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Začal nový
Prázdniny uběhly jako voda a my se společně scházíme u zahájení nového školního roku 

– školního roku 2013/2014.
Po dvou měsících společně zasedáme v prostředí, které nám spousta jiných škol může 

jenom závidět. Máme krásně a vkusně vyzdobenou školu i třídy. Celá budova prošla gene-
rálním úklidem, je čistá, nablýskaná, voňavá. Škola je vymalovaná, jsou vydrhnuté podlahy, 
nově se obkládalo. Jen si přeji, aby takto pracně nachystané prostředí bylo i ze strany žáků 
udržováno v pořádku. 

V průběhu prázdnin začaly probíhat stavební opravy školního bazénu, vnitřní prostředí 
by mělo být zrekonstruováno do konce října, takže od listopadu plánujeme zahájení školní 
plavecké výuky.Dále se uskutečnila rekonstrukce tepelného systému školy, který je plně auto-
matizován, a předpokládáme, že nám v celé budově pomůže dosáhnout tepelného komfortu 
v jednotlivých třídách.

A co nového je ve škole po prázdninách?
Letos budeme pokračovat ve výuce podle vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“ 

ve všech ročnících školy. Školní vzdělávací program byl inovován a doplněn o nové vzdělávací 
oblasti. Novinkou je zařazení druhého cizího jazyka pro žáky od sedmého a osmého ročníku 
– vyučujeme jazyk německý a jazyk ruský. Dále byla pro všechny ročníky zařazena dopravní 
výchova, pro žáky druhého stupně pak finanční gramotnost, chování obyvatel v krizových 
situacích, rozšířeny byly také poznatky týkající se první pomoci. Nový školní vzdělávací pro-
gram byl schválen na konci srpna Školskou radou. 

Do školních lavic zasedlo 2. září 514 žáků, kteří budou vzděláváni ve 24 třídách. S nárůstem 
počtu žáků jsme otevřeli ve třetím ročníku nově další třídu. Počet dětí v jednotlivých třídách 
je nižší, což nám umožní individualizaci výuky. Školní družina zahájila činnost v 5 odděleních 
se 139 zapsanými žáky 1.- 4. ročníku. První školní den jsme již tradičně v aule školy slavnostně 
přivítali 66 nových prvňáčků. Slavnostního přivítání se zúčastnili představitelé města Hole-
šova, v čele s panem starostou Pavlem Svobodou a předsedkyní Rady rodičů Mgr. Jarmilou 
Vaclachovou. 

Ve škole pracuje 34 pedagogických pracovníků, 5 vychovatelek školní družiny, 3 asistent-
ky pedagoga. Dále je ve škole zaměstnáno 9 správních zaměstnanců, 9 pracovnic školní jídel-
ny a 2 správci školního hřiště.

Prioritou školy nadále zůstává všestranný rozvoj osobnosti žáka, výchova ke zdraví a vý-
uka cizích jazyků. Naší snahou je udržování dobrých mezilidských vztahů, zlepšování vztahů 
ve třídách a vytváření pozitivního klimatu v celé škole. Přejeme si, aby naše škola byla místem 
plným pohody a radosti. Chceme, aby byl každý ve škole zodpovědný za své chování, nepři-
pustíme projevy vulgarismu a násilí. Důsledně budeme vyžadovat plnění Školního řádu. 

O naší škole je známo, že patří mezi školy zapojené do projektů „Škola podporující zdraví“, 
„Mezinárodní bezpečná škola“ a „Inkluzivní a multikulturní škola“. 

Od měsíce října zahájí svoji činnost zájmové kroužky, které přispějí ke smysluplnému vy-
užití volného času dětí. V průběhu roku připravíme řadu kulturních pořadů, zájezdy na vý-
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školní rok
chovné koncerty a divadelní představení do Zlína. Chystáme také zajímavé besedy v rámci 
prevence rizikového chování, předmětové exkurze, zahraniční poznávací zájezd do Anglie, 
relaxační a adaptační pobyty žáků zaměřené na stmelování třídních kolektivů.

Pro veřejnost chystáme Dny otevřených dveří, Vánoční jarmark, křest CD a  koncert Pla-
mínku, Den řemesel, Den zdraví. Nejdůležitější akcí bude slavnostní akademie ke 40. výročí 

vzniku školy, kterou plánujeme na květen. O všech 
plánovaných akcích Vás budeme podrobně infor-
movat na webových stránkách školy a ve školním 
časopise.

Připravovanými kulturními aktivitami žáků pod-
poříme úspěšnou prezentaci školy na veřejnosti. 
Nadále budeme pokračovat ve zlepšování prostředí 
školy a hledání možností nových zdrojů financování 
aktivit pomocí projektů a grantů.  

Po celý rok nás čeká řada úkolů. Při jejich realiza-
ci očekáváme nadále vstřícnou spolupráci s rodičov-
skou veřejností, se zřizovatelem a dalšími partnery 
školy. 

Všem žákům a zaměstnancům přeji úspěšný 
školní rok 2013/2014. Ať se nám společně nový škol-
ní rok vydaří. Přeji správné vykročení nám všem! 

Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy 

Milí žáci, vážení učitelé, pracovníci školy!

Chtěla bych vás všechny, v úvodu nového školního roku, pozdravit jménem Rady rodičů. 
Určitě jste si během prázdnin odpočinuli a načerpali spoustu energie. Letošní školní rok je 
vyjímečný tím, že naše škola oslaví své 40. narozeniny. Je to příležitost k řádným oslavám. 
Věřím, že přípravou na oslavy bude žít celá škola a zapojí se do ní co nejvíce žáků, pracovníků 
i rodičů! 

Milí žáci, přeji vám, aby letošní školní rok 2013/2014 byl pro vás všechny radostný a plný 
nového poznání. Jménem Rady rodičů vám slibuji veškerou podporu a pomoc. Všem pracov-
níkům školy děkuji za jejich náročnou práci a přeji vám hodně sil, optimismu a pevné nervy 
do letošního školního roku.

Za Radu rodičů
Mgr. Jarmila Vaclachová
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Na letošní školní tábor jsme se (jako ostatně každý rok) ohromně těšili a připravovali. 
Napadala nás spousta otázek: Co nás letos čeká? Co si pro nás vedoucí nachystali? 
Jaká dobrodružství zase prožijeme? Kam se podíváme? Jaké překážky a úskalí bude-

me muset zdolat?
A přišel ten velký den 15. - 20. 7. 2013 jsme nasedli u školy do našeho trajektu a společně 

i s vedoucími odcestovali na dalekou „CESTU KOLEM SVĚTA“. Ubytovali jsme se do chýší, se-
známili se s novými kamarády, prostředím, slavnostně zapálili táborový oheň… a v tom přišel 
do našeho tábora neznámý indiánský kmen. Zprvu jsme se báli, ale brzy jsme zjistili, že chtějí 
být našimi přáteli a žádají nás o pomoc. Jejich kmen byl velmi oslaben a k přežití a posílení 
potřebovali zázračný náhrdelník – Mutisalah. 

No jo, Mutisalah, to se snadno řekne, ale kde ho vezmeme? Jak k němu přijdeme? Vždyť 
ani nevíme kde jej hledat…a jak asi vypadá???

V tom se zjevil šaman jménem 
Kurandera- ten nám vše vysvětlil. Byl 
jediný, který o vzácném náhrdelníku 
vůbec něco věděl. Stal se naším vel-
kým průvodcem, který nás vedl zá-
koutími celého světa - Japonskem, 
Grónskem, Afrikou, Brazílií… Také 
nám  zadával nelehké úkoly, za něž 
jsme jako odměnu dostávali ony 
vzácné a tajemné korále z náhrdel-
níku Mutisalah. 

Všechny družinky se snažily, aby 
tyto korále získaly - tak moc jsme 
chtěli zachránit tento neznámý 
kmen…

A jak to dopadlo? Za velkého úsilí 
každá družinka nasbírala pár korál-
ků…ale jen pár… a my potřebujeme 
celý náhrdelník!!!!! Společně jsme 
navlékli všechny korále, dali síly do-
hromady a vydali se hledat neznámý 
kmen. Vždyť už zítra odjíždíme domů, 
tak musíme vše stihnout. Za úplňku, 
za zvuky bubnů, za troubení rohů 
jsme kmen našli a slavnostně předali 
náčelníkovi kmene vzácný Mutisalah.

Sláva…jsme sice malí, ale šikovní…dokázali jsme to, zachránili a posílili jsme kmen, který 
to tolik potřeboval!!!! Spokojení a plní krásných zážitků jsme odcestovali domů. Co nás čeká 
příště…????

Cesta kolem
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Za všechny cestovatele bych ráda touto cestou moc chtěla poděkovat především naší 
„kmenové“ škole, III. ZŠ Holešov, v čele s „náčelnicí našeho kmene“ paní ředitelkou 
Mgr. Jitkou Heryánovou, která vždy mile a ochotně podpoří všechny naše aktivity 

a snažení. Velký dík patří také celému skvělému týmu, který pro děti tábor s nadšením připra-
voval. Myslím, že i nám, vedoucím a organizátorům, se  podařilo dětem ukázat, že jsme tým, 
který dýchá pro stejnou věc, že nám na nich záleží, že je umíme motivovat a že když budeme 
všichni chtít, můžeme je (i sebe) dovézt k výkonům, o nichž bychom nikdy nevěřili, že jich lze 
dosáhnou.

Neméně důležité je poděkovat také všem sponzorům (jmenovitě především firmy Gra-
num, Lukrom, Lego a Nestlé Česko), kamarádům a známým, co i  v dnešní době najdou čas, 
chuť či peníze na pomoc s přípravou takovéto akce. Veliké poděkování letí také k rodičům 
a všem přátelům naší školy. Bez jejich podpory, pochopení a mnohdy také pomoci bychom 
podobné aktivity dělat jistě nemohli.

A ti poslední zde zmínění, ale první, protože pro ně to vše děláme, jsou děti. Jako vždy, i le-
tos se sešla skvělá parta, která táhne za jeden provaz, která ví, co je to síla přátelství, odvaha, 
čest, spravedlnost, ale i legrace, rozumnost, důvtip či ochota pomáhat. 

Právě takové akce patří k těm, na něž se vzpomíná a nezapomíná…

Za celý organizační tým Iveta Dvořáková, 3. ZŠ Holešov
fotogalerie na www.3zshol.cz
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prázdniny

s rodinou

O prázdninách jsem byl na chatě u dědečka a babičky. Jednou ráno jsme šli na hřiby. Bra-
tr jich našel nejvíc. V lese jsem pozoroval veverku. Byla zrzavočerná. Ležela na větvi a měla 
oříšek v puse. Potom skočila na jinou větev a byla pryč. Když jsme se vraceli z lesa k chatě, 
najednou slyším: „Žbluňk, žbluňk.“ Otočím se k potoku a vidím velkého jelena. Chvíli jsem se 
na něho díval, jak jde potokem. Ale najednou vyskočil na cestu a byl pryč. 

          
    Martin Vizner, 3. B

Na dovolenou do Českého Krumlova jsme cestovali autem. Navštívili jsme tu gra-
fitové doly. Oblékli nás do hornických obleků a vláčkem zavezli do podzemí. 
Bylo to tam moc zajímavé.

Kristýna Symerská, 3. B

 V létě jsem byla s naší rodinou na Bystřičkách. Chodili jsme tam na výlety do lesa a k velké 
přehradě, ve které se dalo koupat. Také tu byla půjčovna loděk. U naší chaty byly  houpačky 
a ohniště, kde jsme si opékali špekáčky.

Aneta Nováková, 3. B

Oprázdninách jsme si udělali výlet na hrad Helfštýn. Zrovna se tam konala výstava 
uměleckých kovářů z různých krajů. Moc se mi líbilo, jak jsem je mohl pozorovat 
při práci se železem. Byl tam vystavený velký železný kůň, který byl pohyblivý.

František Krajča, 3. B

Hned po dovolené v Tatrách mě a moji sestřenici Alenku vzali babička s dědou do Beskyd 
na Soláň. Bylo to tam překrásné. Koupali jsme se v bazéně a byli jsme i v posilovně. V bazéně 
jsme se sestřenicí dělaly stojky a kotouly. Bylo to tam moc prima. A každý večer jsme krmily 
ovečky.

          
Nela Pazderová, 3. B
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Líbí se mi…
… že je třída barevná.
… památky z prázdnin. 
… čísla na stěně, klavír. 
… namalovaní Večerníčci. 
… jak se někdy smějeme.
… pravidla, která jsme si napsali. 
… tabule, na kterou se píše křídou. 
… knížky, které si můžeme prohlížet. 
… když posloucháme vypravování Hurvínka. 

Chtěl(a) bych, aby…
… se nehádali. 
… byl ve třídě počítač. 
… nebyl ve třídě hluk. 
… se děti neposmívaly. 
… se tady nikdo nepral.
… byly pořád přestávky. 
… děti nemluvily sprostě. 
… se dodržoval školní řád. 
… se děti nebavily v hodině. 
… všichni dodržovali pravidla. 
… po zvonění byl ve třídě klid.
… abychom tolik nezapomínali. 
… byla ve třídě interaktivní tabule. 
… se z lavic nebralo nic bez dovolení. 
… nás místo paní učitelky učil Hurvínek.   
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1. Co se dělo u prvňáčků 2. září?

a) jeli na výlet

b) šli poprvé do školy

c) šli do lesa na houby

2. Co si nesli na zádech?

a) nůši

b) šnečí ulitu

c) aktovku

3. Kdo je doprovázel?

a) Pejsek a Kočička

b) maminka a tatínek

c) paní učitelka z MŠ

4. Kdo je přivítal ve škole?

a) pan školník

b) kašpárek

c) paní ředitelka



9

Školní den

třída 1. A, Mgr. Ivona Vávrová

třída 1. B, Mgr. Marcela Hušťavová
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5. Kam prvňáčci z auly odešli?

a) do třídy

b) do kuchyně

c) do perníkové chaloupky

6. S kým se seznámili ve třídě?

a) s Machem a Šebestovou

b) s žížalou Julií

c) s paní učitelkou a spolužáky

7. Co prvňáčky ve škole čeká?

a) učení

b) zlobení

c) lenošení

8. Jak oslavili první školní den?

a)  cukrárně

b) v hračkárně

c) doma s mámou a tátou
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třída 1. C, Mgr. Kateřina Jarkovská

třída 1. D, Mgr. Veronika Obdržálková
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Tři celodenní zážitkové programy při-
pravili v září pro žáky čtvrtých tříd členo-
vé holešovského občanského sdružení 
„Skřítek“.  

A zážitků bylo určitě mnoho. Někdo 
říká – hlavně, že jsme se neučili! Ale není 
to tak docela  pravda. Učili jsme se být 
spolu, pomáhat si, důvěřovat sami sobě i důvěřovat si navzájem, podporovat se, na-
slouchat, komunikovat, prožívat, sdělovat své pocity, objevovat magická místa naše-
ho města. A od toho všeho „učení“ nás neodradilo ani nepříznivé počasí. „Skřítkové“ 
byli prostě skvělí a my se na ně zase někdy budeme těšit.

  

Mně ty tři dny připadaly moc krátké a chtěla bych si je ještě zopakovat!  
A. Ratiborská 4.  A

Myslím, že nás to všechny moc bavilo. 
T. Sedláčková

Tři dny bez učení? Super! Hráli jsme 
různé hry…měli jsme i svoji značku. 
Povídali jsme si. Byli jsme rozdělení 
do týmů. Líbilo se mi, jak jsme spolu-
pracovali.  

K. Spieglová

Skřítek je dobrá věc. Byla bych šťastná, 
kdyby se vše ještě prodloužilo. Naučí-
me se tolik nového. Bylo to úžasné.  

V. Zycháčková

Nejvíc se mi líbil expediční závod.  
 V. Galatíková
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se skřítkem!
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čtvrťáci
Minulý týden jsme měli zážitkový program, který si pro nás připravila organizace ,,Skří-

tek“. Nejvíce se mi na tom líbilo, že jsme spolupracovali, nehádali se a vše jsme společ-
ně zvládli. Mrzelo mě, že to trvalo jen tři dny. Jsem na sebe pyšná, že jsem při běhu bě-

žela dál, i když už jsem nemohla. Chtěla bych poděkovat Kubovi Janalíkovi a Kubovi Faulantovi, 
že z naší skupiny uběhli nejvíce koleček.
                                                                                                                       Karolína Mazuchová, 4. B

Na adaptačním programu se mi líbila hlavně středa, když jsme běhali. Nejvíc mě nadchlo 
běhání ve dvojicích. Obdivuji Standu, že je hodně rychlý. Netušil jsem, co všechno jsem 
schopen dokázat. Jsem na sebe hrdý, že jsem to všechno zvládl až do konce.

                                                                                                                        Michal Prokeš, 4. B

Z těch tří dnů se mi nejvíce líbila hra pexeso a minové pole. Také expediční závod. Netušil 
jsem, že Katka Vičarová umí tak rychle běhat a překvapila mě i Julie Štefková, jak je rychlá. 
Překonal jsem i sám sebe. V pexesu jsem sice nevyhrál, ale moc se mi líbilo.

                                                                                                                         Filip Karlík, 4. B

Mně se to moc líbilo a chtěl bych to ještě jednou zažít. Hry byly super, moc mě bavily. 
Bylo to i únavné, ale vydrželi jsme to. Poslední den jsme byli na židovském hřbitově 
a hráli hru, ve které jsme hledali indicie. Bylo to těžké, protože tam byli strážci, kteří 

když viděli, že někdo mluví, nebo se pohybuje, vzali mu život. Jinak bylo všechno super. Těším 
se, až si to jednou zopakujeme.

Jakub Faulant, 4. B

Nejvíc se mi líbilo, když jsme hráli pexeso. Chtěla bych pochválit vedoucí za ty moc skvělé 
hry. Adaptační pobyt se mi moc líbil. Také mě překvapilo, že jsem tak dobrá v běhu.

                                                                                                                       Jana Nováková, 4. B

Líbilo se mi úplně všechno, bylo to moc pěkné. Sebe chci pochválit za běh na čas. Také moc 
chválím Tomáše Kasalu za to, že mi všude pomáhal. Zjistil jsem, že my v partě jsme dobří 
kamarádi.

                                                                                                                       Marek Robeš, 4. B

Mně se moc líbilo pexeso a závody. Nejvíce mě nadchla hra s těmi strážci, byla to bomba! 
Moc jsem si to užil. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit. Prožil jsem hezké tři dny a po-
znal nové přátele. Děkuji.

Nicolas Hanousek, 4. B         
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jsou tým
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P
revence rizikového chování je důležitou součástí výchovně vzdě-
lávacího procesu. Na naší škole na ni vždy byl a je kladen důraz. 
Každým rokem vypracováváme Minimální preventivní program, 
který je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Snažíme se 
věnovat především oblastem, se kterými se naši žáci mohou běžně 
setkat. Zaměřujeme se na prevenci úrazů, základy první pomoci, 
prevenci kouření a užívání alkoholu, šikanu, trestnou činnost mlá-
deže i problematiku rasismu a další témata.

 
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 bez-
pečnost i bezpečí spolužáků. Slouží nám k tomu rozmanité besedy, koncerty, programy, ale 
i akce, které jsou již pravidelnou součástí školního roku. Mezi ně můžeme zařadit například 
projektový Den bezpečí, kdy se starší žáci stanou učiteli těch mladších, nebo Peer program 
konaný ve spolupráci s Gymnáziem Ladislava Jaroše v Holešově.

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

Dobře fungující škola však nejsou je-
nom dobré třídní kolektivy a vztahy mezi 
pedagogy, ale také komunikace a spolu-
práce s rodiči. Pevně věříme, že i v tomto 
směru bude tento školní rok úspěšný.

                                                                
 Mgr. Tereza Zalabáková

školní metodik prevence
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víkendovka

ve Škole

Hurá, sláva…. Už je to tady! Jásaly děti, když jsme jim oznámili, že nás čeká slíbená 
víkendovka. Poslední víkend v září se nás v areálu školy sešlo skoro semdesát a uměli 
jsme to pořádně roztočit. Hrály jsme bojové hry, soutěžili, ale i odpočívali a užíva-

li posledních slunečních paprsků na školním hřišti. Naše víkendovka se opravdu vydařila! 
A i když jsme si slíbené špekáčky nakonec museli kvůli chladnému večeru nechat upéct 
v troubě školní kuchyně, i tak byly vynikající. Už teď se těšíme, až se příště společně s vedou-
cími sejdeme zase.
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ŠACHY   p. Tomeček  čtvrtek    7.00 –   7.45
ZDRAVOTNICKÝ  p. Šlechta Pavel  středa   16.00 – 17.00
6. – 9. ročník  (400,- Kč)     1 x za 14 dní
DYSLEKTICKÝ   p. Obdržálková  pondělí  13.00 – 13.45
1. stupeň
DYSLEKTICKÝ   p. Stárková  pondělí  14.00 – 14.45
2. stupeň
HRA NA FLÉTNU  p. Hušťavová  čtvrtek  12.15 – 13.00
1.- 3. ročník
JÓGA PRO DĚTI  p. Úrubková  pondělí  13.30 – 14.15
1. – 3. ročník
DRAMATICKÝ  p. Vávrová  úterý
1. a 2. stupeň  p. Přikrylová
PLAVÁNÍ   p. Rossmannová  čtvrtek  12.45– 13.30
3. a 4. ročník
MÍČOVÉ HRY  p. Zdráhalová  pondělí  13.30– 14.15
1.stupeň

Připravované akce:
 5. 12. 2013 Den otevřených dveří, Vánoční jarmark 
 6. 12. 2013 Mikulášská nadílka ve škole
 12. 12. 2013 Vánoční koncert  DPS Plamínek
 7. 2. 2014  Zápis do 1. tříd
 21. 2. 2014  Tradiční večírek  SRPDŠ
 ledne - únor Lyžařský výcvik 7.ročník 
 březen 2014 Den řemesel
 29.  3. 2014 Den  zdraví 
 26.  4. 2014 Slavnostní křest CD Plamínek
 květen Akademie ke 40. výročí otevření školy
 9. - 13. 6. 2014 Poznávací zájezd Anglie
  červenec Školní tábor  Rajnochovice
exkurze   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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Předkládám základní přehled informací, které se týkají volby povolání: 
 
1. Konzultace s výchovnou poradkyní: 
  St 14.00 – 15.30  hodin

2. Možnost využití poradenské služby: 
  Informativní středisko pro volbu povolání v KM
  Budova Úřadu práce – Mgr. Helisová
  Objednávka telefonicky 950 130 325 

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.burzasklo.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. 2013 
Přihlášky na školy  – do 15. března 2014 
Termín přijímacího řízení   – 5., 7. a 9. ročník: 22. - 30. dubna 2014 

 
Při výběru školy pečlivě zvažujte svůj zájem, schopnosti, dovednosti a také možnost uplatně-
ní zvolené profese na trhu práce.

Mgr. Kateřina Nedbalová 
výchovná poradkyně

volba povolání
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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 KOJENCŮ, BATOLAT 
A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

V HOLEŠOVĚ

INFO schůzka: 
 ve čtvrtek 7. 11. 2013 v 16 hod. v jídelně školy
           

Těšíme se na Vás…

Kde:  3. Základní škola Holešov, Družby 329
Kdy:  každý čtvrtek od 21. 11. 2013

KONTAKT: 
OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646

tel.: 777 627 440
e-mail: plavani-cck@seznam.cz
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Třídní učitelé     
1. A Mgr. Ivona Vávrová
1. B Mgr. Marcela Hušťavová
1. C Mgr. Kateřina Jarkovská
1. D Mgr. Veronika Obdržálková
2. A Mgr. Ivana Rossmannová
2. B Mgr. Pavla Řezníčková
2. C Mgr. Gabriela Nováková
3. A Mgr. Petra Přikrylová
3. B Mgr. Alena Doleželová
3. C Mgr. Zuzana Svobodová
4. A Mgr. Jana Sovadníková
4. B Mgr. Marie Zapletalová
5. A Mgr. Veronika Svobodová
5. B Mgr. Lenka Antonovová
5. C Mgr. Olga Úrubková

6. A Mgr. Lenka Hýžová
6. B Mgr. Petra Stárková
7. A Mgr. Alena Maťová
7. B Mgr. Terezie Indráková
8. A Mgr. Kateřina Nedbalová 
8. B Mgr. Jitka Pavelcová
8. C Mgr. Tereza Zalabáková
9. A Ing. Bc. Jiří Cihlář
9. B Mgr. Daniela Švábová

Netřídní učitelé 
Mgr. Ida Bechníková
Mgr. Petra Chmelařová
Mgr. Jana Dědičová
Bc.    Iveta Dvořáková
Mgr. Martin Krčál
Mgr. Jitka Šťastná
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

Školní družina
vedoucí vychovatelka:  
 Jana Budišová 
vychovatelky: 
 Bc. Iveta Dvořáková  
 Lenka Janošková 
 Alena Krejčí 
 Jana Nevřalová

asistentky pedagoga:
 Martina Kotasová 
 Petra Heryánová  
 Bc. Eliška Pospíšilíková

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 údrž-
bář.

Správce  hřiště:
  Milan Kužela
  Zdeněk Kolář

Kontakty:
ředitelna:  573399615
kancelář:   573399610
šk.jídelna:  573399611
web:            www.3zshol.cz
e-mail:  zs3hol@volny.cz
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čtu 
čteŠ?

čtěme!

čteme!

PodPorujme děti ve čtení!
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máš dlouhou chvíli?

Přesně takový, ale velký a barevný, najdeš na chodbách naší školy. Namalovala ho paní 
učitelka Lenka  Antonovová,  aby nám bylo milo a veselo. Víš, kde ho najdeš? A jaké 
má barvy?


