Školní zpravodaj č.2
Vážení rodiče a přátelé školy,
končíme první čtvrtletí školního roku 2017/2018, pomalu začíná adventní čas, a proto nám
dovolte rekapitulaci začátku školního roku a představení plánovaných akcí do konce
kalendářního roku.
Se začátkem školního roku jsme zprovoznili školní informační systém Bakaláři – elektronické
žákovské knížky, který nás v úvodu trošku potrápil technickými problémy. Nyní pracuje bez
problému, pomocí něho získáváte aktuální informace o známkách, akcích školy a další
organizační sdělení. Systém funguje obousměrně od rodičů k pedagogům a opačně. Žáci
druhého stupně mají své přístupové údaje, mohou tedy samostatně pouze nahlížet do
klasifikace.
Tradičně se naše škola zapojuje do národního testování Scio žáků devátého ročníku.
Testování probíhá v těchto dnech, sledují se oblasti matematické a čtenářské gramotnosti
a obecně studijních předpokladů. Součástí testování jsou i dotazníky pro rodiče. Výsledky
SCIA napomáhají žákům v orientaci při výběru střední školy či učiliště. Návodem, kam po
základní škole může být také burza středních škol a učilišť - Scholaris, která proběhla ve
čtvrtek 9. listopadu.
Česká školní inspekce naši školu vybrala do vzorku testování čtenářské gramotnosti opět
u žáků devátého ročníku. S tímto testováním je spojen projekt Masarykovy univerzity Brno
„Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků“, do
kterého jsme se zapojili. Veškeré testování žáků souvisí se čtenářkou gramotností, která je
základním pilířem vzdělávání.
Již mnoho let se žáci naší školy pravidelně zúčastňují vědomostní soutěže „Přírodovědný
klokan“. Tuto soutěž, která se letos uskutečnila dne 11. října, pořádají společně
Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich
hlavním cílem je vzbudit zájem dětí o technické a přírodovědné obory. Na naší škole se do
soutěže zapojilo celkem 64 žáků 8. a 9. tříd. Mezi nejlepší se zařadil především Václav
Vozihnoj (tř. 8. A), který byl nejúspěšnějším řešitelem na škole. Při porovnání s výsledky žáků
prostějovských okresních škol dosáhl pěkného 32. místa (na okrese Prostějov se
Přírodovědného klokana zúčastnilo celkem 859 řešitelů). Ihned za ním se umístili František
Karásek (tř. 9.B) a společně, se stejným bodovým výsledkem, Nikol Pleváková (tř. 8.A)
s Václavem Lachmanem (tř. 9.B). I tito zástupci ZŠ Plumlov se vešli mezi první čtyřicítku
nejlepších žáků na okrese Prostějov.
Sportovní soutěže patří také k tradicím na naší škole. V těchto dnech probíhají okresní
soutěže ve florbalu. O výsledcích vás budeme informovat. V září proběhla okresní soutěž
v přespolním běhu. Nela Znojilová, Monika Staňková, Kristýna Václavíková, Michaela
Černochová, Nikola Hrubanová a Aneta Barešová vyhrály okresní kolo mezi 14 školami
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z Prostějovska. Na základě tohoto umístění se jim podařilo probojovat do krajského finále,
které se konalo v Jeseníku. Ani zde se holky neztratily. Vybojovaly překrásné čtvrté místo
mezi všemi zástupci Olomouckého kraje.
V říjnu proběhl podzimní sběrový týden starého papíru a drobného elektra. Body
z odevzdaného elektra sbíráme do projektu Recyklohraní, za které pak zdarma dostaneme
pomůcky pro naše žáky. Za bezmála 22 tun sesbíraného starého papíru žáci dostanou do
třídních fondů 1 korunu za kilogram odevzdaného papíru za třídu. Nejlepší sběrači patří do
9. A a 5. Třídy. Tito žáci dostali také sladké odměny a pohár.
V pátek 3. 11. 2017 jsme společně vysadili Alej Malého Noeho u staré cesty k Plumlovské
přehradě. Škola je patronem jednoho stromu, o který se budou žáci starat. Celkem bylo
vysazeno třicet pět lip, každý strom má svého patrona, ale také sponzora. Strom pro naši
školu zakoupil pan Ing. Pavel Koutný. Alej je doplněna o naučné tabule. Výtěžek z prodeje
stromů poputuje našim spolužákům do dětského domova na pořízení nové kuchyně.
A co žáky do konce kalendářního roku ještě čeká?
Žáci sedmého ročníku se zúčastní 22. 11. 2017 naučné přednášky Planeta Země – Brazílie
v Prostějově. Žáci osmého a devátého ročníku pojedou 24. listopadu do Městského divadla
do Prostějova a hned 29. listopadu na přenášku Radima Uzla opět do Prostějova.
30. listopadu přijedou do školy šermíři, s představením Zámořské objevy a vystoupí pro žáky
4. – 7. ročníku. 19. prosince pojedou žáci 5. – 9. ročníku do kina Metro 70 na filmové
představení Psí poslání a 20. prosince žáci 1. - 4. třídy na filmové představení Balerína.
Posledním vyučovacím dnem v tomto kalendářním roce bude pátek 22. prosince. Vyučování
bude ukončeno v 11. 10 hodin.
Vzhledem k narůstajícím cenám potravin dojde od 1. 1. 2018 ke zdražení ceny obědů o 2 Kč.
Na závěr přijměte pozvání na školní večírek, který se uskuteční v pátek 15. 12. 2017
v kulturním domě v Žárovicích. Čeká na vás kulturní vystoupení, bohatá tombola, chutné
občerstvení a půlnoční překvapení. Pokud jste si nezakoupili lístek dnes na konzultacích,
můžete tak učinit v restauraci Pácl. Informace o svozu bude umístěna na webových
stránkách školy (svoz z Plumlova, Ohrozimi, Hamer, Soběsuk, Krumsína, Vícova,
Prostějoviček). Večírek pořádáme společně s Klubem rodičů při ZŠ Plumlov a Spolkem
Plumlovských nadšenců. Veškerý výtěžek z akce bude použit na výchovné a vzdělávací akce
pro naše žáky. Rodičům a všem sponzorům děkujeme za poskytnutí daru do tomboly.
Přejeme všem krásné Vánoce.

Základní škola Plumlov, Rudé armády 300, Plumlov 79803
zaklsplumlov@volny.cz, www. zsplumlov.cz, 582393210

