
 
 

Provoz kanceláře během letních prázdnin 

 červenec   dovolená 

 srpen   úřední hodiny pondělí  9 – 11 hodin 

 

Pro informace lze využít:   

telefon -  573 503 140,         email - kancelar@3zshol.cz,       web - www.3zshol.cz 
 
Začátek nového školního roku: čtvrtek  1. září 2016 

 

Ve školním roce 2016/2017  bude provoz školní družiny v 7- mi odděleních: 

   ranní  6 – 7.30 hodin, odpolední  11.30 – 17.00 hodin za školné 130,- Kč měsíčně 

 

 
 
Přeplatky na stravném za školní rok 2015/2016 se budou vracet všem strávníkům, kteří ukončili 
stravování a vrátili magnetické čipy, po 15. červenci 2016 na běžný účet, ze kterého se provádělo 
inkaso.  
 
Všem ostatním, kterým zůstává čip, se má za to, že budou pokračovat ve stravování v příštím 
školním roce. Přeplatky by se vracely jen na vlastní žádost rodičů taktéž po 15. červenci. 
V ostatních případech se přesouvají do dalšího školního roku a 18. srpna 2016, kdy budeme 
provádět inkaso na září, se přeplatek za červen odečte. Zůstatky si může každý strávník zjistit na 
internetové adrese: www.3zshol.cz, odkaz „internetové objednávání stravy“. Částka přeplatku je 
uvedena  jako „kredit“. Také je možné telefonicky kontaktovat vedoucí ŠJ a tuto částku si ověřit, 
případně požádat o výpis stravování za školní rok. 

 

Září 2016 má 21 pracovních dnů, inkasovaná částka bude činit bez přeplatku 483,- Kč 

(kategorie 7-10 let).   

 

Cena stravného pro žáky: 

                    7 – 10 let:  23,- Kč        11 – 14 let:   25,- Kč      15 a více let:  27,- Kč  

 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného 
věku. Telefon na vedoucí školní jídelny: 573 503 159, 739 445 089. 

 

 

 

Všem žákům, zaměstnancům školy a také rodičům přejeme příjemné 

prožití prázdnin. 

       Ředitelství školy 

  �



 
  

    Je konec června, skončilo závěrečné opakování, žáci se vrátili z výletů a exkurzí, 
odevzdali učebnice. Pedagogická rada uzavřela hodnocení výchovně vzdělávacího 
procesu. Je napsáno vysvědčení, kterým je zhodnocena školní práce. Začínají 
prázdniny, vysněný čas žáků a studentů. 
     Po celý školní rok se pedagogičtí pracovníci snažili zajišťovat kvalitní výuku všech 
předmětů, vštěpovat žákům vědomosti, znalosti a pro život důležité dovednosti. O 
kvalitě výchovně vzdělávací práce svědčí umístění žáků v soutěžích a olympiádách, 
v nichž dosahovali předních míst. Spokojeni jsme také s výsledky přijímacího řízení na 
střední školy.  
     Výrazně se daří žákům ve výtvarné výchově. Jejich obrázky, koláže a keramické 
výrobky zdobí prostory školy a jsou obdivovány všemi, kteří do budovy přicházejí.  
     Výchovně vzdělávací práci doplňovaly v průběhu školního roku další aktivity, a to 
divadelní představení a výchovné koncerty ve Zlíně, oblíbené dějepisné exkurze a 
hlavně jazykově vzdělávací zájezd do Skotska. 
     Mezi zdařilé akce patřily zajímavé soutěže, sportovní a kulturní akce organizované 
školní družinou. 
     Žáci si odnášejí závěrečná vysvědčení, která jsou hodnocením jejich školní práce a 
chování. Společným úsilím žáků, všech pracovníků školy, s pomocí rodičů a partnerů 
školy se podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků.  
     Velkou pozornost během roku jsme věnovali zlepšování prostředí školy, tříd, 
pracoven a jejich výzdobě. O příkladnou čistotu ve škole a úpravu zeleně v okolí školy 
pečují především správní zaměstnanci. 
     Škola nabízí žákům nejen velmi dobré podmínky pro vzdělávání, ale zajišťuje také 
stravování ve školní jídelně.  Kolektiv kuchařek připravuje denně velmi dobré svačinky 
a dva druhy jídel. Stravování se zaměřením na zdravou výživu je velkým přínosem při 
výchově zdraví ve škole. 
     Závěrem mi dovolte, abych vyslovil poděkování všem pedagogickým pracovníkům za 
náročnou práci, kterou odvádějí ve výchovně vzdělávacím procesu, dále všem 
správním zaměstnancům a kolektivu školní jídelny, kteří se společně podíleli na 
bezproblémovém zabezpečení provozu školy. 
     

 

 
 
     Poděkování patří zřizovateli školy, všem partnerům a sponzorům, kteří se školou 
v průběhu roku spolupracovali. 
     Děkuji také všem rodičům, Radě rodičů, Školské radě za pomoc při řešení 
jednotlivých úkolů. 
     Žákům, zaměstnancům školy i rodičům přeji pěkné prázdniny a příjemnou 
dovolenou plnou sluníčka, jedinečných zážitků a především odpočinku. 

      Mgr. Ivo Junášek, ředitel školy 

 
 

 
 
   Konec školního roku bývá tradičně 
spojen nejen s vydáváním vysvědčení, ale 
také s odměňováním žáků, kteří se 
během školního roku významně podíleli 
na reprezentaci školy, pomáhali ve škole, 
spolužákům i učitelům, plnili vzorně své 
povinnosti nebo se prezentovali 
kamarádským chováním.  
   Všichni naši nejmladší žáci byli za práci 
ve svém prvním školním roce oceněni 
knihou. Ve 2. - 5. ročníku byla pro navržené žáky připravena knižní odměna nebo 
pochvalný diplom a žáci 6. - 9. ročníku přebírali odměnové poukazy či pochvalný 
diplom. Díky výborné spolupráci s radou SRPDŠ, která odměny financuje, jsme mohli 
rozdat celkem 74 pochvalných diplomů, 103 knih a 35 dárkových poukázek. Jsme rádi, 
že máme ve škole hodně šikovných dětí, které nám všem dělají radost.     

Mgr. Gabriela Kovářová, zástupkyně ředitele 

 
 

       



 
 
.  
Šípky:                               792, 60    kg      8 719,- Kč 
Kaštany:             4 800, 00    kg   14 400,- Kč 
Pomerančová kůra:              403, 60    kg                    7 991,- Kč 
Starý papír - podzim         31 770, 00   kg   47 655,- Kč 
        - jaro         43 440, 00   kg                 65 160,-  Kč 
  

 
V letošním školním roce jsme nasbírali neuvěřitelných 81 206,20 kg papíru, kaštanů, 
šípků a pomerančové kůry. Za sběry jsme získali obdivuhodnou částku 143 925 Kč. Tyto 
peníze byly předány do pokladny SRPDŠ a budou čerpány ve prospěch všech žáků naší 
školy. 

 

Děkujeme touto cestou všem dětem, zaměstnancům školy a rodičům 

za pomoc při sběrových aktivitách. 

 
Na naší škole také probíhalo Recyklohraní. Žáci přinášeli do školy nefunkční 
elektrospotřebiče a vybité baterie. Nasbírali tak spoustu bodů, za které byly pořízeny 
postřehové hry a hlavolamy z katalogu Recyklohraní. Pokud máte doma nevyužité 
elektrospotřebiče, můžete je po prázdninách přinést do školy, protože soutěž 
Recyklohraní bude pokračovat  i v příštím školním roce. 

Mgr. Ida Bechníková 

 

Naše poděkování patří také rodičům a firmám, které sponzorskými 

dary přispěly na řadu školních i mimoškolních akcí. 

 

 

 
    
V naší škole je spousta šikovných a nadaných žáků. Snažíme se, aby žáci své získané vědomosti a 
dovednosti využili nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v různých soutěžích – vědomostních, 
sportovních i uměleckých. Žáci spolu se svými vyučujícími a někdy i rodiči tráví spoustu času 
přípravou. A že se zodpovědná příprava vyplácí, se můžeme přesvědčit v našem seznamu 
nejúspěšnějších reprezentantů:  
 

 

Přírodní vědy: 

Matematická olympiáda Markéta Mušková (8.B) 3. místo v okresním kole 
   
Literární soutěže:  

Kniha je kamarád  Eliška Nesvadbová (7.A)  ocenění v mezinárodní soutěži 
 

Jazykové soutěže: 

Soutěž v jazyce anglickém Simona Úlehlová (7.B) 3. místo v okresním kole   
   Andriana Tsuperyak (9.A)   3. místo v okresním kole s postupem  

do krajského kola 
„Společně v Evropě“ Lenka Zakopalová (9.A) 2. místo v mezinárodní soutěži  
„Bavíme se s angličtinou“ David Grygera (4.C) 1. místo v okrskové soutěži 
         
Umělecké soutěže:  

Přehlídka pěveckých sborů pěvecký sbor Plamínek  1.místo v krajském kole a zvláštní  
      cena za dramaturgii 
  
Sportovní soutěže:  

Minikopaná – 7. – 9. r. 3. místo v okresním kole 
Halová kopaná  2. místo v okresním kole 
Florbal – starší žáci  4. místo v okresním kole  
Šplh – družstva  chlapci   1. místo v okresním kole   
Šplh - jednotlivci  Jan Sanétrník (8.A)  1. místo v okresním kole  
   Martin Novotný (9.A) 3. místo v okresním kole   
Minikopaná dívek  3. místo v okresním kole 
Nohejbal   2. místo v okresním kole 
Mc Donald´s Cup (4.a 5.tř)      1. místo v okrskovém kole a  2. místo v okresním kole  
 

Soutěž mladých odborníků Karel Loučka (8.A)  1. místo v okresním kole 
COPT 
 

Jmenovaným žákům blahopřejeme, přejeme jim i dalším reprezentantům naší školy 

mnoho úspěchů v soutěžích příštího školního roku. 



 
 

Na dnešní den 30. 6. 2016 se všichni školou povinní dlouho těšili. Konečně začínají 
prázdniny! Na některých tvářích se však objevuje smutek, někde dokonce slzička v očích. Pro 45 
žáků devátého ročníku totiž nastává loučení. Končí jejich nezapomenutelná životní etapa. 

Během posledního školního roku čekal deváťáky a jejich rodiče náročný úkol, výběr školy pro 
další studium. V březnu si každý mohl podat dvě přihlášky na střední školy. V dubnu většina 
skládala náročné přijímací zkoušky společnosti CERMAT a potom následovalo dlouhé čekání na 
výsledky. A jak to dopadlo? 

Celkem 34 žáků bude pokračovat ve studiu v maturitních oborech, z toho 8 žáků odchází na 
gymnázium. Ostatních 11 žáků se bude dále vzdělávat v učebních oborech. 

Ve studiu na osmiletém gymnáziu budou pokračovat 3 žáci nynějších pátých tříd. 
Všem odcházejícím žákům přeji krásné prázdniny a v novém školním roce šťastné vykročení a 

hodně úspěchů v dalším studiu.  
Mgr. Kateřina Nedbalová, výchovný poradce 

 
 

 

 

 
Když se řekne „škola“, vybavím si 6. třídu, kdy jsem přišla do třídy plné cizích lidí. Tři páté třídy 
byly rozděleny do dvou nových. Byla jsem z toho vyděšená, nechtěla jsem v té třídě být. 
Je až neuvěřitelné, jak si někoho, koho jste neměli rádi, můžete během tří let  zamilovat. Naše 
škola je jako návyk, jste na ni zvyklí, nechcete ji opustit. U mě to tak je, nechci opustit tuto školu, 
učitele a moje skvělé spolužáky. Bude mi to všechno moc chybět. 

Renata Sedláčková 

 
Vybavuji si první lásku, první trojku, první poznámku… Společné zážitky mi zůstanou v paměti 

dlouho, i když to všechno za chvíli skončí. 

Markéta Zajácová 

 
Ráda vzpomínám na výlet ze 7. třídy, kdy jsme šli na Křídlo. Zastihl nás ten největší liják, zrovna 
když jsme přicházeli do cíle. Nejdříve jsme byli naštvaní, ale pak se někteří v kalužích i koupali. 
Zpátky jsme jeli celí mokří, ale i tak to byl super výlet, na který nikdy nezapomeneme! 

Natálie Hrudíková 

 
Měla jsem tady spoustu přátel a bude těžké si zvyknout na nové spolužáky, učitele, jejich styl 

učení, novou budovu… 

 Veronika Očadlíková 
 

 


