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Slušovice,

Školní vzdělávací program
Ve školním roce 2022/2023 bude výuka probíhat podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j.: 500/2022 (ŠVP).
Výuka podle ŠVP bude probíhat ve všech ročnících základní školy.
Tento dokument je k nahlédnutí na přístupném místě ve škole, dále
pak v kanceláři ZŠ a na internetových stránkách.

Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích ve středu 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a
čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a
skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna
2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno
v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února
2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto: 13.2. - 19. 2. 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června
2023.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do 3.
září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Vedení školy
Jméno,
příjmení
Mgr. Rostislav
Šarman
Mgr. Marek
Dlabaja

Pedagogický sbor
funkce
ředitel školy
zástupce
ředitele

kontakt,
telefon
Rostislav.Sarman@zsslusovice.cz;
724 222 551
Marek.Dlabaja@zsslusovice.cz;
724 015 885

Učitelé 1. a 2. stupně, pedagogičtí zaměstnanci
Jméno, příjmení
třídnictví
Mgr. Klára Polepilová
1.A
Mgr. Marie Boučková
1.B
Mgr. Jitka Gazdošová
2.A
Mgr. Emilie Smilková
2.B
Mgr. Emilie Elšíková
3.A
Mgr. Lucie Krajčová
3.B
Mgr. Eva Vinklárková
3.C
Mgr. Renáta Miková
4.A
Mgr. Renata Krajíčková
4.B
Mgr. Světlana Dlabajová
5.A
Mgr. Emilie Elšíková ml.
5.B
Mgr. Michaela Leblochová
6.A
Mgr. Dagmar Ledabylová
6.B
Mgr. Jana Kořenová
6.C
Mgr. Jan Nahodil
7.A
Mgr. Renata Dronková
7.B
Mgr. Kateřina Kostorková
7.C
Mgr. Eva Hozíková
8.A
Mgr. Jana Šišková
8.B
Mgr. Radim Šustek
9.A
PaedDr. Jitka Bednaříková
9.B
Mgr. Blažena Lišková
9.C
Vladimír Bělín
Bc. Kateřina Divílková
Mgr. Zdeňka Duroňová
Mgr. Gabriela Dvořáková
Mgr. Jindřich Elšík
Mgr. Andrea Fialová

Mgr. Růžena Krupičková
Mgr. Barbora Pivodová
Mgr. Pavel Šavara
Mgr. Marie Ulrichová
Irena Holubová
Michaela Chromková
Michaela Malčíková
Bc. Hana Matúšková
Magdaléna Kráčalíková
Mgr. Alena Patáková
Bc. Iveta Staníková
Kateřina Zbranková
Mgr. et Mgr. Daniel Cabák
Školní družina
Jméno, příjmení
Dana Kovářová (vedoucí ŠD)
Naděžda Tomšů
Michaela Malčíková
Ivana Jurečková
střídání vychovatelek

asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistující pedagog
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
školní psycholog
oddělení
1. oddělení
2. oddělení
3. oddělení
4. oddělení
5. oddělení

kontakt
tel.: 702 026 209

Organizace vyučování
1. hodina
Přestávka
2. hodina
Velká přestávka
3. hodina
Přestávka
4. hodina
Přestávka
5. hodina
Přestávka
6. hodina (popř. polední přestávka – 8. a 9. ročník)
Přestávka
7. hodina
Přestávka
8. hodina

7:35 - 8:20
8:20 - 8:30
8:30 - 9:15
9:15 - 9:35
9:35 - 10:20
10:20 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 11:25
11:25 - 12:10
12:10 - 12:20
12:20 - 13:05
13:05 - 13:10
13:10 - 13:55
13:55 - 14:00
14:00 - 14:45

Termíny pedagogických rad
Čtvrtletní pedagogická rada
Pololetní pedagogická rada
Třičtvrtěletní pedagogická rada
Závěrečná pedagogická rada

7. listopadu 2022
18. ledna 2023
3. dubna 2023
22. června 2023

Termíny třídních schůzek
1. informativní třídní schůzky
8. září 2022 (čtvrtek)
Třídní schůzky s vyučujícími
10. listopadu 2022 (čtvrtek)
Třídní schůzky s vyučujícími
5. dubna 2023 (středa)
Konzultace s vyučujícími
dle dohody s vyučujícími
*Jedná se o stanovení předběžných termínů, změna možná, je možná i on-line verze.

Konzultační hodiny
- Zákonní zástupci žáků mohou po domluvě s vyučujícími využít
konzultační hodiny.
- Konzultace s vyučujícím může být přítomen kromě zákonného
zástupce také žák.
- Pozitivní zkušenosti ze škol v ČR i v zahraničí (komunikace
o úspěších i neúspěších žáka).
- Podmínka konzultace: dopředu si s daným vyučujícím domluvit
přesný čas konzultace (telefonicky, e-mailem, EŽK).
- Využijte konzultací v rámci třídních schůzek.

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd základní školy proběhne v zákonem stanoveném
termínu. V tomto školním roce to bude v termínu 1. – 30. dubna
2023. Zápis dětí se uskuteční v budově ZŠ Slušovice od 13:00 do
17:00 hodin. Bližší informace najdete na webových stránkách
www.zsslusovice.cz. Nejpozději v měsíci březnu 2023 bude stanoven
i přesný termín zápisu do 1. ročníku.

Rozvrhy tříd
Rozvrhy všech tříd jsou k dispozici na internetových stránkách školy
od srpna 2022: http://www.zsslusovice.cz

Výuka náboženství
Výuka náboženství bude upřesněna po dohodě s farním úřadem.
Organizace bude dohodnuta dle počtu přihlášených žáků. Zahájení
výuky náboženství dle dohody s panem farářem od 19. 9. 2022.
Organizaci předpokládáme obdobnou jako v předchozím školním roce.

Volitelné předměty
V letošním školním roce nabízíme v souladu s ŠVP žákům na druhém
stupni následující volitelné předměty (v závorce uvádíme týdenní
hodinovou dotaci předmětu):
6. ročník
7. ročník
Domácí nauka Konverzace
(1)
v anglickém
jazyce (1)
Zeměpisná
Praktika
praktika (1)
z informatiky
(1)
Sportovní hry Sportovní hry
(1)
(1)

8. ročník
Konverzace
v anglickém
jazyce (1)
Praktika
z informatiky (1)

9. ročník
Konverzace
v anglickém
jazyce (1)
Praktika
z informatiky (1)

Sportovní hry
(1)

Sportovní hry
(1)

ZUŠ
V naší škole působí pobočka Základní umělecké školy Zlín, která nabízí
našim žákům výuku zpěvu a hry na hudební nástroje (klavír, kytara,
smyčcové nástroje, dechové nástroje apod.).
Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín 760 01
http://www.zus.zlin.cz
tel/fax: 577 210 008
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz
Vedoucí pobočky: Daniel Rafaj, tel.: 720 212 547

Školní klub - kroužky
Do 8. září 2022 proběhne vytvoření nabídky zájmových kroužků, která
bude v následujících dnech zveřejněna na našich webových stránkách.
Následně se budou moci žáci přihlásit, od 19. září 2022 bude činnost
kroužků zahájena.

Školní stravování
Provoz školní
č. 107/2005.

jídelny

se

řídí

vyhláškou

ministerstva

školství

Školní jídelna bude pokračovat v nabídce dvou jídel, která se vaří
v pondělí, ve středu a v pátek. Nabídka dvou jídel se osvědčila a byla
žáky i rodiči kladně hodnocena. Nabídka může být ovlivněna
organizačními záležitostmi.
Dojde ke zdražení stravného o 2,- Kč na oběd z důvodu rostoucích
nákladů na potraviny. Přehled cen je na webových stránkách školy.
Internetové objednávání
Žáci dostanou na začátku školního roku přidělené osobní číslo a heslo
od svého třídního učitele. Dané heslo si mohou v průběhu školního
roku změnit. Obědy si mohou objednat přes internet, na přihlášení se
dostanou přes stránky školy.
Čipový systém objednávání obědů
Oběd lze objednat čipovou kartou u terminálu anebo přes internet.
Doba objednávky začíná předchozí týden, končí den předem. Změny
lze provést i v den výdeje oběda, a to do 8:00 hod. u vedoucí školní
jídelny osobně nebo telefonicky na tel: 577 983 367 (pouze v případě
nemoci žáka). V případě nemoci má strávník možnost první den oběd
odebrat, ostatní dny ve vlastním zájmu zrušit (může se stát, že za
nezrušené obědy se strhne cena stravného + režijní náklady).
Placení - hotově (v místnosti prodeje kreditů, první 3 dny v měsíci)
Nabití čipové karty zaplacením finanční hotovosti žákem či
rodičem probíhá u vedoucí jídelny, a to vždy první tři pracovní dny
v měsíci na další období. Nemocní žáci mají možnost každé
pondělí ráno před vyučováním. První dobití je nutno provést částkou
min. 500,- Kč (stravování na 1 měsíc). Vedoucí jídelny vydá doklad
o zaplacení a přehled o odebraných obědech (možnost pro rodiče
zkontrolovat si, zda se dítě stravuje). Kartu lze dobít i větší částkou na

delší období dopředu. Na
částka žákům devátých
nevybraná částka na další
o peníze nepřichází. Pořízení

konci školního roku bude nevyčerpaná
tříd vrácena. Ostatním žákům zůstává
školní rok. V případě ztráty karty žák
nové karty: 100,- Kč.

Placení - bezhotovostně
Stravné je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na další měsíc
(upozornění: převod trvá dle banky různě dlouho). Vložit lze i větší
částku, zůstatky přecházejí dál do dalších měsíců.
Číslo účtu školní jídelny: 35-4297570247/0100.
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol bude přidělen po podepsání návratky (žáci obdrží ve
škole).

„Ovoce do škol“
Projekt „Ovoce do škol“ v letošním roce pokračuje pro všechny žáky
školy. Děti dostávají čerstvé ovoce a zeleninu zdarma 2x měsíčně.

„Mléko do škol“
Letos opět budou žáci dostávat 2x měsíčně zdarma mléko
a neochucené mléčné výrobky.
Ochucené mléko si mohou žáci zakoupit ve školním automatu. Mléčné
kreditky zařizuje školník pan Jiří Langer. Kreditky se dobíjí. K výběru
výrobků z automatu je určena pouze jedna kreditka. Po vyčerpání
kreditu ji lze opět dobít. V automatu lze zakoupit vybraný sortiment,
který nabízí projekt Happy snack.
Vše o sortimentu najdete na www.happysnack.cz. Žáci dostanou také
informační letáčky.

Školní automat
Ve školním roce máme upravený sortiment dle vyhlášky. V provozu
bude automat s nápoji a balenými svačinami.

Školní družina
Školní družina zabezpečuje náplň volného času zájmovou činností po
vyučování. Do školní družiny jsou přijímány děti pouze k pravidelné
docházce. Provoz školní družiny je denně od 11:15 do 16:00 hodin.
Poplatek činí 100 Kč za měsíc a vybírá se 2x ročně (září 2022, leden

2023). Vybraný poplatek je využíván pro potřeby dětí školní družiny.
Bude opět zřízena ranní školní družina od 6:30 do 7:15. Možnost
přihlášení do družiny i ranní družiny je u paní Kovářové (vedoucí školní
družiny). Telefonický kontakt: 702 026 209.

Klub rodičů
Předseda: Kateřina Raševová
Pokladník: Jolana Červenková
Všichni noví zájemci o práci v Klubu rodičů jsou srdečně zváni. Rádi
přivítáme aktivní rodiče, kteří mají snahu udělat něco navíc pro děti.
Klub rodičů každoročně pořádá následující akce:
Párty za školou (v úvodu září)
Rozsvěcování vánočního stromu (konec listopadu)
Večírek klubu rodičů (proměnlivý termín)

Elektronická žákovská knížka
V letošním školním roce pro lepší informovanost zákonných zástupců
i žáků využijeme opět elektronickou žákovskou knížku ve všech
ročnících. Osvědčila se nám v období koronaviru. Připojit se
k elektronické žákovské knížce můžete přes internetový prohlížeč. Po
zadání adresy www.zsslusovice.cz se načtou webové stránky školy.
V horní části menu najdete část označenou Žákovská knížka. Po
kliknutí se zobrazí přihlašovací okno. Po zadání přihlašovacího
jména a hesla se načte elektronická žákovská knížka Vašeho dítěte.
Majitelé mobilních telefonů se systémem Android si mohou z aplikace
Obchod Play bezplatně stáhnout a nainstalovat aplikaci Bakaláři.
Získají tak přímý vstup ze svého mobilního telefonu.
Pokud by se vyskytly technické problémy, kontaktujte prosím třídního
učitele, zejména při omlouvání žáků.
Pokud by se objevily technické problémy s instalaci do Vašeho
telefonu, budeme Vám k dispozici během prvních třídních schůzek dne
8. září 2022 nebo po telefonické domluvě.
Rodiče a žáci zjistí v elektronické žákovské knížce: aktuální známky,
průběžnou klasifikaci žáka – známky jsou velikostně rozlišeny podle
váhy, aktuální rozvrh, stálý rozvrh, přehled osobních údajů, pololetní
klasifikaci – žáci mohou porovnat současný prospěch se známkami na
vysvědčení za celou dobu školní docházky, absenci žáka po dnech,

zameškanost v jednotlivých předmětech (při zvýšené absenci nemusí
být žák následně klasifikován) a další možnosti aplikace.
Přihlašovací údaje k elektronické žákovské knížce budou
rodičům předány na informativních třídních schůzkách dne
8. 9. 2022 třídními učiteli.

Omlouvání žáků (výňatek ze školního řádu)
Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.
Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně
prostřednictvím modulu Komens programu Bakaláři. Při
absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele
osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence
žáka.
Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě,
že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do
výuky.
Omluvenku je třeba elektronicky doručit nejpozději do 3 dnů po
návratu do školy.
Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto
skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny.
Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží
elektronickou žádost o uvolnění.
Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání
s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka
lékařem.
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před
jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných
případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu, který
o tomto uvolnění informuje třídního učitele

jeden den – třídní učitel

více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti
rodičů o uvolnění žáka (formulář je k dispozici v kanceláři školy
nebo ke stažení na http://www.zsslusovice.cz)

Odchod z vyučování
Každý dřívější odchod z vyučování oznámí dítě svému třídnímu učiteli.
Ten omluvenku (v Bakalářích) zkontroluje a dítě omluví, případně Vás
bude kontaktovat k potvrzení odchodu.
Pokud by se vyskytly technické problémy např. s Vaším přístupem do
elektronické žákovské knížky, případně odesíláním omluvenky,
kontaktujte třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky.

Školní poradenské pracoviště
Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům
a pedagogickým pracovníkům. Členy školního poradenského
pracoviště jsou:
- výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Duroňová
- (kontakt: 605 839 508)
- metodik prevence: Mgr. Dagmar Ledabylová
- (kontakt: 731 888 028)
- školní psycholog: Mgr. et Mgr. Daniel Cabák
- (kontakt: 732 832 787)
Níže k jednotlivým činnostem.

Výchovné poradenství
Činnost výchovného poradenství je zaměřena na vyhledávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a následné zajištění
reedukační činnosti.
Výchovný poradce: Mgr. Zdeňka Duroňová
Úřední hodiny pro rodiče (kabinet v 2. patro v nové budově č. 307)
TERMÍNY BUDOU ZVEŘEJNĚNY ZAČÁTKEM ZÁŘÍ nebo dle
individuální domluvy na telefonním čísle 605 839 508, případně emailu
zsduronova@seznam.cz .
Informace o úředních hodinách i kontakty najdete na webových
stránkách školy v sekci Výchovné poradenství a volba povolání.
Pro žáky: na základě předběžné domluvy

Volba povolání a přijímací řízení na střední školy ve
školním roce 2022 – 2023
Žáci devátých ročníků a jejich rodiče obdrží během září 2022
prostřednictvím elektronických žákovských knížek zprávu, ve které
budou informováni o prvotních záležitostech souvisejících s dalším
vzděláváním dětí po ukončení základní školy.
Společné setkání rodičů, na kterém budou předány další nezbytné
informace o přijímacím řízení, proběhne v rámci třídních schůzek
10. listopadu 2022.
Prostřednictvím dětí, emailu, elektronické žákovské knížky nebo
telefonicky si mohou rodiče domluvit individuální setkání. Kontakty
i informace o průběhu přijímacího řízení najdete také na webových
stránkách školy v sekci Výchovné poradenství a volba povolání.
Termín přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zatím
stanoven na stránkách MŠMT není. V minulosti se kvůli koronaviru
termíny posunovaly. O všem budete včas informování výchovnou
poradkyní.
Během školního roku budou žáci průběžně seznamováni s náležitostmi
přijímacího řízení, budou informováni o dnech otevřených dveří na
středních školách, obdrží Atlas školství, ve kterém se naučí vyhledávat
potřebné údaje, prohlédnou si webové stránky zabývající se
problematikou volby povolání a prostřednictvím zástupců středních
škol, kteří naši školu pravidelně navštěvují, se dozví o možnostech
dalšího studia.

Prevence sociálně patologických jevů
Naše škola má vytvořený program proti šikaně, ve kterém se snažíme
vytvářet zdravé a bezpečné sociální klima, přátelské prostředí vůči
žákům, všem pracovníkům a rodičům. Prostředí, ve kterém je žák
úspěšně zařazen do třídního kolektivu a může se harmonicky rozvíjet.
Nabízíme aktivity tak, aby se žáci mohli realizovat v širokém spektru
činností a nacházeli smysluplné využití volného času. (NABÍDKA
ŠKOLNÍHO KLUBU).

Hlavní body preventivní práce v naší škole:
 každý učitel se v této oblasti vzdělává,
 každý učitel mapuje situaci ve třídě – pozoruje třídu v jejím
chování, využívá dotazníků, zve třetí subjekt, aby mohl být
nezávislým pozorovatelem třídy,
 společný postup při řešení šikanování – Krizový plán (výchovný
poradce, metodik prevence),
 primární prevence v třídních hodinách – rozhovory s žáky,
vyslechnutí žáků,
 primární prevence ve výuce,
 primární prevence ve školních i mimoškolních programech
mimo vyučování,
 ochranný režim (školní řád, dohledy učitelů),
 školní poradenské služby,
 spolupráce se specializovanými zařízeními,
 spolupráce s rodiči.
Prosíme Vás tímto způsobem o pomoc, podporu a spolupráci s učiteli
naší školy. Pokud budete mít jakékoliv podezření, že je Vašemu dítěti
nebo jiným dětem ubližováno, neváhejte se obrátit na třídního učitele,
školního metodika prevence, výchovnou poradkyni, ředitele školy nebo
školního psychologa. Vaši informaci budeme brát na vědomí a budeme
se snažit situaci okamžitě řešit tak, abychom předešli závažnějším
problémům a nevhodné chování co nejdříve zastavili. Využít můžete
také elektronickou schránku důvěry, jejíž odkaz s označením „NNTB“
(Nenech to být) najdete na webu školy.
Děkujeme za Vaši ochotu a důvěru.
Metodik školní prevence: Mgr. Dagmar Ledabylová
Konzultační hodiny: budou upřesněny na začátku září 2022.
Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky
na
čísle
731 888 028
nebo
prostřednictvím
emailu:
dagmar.ledabylova@email.cz

Školní psycholog
Působí v naší škole již šestým rokem v rámci evropského projektu.
Výsledky jeho činnosti jsou velmi pozitivní. Nově bude školní
psycholog pracovat v naší škole na celý úvazek. Konzultační hodiny
budou dle individuální domluvy. Kontakt: cabak.daniel@gmail.com
nebo telefonicky na 577 983 377 nebo 732 832 787.

Evropské projekty na začátku školního roku
Naše škola se zapojí opět do dalšího projektu Šablony. Z projektu
bude čerpat finanční podporu na modernizaci výuky, školního
psychologa, další vzdělávání a jiné činnosti.

Soutěže, olympiády, Boduj a vyhraj 2023
V letošním školním roce se mohou žáci zapojit do soutěže o hodnotné
ceny, které přislíbila firma SWS Slušovice. Jedná se zejména
o zajímavou elektroniku. Soutěž Boduj a vyhraj 2023 spočívá ve
sbírání bodů za účast a dobré výsledky v soutěžích, ať už
olympiádách, sportovních soutěžích a dalších aktivitách. Pravidla
soutěže najdete na našich webových stránkách. Snahou je podpořit
talentované a aktivní žáky naší školy. Cílem soutěže je žáky motivovat
k co nejlepším studijním výsledkům a vést k aktivitě. Body jsou
přidělovány podle předem stanovených kritérií a pravidel.
Žáci naší školy se během školního roku účastní mnoha soutěží
a olympiád. Jsou to zejména Matematická olympiáda, Matematický
klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, Fyzikální olympiáda, Zeměpisná
olympiáda, Eurorebus, Dějepisná olympiáda, Chemická olympiáda,
Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Pupil of the Year, Mini
First Certificate, Olympiáda z českého jazyka, Recitační soutěž aj.

Sportovní akce
 Mikulášský turnaj v sálové kopané (prosinec)
 Lyžařské závody v areálu Trnava - Luhy (únor/březen – dle
sněhových podmínek)
 Velikonoční laťka (duben)
 Turnaje ve florbalu – chlapci, dívky
 Celoroční Podřevnická liga (pro žáky různých ročníků)
 Adaptační kurz (září 2022)
 Lyžařský výcvik (leden 2023)
 Výuka plavání (květen až červen 2023)
 Výuka bruslení
 Všechny akce budou ovlivněny hygienickými podmínkami

Lyžařské výcvikové kurzy
4. + 5. ročník, 7. ročník
Žáci se podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Slušovice mohou
zúčastnit lyžařských výcvikových kurzů. Ty jsou nabízeny všem žákům
určených tříd. Úroveň lyžařských dovedností není důležitá. Výcvik je
organizován v družstvech od úplných začátečníků až po zdatné lyžaře
a vedou jej instruktoři z řad učitelů ZŠ Slušovice s platným
osvědčením pro tuto činnost, případně externí lyžařští instruktoři.
Po loňských velmi dobrých zkušenostech se v letošním školním roce
budou oba kurzy konat opět ve středisku Ski Aréna Karlov, Malá
Morávka, Karlov pod Pradědem. Jde o tradiční lyžařský areál
v Jeseníkách s terény pro všechny lyžaře. Středisko je velmi dobře
vybaveno (4 sedačkové lanovky, vleky a pásy pro začátečníky a děti)
a nabízí celkem 12 km sjezdových tratí. Sjezdovky jsou uměle
zasněžovány a každodenně kvalitně upravovány.
Podrobné informace o organizaci kurzů budou zveřejněny během září
a října. Následně se žáci budou moci přihlašovat.
Informace Vám podají vedoucí kurzů: Mgr. Dagmar Ledabylová (4. +
5. ročník), Mgr. Jan Nahodil (7. ročník).

Sběr papíru
První sběr papíru se bude konat ve dnech 26. - 29. září 2022. Další
sběry jsou naplánovány na měsíce listopad 2022 a březen, červen
2023. Organizaci a pravidla sběrových akcí zveřejníme a upřesníme v
průběhu měsíce září. Předpokládáme, že vzhledem k situaci v oblasti
výkupu druhotných surovin budeme opět sbírat papír (noviny,
časopisy, letáky, kancelářský papír, ...) a kartony. Finanční prostředky,
které se získají prodejem papíru, se použijí na financování celé řady
akcí prostřednictvím Klubu rodičů.

Školní výlety
Tradiční školní výlety jednotlivých tříd se v letošním školním roce
uskuteční v termínu od 22. května - 2. června 2023.

Škola o prázdninách
Během právě skončených prázdnin došlo na rekonstrukci stupaček,
odpadů a rozvodů vody v krčku a nové budově.

Podpořte školu, kam chodí Vaše děti!

Můžete škole věnovat věcný nebo finanční dar. Na základě darů bude
s Vámi uzavřena darovací smlouva. Můžete nabídnout škole náměty
pro vylepšení vzdělávání (exkurze, výlety, kroužky aj.). Více informací
na telefonu 724 222 551 nebo na zsslusovice@zsslusovice.cz.

Děkujeme sponzorům:

Závod biochemických služeb,
s.r.o., Slušovice

TNS servis s.r.o., Slušovice

Greiner Packaging Slušovice s.r.o.

Brola, spol. s r. o.

PARTR s.r.o., Všemina

SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP
s.r.o., Slušovice
ZDEMA s.r.o., Slušovice

kafeshop.eu, Marcel
Šimara

SWS a.s., Slušovice

Vraník s.r.o., Slušovice

