zapotřebí změn v rozvrhu i personálním obsazení. Nový rozvrh vašich dětí samozřejmě
naleznete na stránkách skolaonline.cz

Důležité termíny
vánoční prázd. 23. 12. 2015 – 3.1.2016, pololetní prázd. 29. 1. 2016, jarní prázd. 15. - 21. 2. 2016

Oznámení školní jídelny
Jednou z hlavních priorit oblasti veřejného zdraví je ovlivňování výživových zvyklostí dětské
a dorostové populace v souladu se zásadami zdravé výživy dle Světové zdravotnické
organizace.
Dle § 24 odst. 1písm.c) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je kladeno, aby
pokrmy podávané v rámci stravovací služby splňovaly výživové požadavky podle skupin
spotřebitelů. Činnost dále vychází z programu Zdraví 2020, usnesením Vlády ČR ze dne 8. ledna
2014 č. 23 a z usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 175 ze dne 20. března 2014 a z ní
vycházející Koncepce hygienické služby.
Nástrojem, který slouží školnímu stravování k naplňování spotřebního koše, je souhrn měsíční
spotřeby vybraných druhů potravin, který je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. o
školním stravování.
I naše školní jídelna se přihlásila do programu „ Skutečně zdravá škola“ a chceme i pro naše
strávníky vařit zdravou a vyváženou stravu.
Vzhledem k požadavkům používání zdravých a finančně nákladnějších potravin,
zařazování zeleninových bufetů, častějších dávek ovoce a mléčných výrobků, dojde od nového
roku ke zvýšení cen stravného.

Zdeňka Václavíková
Vedoucí školní jídelny

ŘEZBÁŘSKÝ KROUŽEK

Asi nemusíme připomínat, že se na naší škole v prostorách
dílen koná několikrát týdně kroužek mladých řezbářů. O tom,
jak vůbec vznikla tato myšlenka, nám ve svém příběhu
povypráví sám pan Oldřich Herzig, který kroužek vede…

Při nějaké příležitosti krátce po přistěhování do Ludgeřovic padla během setkání s MUDr.
Petrem Bělanem otázka: „A nechtěl bys to s tou řezbařinou zkusit s některými našimi žáky na ZŠ
zde?” Vzhledem k tomu, že jsem měl asi čtyřletou zkušenost s fungováním řezbářského kroužku

na ZŠ v Kunčicích a nechtělo se mi ještě úplně končit s činností mezi mládeží, vrátil jsem se takto
oklikou k jedné ze svých profesí, kterou jsem se kdysi živil – kantořině.
Domlouvání organizačních záležitostí šlo rychle a snadno. Stačila schůzka s bývalým
panem ředitelem Mgr. Pavlem Lokajem, stanovení data, času a způsobu náboru žáků zdejší ZŠ
a kontakt na tehdejšího pana zástupce Mgr. Karla Morice, se kterým šlo snadno a rychle
domlouvat potřebné.
Zvítězila forma prezentace části mé řezbářské tvorby dne 11.12.2014 při příležitosti Dne
otevřených dveří. S odstupem času sděluji, že vše kráčelo rychle a snadno: vypsání a rozdání
sdělení, že kroužek začne zájemcům, pro rodiče na vědomí a k podpisu.
Výsledek byl překvapivý, přestože mi v uších dodnes zní postesknutí pana ředitele Lokaje:
„Jak jen já dostanu žáky od těch počítačů do této zájmové činnosti?”

Věříme, že se Vám druhé číslo newsletteru
dobře četlo a bylo pro Vás přínosné. Za
redakční radu Mgr. Petr Stočes

