Vážení rodiče a přátelé školy,
zdravíme Vás v novém školním roce 2016/2017. Během roku Vám předložíme 5 čísel
zpravodaje s informacemi, co naše žáky ve škole čeká, co se podařilo, jaké akce proběhly.
Aktuální informace, dokumenty školy, jídelníček, školní řád a rozvrhy jsou na webových
stránkách školy www. zsplumlov.cz, které jsou neustále aktualizovány.
Na úvod přinášíme několik novinek a organizačních informací pro školní rok 2016/2017.
Se začátkem školního roku vstoupil do platnosti nový zákon o inkluzivním vzdělávání. Jedná
se o soubor legislativních změn, které vedou k zajištění podmínek pro společné vzdělávání
všech žáků. Ve škole vzniklo poradenské pracoviště složené z výchovného poradce, vedení
školy, speciálního pedagoga a metodika rizikového chování. Rodičům a žákům bude sloužit
k řešení otázek právě inkluzivního vzdělávání a dalších nestandardních situací.
Škola 1. 9. 2016 vstoupila pro projektu OPVVV - Podpora společného vzdělávání na ZŠ
PLUMLOV. Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem (odpolední
doučování), zřízení čtenářských klubů a matematických klubů zábavné logiky, nová pozice
školního asistenta a další vzdělávání pedagogů v oblastech inkluze, čtenářské a matematické
gramotnosti.
Další změnou je nová vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná
reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách. Z pultů školních bufetů vymizí
například nezdravé sladkosti a brambůrky.
1.září nastoupilo do prvních tříd 32 prváčků. Nepřišli do neznámého prostředí, jelikož
poslední prázdninový víkend trávili v rámci projektu Školička nanečisto a Začít spolu společně
s rodiči a učiteli v campu Žralok, kde poznávali nové spolužáky a seznamovali se s učiteli.
V pátek 9. 9. absolvovali seznamovací pobyt v přírodě i žáci šestých tříd. Tyto akce
usnadňují jejich nástup do nového prostředí školy.
V září dokončujeme projekt Badatelem v lese, na environmentálním projektu se
finančně podílely Vojenské lesy Plumlov a Olomoucký kraj v rámci Programu podpory
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2016. Smyslem
projektu je vzbudit u žáků kladný vztah k přírodě, zdůraznit význam lesa pro život člověka a
princip udržitelného rozvoje. Zařazeno bylo například vysazování lesních stromů, exkurze
do lesní školky, exkurze do arboreta a botanické zahrady, příprava herbáře lesních rostlin,
přednáška o myslivosti a terénní program lesní pedagogiky. Projekt byl realizován od února
do září 2016.
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Marek Bureš se 10. 9. zúčastnil celostátního finále Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů, které se konalo v Brně. Ve své kategorii se mezi čtyřiceti finalisty umístil na
vynikajícím desátém místě. Marek si musel účast úspěšně vybojovat absolvováním školního
kola i okresního a krajského finále. Naši školu navíc v kategorii dospělých reprezentoval
také jeho tatínek Radek Bureš. Jemu se dokonce povedlo vybojovat skvělé šesté místo.
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A kdy se mohou žáci těšit na prázdniny?
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne ve úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 6. března do 12. března 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. března 2017.
Období školního vyučování ve 2. pol. bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku.
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