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Zahájili jsme
Po dvou měsících odpočinku se školní lavice opět zaplnily a nový školní rok začal. Začátek 

září je tradičně spojen se zahájením nového školního roku. Stručně by se dalo říci, že jsou to 
dny, na které se jedni velmi těší a druzí  tyto dny přijímají s obavami. Pevně věřím, že ten druhý 
případ se nás týkat nebude.

Žáci se stejně jako v předcházejících letech budou těšit především na přestávky, výlety 
a exkurze; naši učitelé budou postupně přicházet o své síly a vám, rodičům, nastanou školní 
radosti, starosti i povinnosti. Ať již vykračujeme do nového školního roku z jakékoli pozice, 
vykračujme s úsměvem, pozitivně naladěni a s přáním všeho dobrého. 

První školní den jsme tradičně v aule školy přivítali 78 nových prvňáčků, které doprovázeli 
jejich nejbližší. Po krátkém kulturním vystoupení pěveckého sboru Plamínek pozdravili a při-
vítali naše nejmenší žáky pan starosta Pavel Svoboda,  předseda Rady rodičů pan Miroslav 
Koumar a předseda Školské rady pan Evžen Horák. Prvňáčkům, kteří jsou rozděleni do 4 tříd, 
přejeme mnoho školních zážitků, nové kamarády, hodně úspěchů a aby pro ně byl přechod 
z období her ke školním povinnostem co nejjednodušší.

Do školních lavic zasedlo 532 žáků, kteří budou vzděláváni ve 23 třídách. Podařilo se nám 
nově otevřít 6. oddělení školní družiny, kterou navštěvuje 164 žáků 1.- 4. ročníku. Školní dru-
žina zajišťuje provoz od 6 do 17 hodin. Ve škole pracuje 34 pedagogů, 6 vychovatelek školní 
družiny a 4 asistentky pedagoga pro znevýhodněné žáky. O bezproblémový chod školy se 
stará 9 správních zaměstnanců a 10 pracovnic školní jídelny. 

Co nového přinese školní rok 2014-2015?
Vyučujeme ve všech ročnících, tzn. od 1. do 9., podle Školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání „Cesta za poznáním“, který jsme nově doplnili o nepovinné předměty 
– Sportovní hry a Specifické poruchy učení. 

Prioritou školy nadále zůstává dlouhodobý všestranný rozvoj osobnosti žáka, výuka ci-
zích jazyků a výchova ke zdraví. Naší snahou je udržovat dobré mezilidské vztahy, chceme se 
ve škole všichni cítit bezpečně a dobře. Přejeme si, aby naše škola byla místem plným pohody 
a radosti, zaměříme se na zlepšování vztahů ve třídách a vytváření pozitivního klimatu v celé 
škole. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu nadále budeme plnit cíle projektů „Škola podporu-
jící zdraví“,který máme inovovaný až do roku 2017, Bezpečná škola“, „Inkluzivní vzdělávání“ 
a „Multikulturní výchova“. V žádném případě nepřipustíme projevy vulgarismu, ubližování či 
jakéhokoli jiného násilí. Chceme, aby byl každý z našeho školního společenství plně zodpo-
vědný za své chování, důsledně budeme vyžadovat plnění Školního řádu. 

Pro žáky připravujeme spoustu poznávacích a kulturních akcí, zájezdy na výchovné kon-
certy a divadelní představení, plánujeme exkurze, odborné besedy i besedy v rámci prevence 
rizikového chování. Na měsíc červen zařadíme opět relaxační ozdravný pobyt žáků u moře 
v Chorvatsku. 
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školní rok
Velkou pozornost budeme věnovat žákům talentovaným, ale současně také znevýhodně-

ným. Ve výuce nabízíme velké množství nepovinných předmětů. Abychom předešli možné-
mu rizikovému chování žáků, otevřeme pro ně v odpoledních hodinách sportovní, kulturní 
i vzdělávací kroužky. 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, rádi vás uvítáme na všech školních aktivitách, které 
určitě podpoříte. Již nyní vás zveme na koncerty Plamínku, na dny otevřených dveří, jarmark 
spojený s beneficí a jiné akce, o kterých vás budeme 3x ročně informovat ve školním časopise. 
Více informací získáte aktuálně na webových stránkách školy. 

Máme před sebou hodně úkolů, které chceme zvládnout. Při jejich realizaci očekáváme 
nadále vstřícnou spolupráci se zřizovatelem, partnery školy a především s vámi, s rodiči.

Pracovníkům školy přeji trpělivost, tvůrčí elán a dobrý pocit z vykonávané práce.

Naše škola je vám všem plně k dispozici. Záleží pouze na nás všech, jak tento úkol zvlád-
neme. Jsem přesvědčená, že najdeme společnou řeč a cestu k našemu společnému cíli - spo-
kojenému žákovi.

Mgr. Jitka Heryánová
ředitelka školy

Milí žáci, vážení učitelé a pracovníci školy,
skončilo období prázdnin, kdy jste si jistě našli nové kamarády, máte spoustu zážitků z výle-
tů, táborů a dobrodružných her. Hlavně jste si odpočinuli a načerpali nové síly ke zvládnu-
tí následujících deseti měsíců plných nových a pro vás jistě zajímavých informací. Jménem 
Rady rodičů přeji žákům, aby právě začínající školní rok byl rokem úspěchů, radosti a pozná-
ní. Učitelům a pracovníkům přeji, aby tento rok byl pohodový, optimistický, plný pozitivních  
a příjemných zážitků.

Za radu rodičů
Miroslav Koumar 
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Řecké božstvo

v Rajnochovicích

Školní prázdniny a s nimi čas let-
ních radovánek, dovolených a dět-
ských táborů utekl jako voda. Teď už  
jen nostalgicky prohlížíme fotogra-
fie. U starších ročníků vyvolává slovo 
letní tábor romantickou představu 
stanového kempu na louce, vlastno-
ručně vykopaných latrín v lese, polní 
kuchyně a rachtajících ešusů, čiště-
ní zubů v potoce a souboje táborů 
o vlajky. Mnozí z nás takové tábory 
zažívali jako děti a odnesli si z nich 
zážitky na celý život. Jaká je vlastně 
realita dnešních táborů?

Pobytové a v poslední době čím 
dál oblíbenější příměstské tábory 
nepořádají pouze volnočasová stře-
diska, ale i různá občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti a sa-
mozřejmě školy.  Nejmladší holešov-
ská „základka“ nabídla dětem přes 
prázdniny tábory dva - jeden poby-
tový a druhý příměstský. Paní vycho-
vatelka Iveta Dvořáková pořádala 
stanový tábor v malebném prostředí 
nedalekých Rajnochovic již poněko-
likáté. Velkým hitem posledních let 
jsou tematické tábory - ať už je to 
výuka jazyků, taneční školička, spor-
tovní tábory, pobyty ve znamení ob-
líbených dětských hrdinů či putování 
v čase. Loni se vypravily děti ze školy 
na ulici Družby kolem světa a letos 
padla volba na Antiku. 



5

Takže kromě výletů a soutěží bezvadný tým složený nejen z dětí ale i dospělých provázela 
celotáborová hra „Cesta do Starověkého Řecka“. Co nosili ve starém Řecku na nohách? Jak to 
vypadalo v tehdejších domech? Byla tehdejší řecká kuchyně   stejná jako ta dnešní? Odpovědi 
na tyto a mnoho dalších otázek mají v současné době v malíku všichni. Příměstského tábora 
- letošní novinky - v prostorách 3. ZŠ Holešov se měli možnost kromě školou povinných dětí  
zúčastnit i předškoláci. Skrz sportování, legraci a zážitky se tak budoucí žáci před nástupem 
do školy seznámili s prostředím školy a našli si nové kamarády.

Barbora Winklerová
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pRvŇÁČCI
Barborka ráda zpívá a jezdí na kolečkových 
bruslích. Kuba hraje rád fotbal.
Maty rád hraje fotbal a stará se o svého 
pejska. Adrianka si ráda hraje venku.
Vojta Kaš. rád dává góly.
Honza rád hraje fotbal.
Justýnka ráda cvičí s mažoretkami.
Sam rád počítá příklady.
Vojta Kucz. rád plave.
Martinka ráda cvičí a baletí.
Patrička se ráda směje se svou malou ses-
třičkou.
Sárinka ráda kreslí. Rozárka ráda zpívá. 
Markétka se ráda dívá na televizi.

Co baví děti v 1. B

Anička ráda kreslí. Ondra R. rád jezdí na kole. Davča si rád prohlíží knihy o zvířatech. Agátka 
ráda vystupuje s mažoretkami. Lucinka se ráda stará o kočičky. Anetka se ráda dívá na televizi. 
Ondra Z. rád chodí do školy a rád vyhlíží duhu. Milánek hraje rád hokej. Amálka ráda kreslí. 
Gábinka ráda čte. Paní učitelka se ráda směje. Paní asistentka ráda tvoří z korálků a drátků.

Třída 1. B

Co patří do školní
aktovky?

V 1. C už to všichni
vědí !
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se pŘedstavují
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se sKŘítKeM
Druhý  školní  týden prožili naši čtvrťáci na třídenním adaptačním kurzu na Hájence v zámec-

kém parku v Holešově.  Cílem tohoto kurzu bylo  vytvořit kamarádské vztahy v nově vzniklých ko-
lektivech. Po celou dobu pobytu se o děti starali skvělí vedoucí ze sdružení Skřítek pod vedením 
manželů Šneidrových. Rázem se všechny děti i obě paní učitelky proměnily v Norníky a strávily spo-
lečně  tři slunečné dny v kouzelné Nornii.  V té se pomocí kouzel, zábavných her a různých činností 
učily navzájem si pomáhat a spolupracovat. A jak na adaptační kurz  vzpomínají žáčci čtvrťáčci?

Na Hájence se mi nejvíce líbilo…
… že jsme byli všichni spolu… jak jsme v lese stavěli domečky pro skřítky… louka, les a ryb-
ník… když jsme se scházeli za zvuku chrastítka a rohu… jak jsme s holkama sbíraly kaštany… 
jak jsme míchali lektvary…polední klid

Nejvíce mě zaujala hra…
… na lektvary… klávesnice… minové pole… přenášení míčků… mozkonoři… kamufláž…  
žabičky… poznávání Nornie… prozkoumávání Nory

Dlouho budu vzpomínat na…
… mistry Norníky a to na Radka, Kubu, Julku, Vlastu, Klárku a Džou… všechny a na všechno… 
skvělé vedoucí a na hry, co pro nás připravili… jak jsme si to tam užili… jak jsme honili holky… 
na hoňku s rukama

Nikdy nezapomenu na…
… strávené chvíle, kdy jsme byli všichni spolu… celý adaptační kurz… Norníky a Nornii…  
hájenku… hry, které mě moc bavily … nádhernou krajinu



9

Na HÁjeNCe

Přinesl/a jsem si…
… krásné, přenádherné vzpomínky … kaštany… spoustu zážitkům a moc dobrých her… 
znalosti a zkušenosti… nornickou průkazku… dobrý pocit a nové vědomosti… svitek se zá-
žitkem… nové kamarády, mnoho vzpomínek  a přání… spoustu nápadů… hezký zabalený 
kámen… nové přátele

Své třídě přeji…
… ať jsme všichni kamarádi… ať se nehádáme… abychom se měli rádi… abychom byli pořád 
tak dobrá parta… aby byla šťastná … aby se jí dařilo v učení… abychom zůstali spolu… aby 
byla plná krásných a usměvavých dětí… ať je plná smíchu
… abychom byli kamoši i s paní učitelkou… abychom byli zdraví… krásné společné chvíle… 
aby tam byl klid a přátelství

Všem mistrům Norníkům chci vzkázat…
… že bych se s nimi zase někdy chtěla potkat… že mě moc potěšilo, co všechno pro nás byli 
schopni udělat… kdybychom se už neviděli, ať si na nás vzpomenou… že jim děkuji za su-
per hry… že byli úžasní… aby se měli dobře… za příjemný pobyt na Hájence… hodně štěstí 
a zdraví… abychom zase byli někdy spolu… že na Vás nikdy nezapomenu… aby jim i příště 
vyšlo počasí… ať jsou veselí

Žáci 4. A  a p. uč. Přikrylová, žáci 4. B a p. uč. Doleželová
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pReveNCe
Prevence rizikového chování je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu a na 

naší škole na ni vždy byl a bude kladen důraz.

Každý rok vypracováváme Minimální preventivní program, který je zaměřen na osobnost-
ní a sociální rozvoj žáků. Snažíme se věnovat především oblastem, se kterými se naši žáci mo-
hou běžně setkat. Zaměřujeme se na prevenci úrazů, základy první pomoci, prevenci kouření 
a užívání alkoholu, šikanu, trestnou činnost mládeže či problematiku rasismu. Témata jsou 
běžně zařazována do vyučování a především do třídnických hodin. Velký důraz klademe na 
třídní kolektivy, snažíme se různými formami zlepšovat a upevňovat vztahy mezi žáky.

Pro nově utvořené kolektivy čtvrtých a šestých tříd je připravován Adaptační pobyt tak, 
aby žáci mohli lépe poznat své nové spolužáky a třídní učitelky. Velmi se osvědčuje spoluprá-
ce s občanským sdružením Skřítek, které nám pomáhá realizovat i další aktivity zaměřené na 
prevenci rizikového chování. 

Spolupracujeme s odborníky z praxe, ať už se jedná o Policii ČR, Hasiče, ČČK, Středisko 
výchovné péče, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu nebo Národní síť podpory 
zdraví.  

Chceme, aby si žáci uvědomili, jak je důležité dbát na osobní bezpečnost i bezpečí spo-
lužáků. Slouží nám k tomu rozmanité besedy, koncerty, programy, ale i akce, které jsou již 
pravidelnou součástí školního roku.

Dobře fungující škola však nejsou jenom dobré třídní kolektivy a vztahy mezi pedagogy, 
ale také komunikace a spolupráce s rodiči.

Věříme, že tento školní rok bude úspěšný nejen z hlediska prevence.

          
Tereza Zalabáková

školní metodik prevence
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ZÁKLADNÍ PŘEHLED INFORMACÍ

1. Konzultace s výchovnou poradkyní: kdykoliv po předchozí domluvě 

2. Možnost využití poradenské služby:  
  Informativní středisko pro volbu povolání v KM
  Budova Úřadu práce – Mgr. M. Hrdinová
  Objednávka telefonicky 950 130 334

3. Nabídka ověření profesní orientace v Pedagogicko – psychologické poradně v KM

4. Vyhledávání škol:
 a) v listopadu žáci obdrží příručku o školách zlínského kraje
 b) na internetu –  www.atlasskolstvi.cz (přehled škol a studijních oborů v ČR)
   www.gwo.cz (průvodce světem povolání)
                 www.zkola.cz 
   www.istp.cz (internetový systém typových pozic)
   www.infoabsolvent.cz
   www.burzaskol.cz (školy zlínského kraje)
   www.zkariera.cz (testy) 
   
5. Využívejte možnosti navštívit střední školy osobně:  „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

6. Podávají se 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.

Školy s talentovou zkouškou – přihlášky se podávají do 30.11.2014

Přihlášky na školy – do 15. března 2015

Termín přijímacího řízení pro  5., 7. a 9. ročník:  22. – 30. 4. 2015 

Při výběru školy pečlivě zvažujte svůj zájem, schopnosti,
dovednosti a také možnost uplatnění zvolené profese na trhu  práce

Mgr. Kateřina Nedbalová
výchovná poradkyně

vOLBa pOvOLÁNí
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FYZIKa a CHeMIe jinak

V
 úterý 16. září  2014 jsme se vydali na exkurzi do Experimentária v Otrokovi-
cích. Cestovali jsme autobusem a chvíle strávené na cestě jsme si krátili poví-
dáním, tudíž jsme zanedlouho dorazili do cíle.

Ze všeho nejdříve nás ve škole přivítala paní ředitelka a po chvíli už jsme 
seděli v sále a pozorně poslouchali přednášku známého britského vědce Mi-
chaela Londesborougha. Pan doktor nám také ukázal spoustu zajímavých po-

kusů, například s ohněm, který se při zvuku pohyboval, s krupicí, která vytvářela zajímavé 
obrazy nebo se suchým ledem.

Po přednášce jsme se podívali na 3D film o životním prostředí v okolí řeky Colorado a pro-
blémech s nedostatkem vody.

Pak jsme procházeli učebnami se spoustou exponátů, které jsme si prohlédli a vyzkoušeli, 
jak fungují. Zajímavé byly předměty ze stavebnice Merkur, kladky, modely lidského těla, mik-
roskop, autodráha a model železnice s vláčky.

V Experimentáriu se nám velmi líbilo, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí z fyziky, 
chemie a techniky.

žáci 8. ročníku
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Jednou z priorit současných škol je rozvoj 
čtenářské gramotnosti žáků. Jde o schopnost 
porozumět psanému textu, věnovat se mu, pře-
mýšlet o něm a používat ho k rozvoji vlastních 
vědomostí nebo k dosažení dalších cílů.

Přesvědčit děti o tom, že čtení knih může být 
úžasná zábava, je v dnešní době čím dál těžší. Při 
rozvoji čtenářství může hrát důležitou roli také 
školní knihovna. I proto se naše škola roz-
hodla do ní investovat a postupně pracovat 
na její proměně.

V loňském roce byl vyroben nový nábytek 
a byla provedena nezbytná redukce knih. Zbývá 
co nejrychleji zanést knihy do počítače a ob-

novit systém výpůjček především pro naše nejmladší čtenáře. Knižní fond bychom chtěli 
dále rozšiřovat. 

Dopoledne slouží knihovna především jako učebna lite-
rární výchovy a anglického jazyka, odpoledne se stává cent-
rem dalších školních aktivit.

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se v hodinách čte-
ní a literární výchovy na 1. stupni chceme zaměřit především 
na společnou práci s knihami, které děti neodradí množ-
stvím textu a které je zaujmou nejen obsahem, ale i svým 
výtvarným pojetím. S několika takovými už pracujeme.

Čtenářské „okénko“ pravidelně zařazujeme i do toho-
to časopisu. Jde o malé „recenze“ knih, které se dětem 

opravdu líbily a chtějí  
je doporučit i ostat-
ním. 
Doufáme, že program 
školní knihovny bu-
deme dále rozvíjet. 
Naše logo má dva 
malé čtenáře – Anin-
ku a Bedřicha. Oba 
nás všemi aktivitami 
knihovny už delší dobu pravidelně provází. 

 

Obrázky dětí nakreslili žáci M. Kozmík a K. Morongová.
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ČTU. ČTEŠ?

ČTěTE svým mladŠím
soUrozEncům!

doporUČUjE:5.a

Své mladší sestře Gabči, která má pět let, jsem předčítala knížku Chrochtík a Kvikalka na 
cestě  za blýskavým prasátkem. Příběh byl zajímavý pro sestru i pro mne. Ji zaujaly především 
obrázky a mně se moc líbil text. 
                                   V. Zycháčková, 5. A

     Moje malá sestra má čtyři roky a velmi ji knížka bavila. Pořád chtěla, ať jí příběh čtu, tak jsem 
četla. Knížka je sice pro menší děti, ale mě bavila taky!

                                                                                                                                      T. Sedláčková, 5. A

     I já jsem četl knihu své mladší sestře. Hodně si jí líbila  a chtěla, ať  od paní učitelky půjčím 
ještě další knížku. I mně se to celkem líbilo, tak jsem půjčil další.

                                                                                                                         M. Linda, 5. A

(Kniha zvítězila v kategorii dětské literatury - Zlatá stuha 2013)
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ČteMe a píŠeMe
V hodině čtení jsme se seznámili s knihou Jana Wericha Fimfárum.
Četli jsme příběh, který spisovatel sepsal jen z jednoslabičných slov.  
Tak jsme to zkusili taky!

     Pes šel ven. A já jsem ho chyt. A pak mi zdrh. Já stál a stál. Pak šel chlap, ten mi dal sto 
a šel. Šel jsem pro psa, co jsem ho chyt. On chyt mě. Ne. Já chyt ho. On to je pes jak hrom. Pak 
jsem mu dal kost. Pak jsem zdrh. Dal jsem si med. A pak jsem jed. Šel jsem a řek: hej ty, kup mi 
sůl. Dal mi sůl a pak šel pes. Ten pes chtěl kost. Kost mám, tak mu ji dám. Ham, ham. Sní jich 
moc a spí. Spí, spí a spí.

                                                                                                                                              T. Karhan, 5. A

Bum! Kdo to byl? Já ne. To jsi byl ty. Ne. To byl on. Byl to pes.                                                                                   
L. Hendrych, 5. A

Chlap byl kat. Byl rád, že je kat. Byl to vrah. Šel z něj strach.                                                                                      
L. Hendrych, 5. A

Já mám psa. Jel jsem do hor. Pes byl sám. Ten pes, to byl děs.                                                                                         
M. Linda, 5. A

Je noc. Byl jsi tam? Ne! A ty? Já tam jdu. Fakt? Jo! On prý tam šel! Chce tam vzít psa. Tak to bych šel.                                                                                                                        
 M. Linda, 5. A

Obrázek: T. Karhan, L. Arnfelserová, 5. A (obrázek z našeho nového univerzálního kalendáře)
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Vážení rodiče,
ve školním roce 2014/2015 nabízíme také zájmové kroužky ve spolu-
práci s TYMY centrem Holešov. Kroužky se budou při dostatečném po-
čtu zájemců konat v odpoledních hodinách na naší základní škole. 

1. ZÁKLADY KERAMICKÉ TVORBY 800,- Kč školné / šk. rok
      pro děti 2. stupně + 800,- Kč materiál / šk. rok 

2.  ATELIÉR CREATIVE 800,- Kč školné / šk. rok 
      netradiční výtvarka spojená s keramikou            + 800,- Kč materiál / šk. rok                  

3.  TY TANČÍŠ – MY TANČÍME  -  15 LEKCÍ 400,- Kč                              
      základy společenského tance pro děti 1. – 3. ročník 

4.  MODERNÍ TANEC  A POM-PONY 800,- Kč / šk. rok
      různé styly, sestava pro roztleskávačky,...  pro děti 1. i 2. stupně         

5.  TÁBOROVÁ KYTARA 800,- Kč / šk. rok
     hra dle akordů k táboráku  pro děti od 8 let 

6.  MÓDNÍ KLUB 800,- Kč / šk. rok
      základy oděvní tvorby, bytové doplňky, šperky, dekorace (v ceně není materiál)     
      pro dívky od 10 let

7.  PROSTŘENO 800,- Kč / šk. rok
     základy vaření, pečení a stolování, pro dívky od 8 let (v ceně není materiál)

8.  KOUZELNICKÁ ŠKOLA 800,- Kč / šk. rok
     základy kouzlení, triky,…. , pro děti od 6 let

9.  SPOLEČENSKÉ A DESKOVÉ HRY 800,- Kč / šk. rok
     pro děti 1. i 2. stupně

10. ITALŠTINA S GIOVVANOU 1 000,- Kč/šk. rok
    základy italštiny s rodilou mluvčí 1 x týdně  

11. ŠPANĚLŠTINA S JULIÍ 1 000,- Kč/šk. rok
     základy španělštiny s rodilou mluvčí 1 x týdně

12. ANGLICKÁ KONVERZACE  1.000,- Kč/šk. rok
     zábavné procvičování angličtiny se zahraničními dobrovolníky 1 x týdně

13. RUSKÁ KONVERZACE 1 000,- Kč/šk.  rok
     zábavné procvičování ruského jazyka s rodilou mluvčí 1 x týdně

V případě zájmu o některou z uvedených aktivit kontaktujte vsetuly@centrum.cz, my vám 
pošleme přihlášku v elektronické podobě. Přihlášky si rovněž můžete vyzvednout v kanceláři 
3. ZŠ Holešov. V případě Vašich dotazů volejte na tel. 734 358 562. Jednotlivé kroužky budou 
zahájeny začátkem října a ukončeny do 10. června 2015. 

Věříme, že si z naší speciální nabídky vyberete. Kroužky povedou kvalifikovaní pedagogové 
volného času s dlouholetou praxí: Alena Starečková, Jana Češková, Olga Pešková, Martina 
Sigmundová, Barbora Winklerová a Eva Rudolfová.

 Mgr.  Jarmila Vaclachová - ředitelka SVČ TYMY                                                                                                                                           
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Pestrou nabídku kroužků rozšiřuje také společnost RYTMIK Dětem o.p.s. 
www.rytmik-krouzky.cz

1.  BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA středa 14.00 - 15.00 1580,- Kč školné/šk. rok
     pro děti 1. a 2. stupně  tělocvična školy  

2. TANEČNÍ čtvrtek 14.30 - 15.30 1580,- Kč školné/šk. rok
     pro děti 1. stupně  tělocvična školy     

3. KROUŽEK VAŘENÍ  úterý 14.00 - 15.00 1580,- Kč školné/šk. rok
     pro děti 1. stupně  cvičná kuchyňka  

   
Kroužky pod vedením pracovníků školy jsou pro žáky zdarma:

1.  LOGOPEDICKÝ pondělí 12.30 - 13.30  Mgr. I. Vávrová
     pro děti 1. stupně učebna 1. A  

2.  HRA NA FLÉTNU úterý 12.30 - 13.30  Mgr. M. Hušťavová
     pro děti 1. stupně učebna 1. B

3. DRAMATICKÝ - DIVaDÍLKO úterý 13.45 - 15.00 Mgr. I. Vávrová
     pro děti 1.  i 2. stupně školní tělocvična  Mgr. P. Přikrylová

4. PLAVÁNÍ úterý 12.45 - 13.30 Mgr. I. Rossmannová
     pro děti 3. a 4. ročníku školní bazén 

5. VOLEJBAL sudé pondělí 14.00  - 15.30 Mgr. J. Heryánová 
pro žáky 8. a 9. ročníku školní tělocvična

 
DÁLE  PŘIPRAVUJEME:

   4. 12. 2014 Den otevřených dveří, Vánoční jarmark 
   5. 12. 2014    Mikulášská nadílka ve škole
   6. 12. 2014  Vánoční koledování - školní tělocvična
 11. 12. 2014  Vánoční koncert  - dětský sbor Plamínek
   leden 2015 Lyžařský výcvik 7. a 8. ročník - Horní Bečva 
     7. 2. 2015 Zápis do 1. tříd
   21. 2. 2015  Tradiční večírek  SRPDŠ 
 březen 2015 Den  zdraví - ve spolupráci s MKS
 duben 2015 Jarní Den řemesel
 květen 2015 Májový koncert - dětský sbor  Plamínek
 červen 2015 Ozdravný pobyt Chorvatsko

exkurze  vlastivědná Planetárium Brno (5. ročník)
  dějepisná Modrá a Velehrad (7. ročník), 
                         dějepisná Krakov-Osvětim (8. a 9. ročník)
  přírodopisná  ZOO Lešná (7. ročník)

Projekty k předcházení rizikového chování žáků
Projekt Mezinárodní bezpečná škola
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ve ŠKOLNí dRuŽINĚ

jsOu dĚtI RÁdY

Školní rok začal nejen pravidelným vyučováním, ale i činností školní družiny.
Pro letošní rok se k docházce do oddělení ŠD přihlásilo 166 dětí, které byly zařazeny 

do šesti oddělení školní družiny. Stoupající zájem o školní družinu ze strany dětí a rodičů je 
pro paní vychovatelky ukazatelem, že se dětem činnost líbí a rádi tráví čas při zajímavých 
činnostech, které odpolední doba nabízí.

Připravujeme pro děti 
divadelní představení, ná-
vštěvu zámku, Černé kaple, 
Synagogy, Kovárny. Těšíme 
se na  Jablíčkový a Brambo-
rový týden, Podzimníčka, 
Karneval, soutěž ve zpěvu. 
Pravidelně cvičíme nejen 
v tělocvičně, ale i TYMY cen-
tru. Jednou v měsíci nás na-
vštěvuje paní knihovnice se 
zajímavou besedou se sou-
těžemi. Činnost školní druži-
ny provází zájmové činnosti 
esteticko-výchovné, pracov-
ní, sportovní, přírodovědné 
a společensko-vědní, které 
jsou každodenní náplní naší 
činnosti. Jejich obsahem 
jsou práce výtvarné, pracovní – vyrábění z různých materiálů, vaření, poslech hudby, spor-
tování a cvičení, zařazen je projekt environmentální výchovy. Nedílnou součástí je rekreační 
činnost, která obsahuje společnou četbu, vědomostní hry a soutěže.

V letošním školním roce jsme pro děti otevřeli zájmové kroužky školní družiny Keramika  
a Angličtina hrou. Do těchto zájmových činností  se mohou přihlásit všichni žáci, kteří dochází 
na první stupeň naší školy.

Jsme rádi, že se dětem v naší družině líbí a těšíme se na společně prožité chvíle v letošním 
školním roce.

Jana Budišová
vedoucí vychovatelka
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Nabízíme:
• plavání dětí od 6 měsíců do 8 let
• počet dětí ve skupince max. 8
• skupinky dle věku, 
  plaveckých dovedností a přání rodičů
• možnost náhrad zameškaných lekcí

PLAVÁNÍ DĚTÍ 
V HOLEŠOVĚ

INFO schůzka: 
 v úterý 21. října 2014 v 16 hodin v jídelně školy
           

Těšíme se na Vás…

Kde:  3. Základní škola Holešov, Družby 329
Kdy:  každé úterý od 4. listopadu 2014

KONTAKT:  OS ČČK Kroměříž
tel.: 777 627 440
e-mail: plavani-cck@seznam.cz



22



23



24

Třídní učitelé     
1. A Mgr. Ivona Vávrová
1. B Mgr. Marcela Hušťavová
1. C Mgr. Ivana Rossmannová
1. D Mgr. Lenka Antonovová
2. A Mgr. Veronika Obdržálková
2. B Mgr. Olga Úrubková
2. C Mgr. Kateřina Jarkovská 
3. A Mgr. Veronika Svobodová
3. B Mgr. Pavla Řezníčková
3. C Mgr. Gabriela Nováková
4. A Mgr. Petra Přikrylová
4. B Mgr. Alena Doleželová
5. A Mgr. Jana Sovadníková
5. B Mgr. Marie Zapletalová
 6. A Mgr. Petra Chmelařová
6. B Mgr. Jitka Šťastná
7. A Mgr. Lenka Hýžová
7. B Mgr. Petra Stárková
8. A Mgr. Alena Maťová
8. B Mgr. Terezie Indráková
9. A Mgr. Kateřina Nedbalová 
9. B Mgr. Jitka Pavelcová
9. C Mgr. Tereza Zalabáková

Netřídní učitelé 
 Mgr. Ida Bechníková
 Ing. Bc. Jiří Cihlář
 Mgr. Jana Dědičová
 Mgr. Veronika Cholastová
 Mgr. Zuzana Svobodová
 Mgr. Daniela Švábová
 Mgr. Simona Zdráhalová

Kolektiv pracovníků školy

Ředitelka školy:   Mgr. Jitka Heryánová
Zástupci ředitelky:  Mgr. Ivo Junášek
    Mgr. Gabriela Kovářová
Výchovná poradkyně:  Mgr. Kateřina Nedbalová
Školní metodik prevence:  Mgr. Tereza Zalabáková

Kontakty:
ředitelna:  573503155
kancelář:   573503140
šk. jídelna:  573503159
web:   www.3zshol.cz
e-mail:  zs3hol@volny.cz

Správní zaměstnanci
hospodářka:     Hana Vojáčková 

účetní:            Drahomíra Morkusová

školník:            Slavomír Rákoš

vedoucí školní jídelny: 
             Stanislava Gajdošová 

Ve školní jídelně je zaměstnáno 9 pracovnic.

Úklid ve škole zajišťuje 5 pracovnic 
a 1 údržbář.

Správce  hřiště:
  Milan Kužela
  Zdeněk Kolář

Školní družina 
vedoucí vychovatelka:  Jana Budišová 
vychovatelky: 
  Bc. Iveta Dvořáková  
  Alena Krejčí 
  Jana Nevřalová
  Mgr. Zuzana Svobodová
  Bc. Eliška Pospíšilíková

asistentky pedagoga:
 Martina Kotasová 
 Petra Heryánová  
 Bc. Eliška Pospíšilíková
 Kristýna Ducháčová

červen 2009
ŘÍJEN 2014


