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Zřizovatel:  
Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, http://www.slusovice.cz 

 
  

Školní vzdělávací program 

 
Ve školním roce 2012/2013 bude výuka probíhat podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání, č.j.: 150/2007 (ŠVP). Výuka podle ŠVP bude 
probíhat ve všech ročnících základní školy. Tento dokument je k nahlédnutí 
v kanceláři ZŠ a na internetových stránkách. 
 
 

Organizace školního roku 

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začalo na naší základní škole  
v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek   31. 
ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 
28. června 2013. 

Prázdniny 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.  
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 
2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.  
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.  
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Zlín stanoveny na 25. února - 
3. března 2013.  
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.  
Hlavní (letní) prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 
2013. Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 
2013. 
 

Pedagogický sbor 
 
Vedení školy 

Jméno, příjmení funkce kontakt 

Mgr. Rostislav Šarman ředitel školy Rostislav.Sarman@zsslusovice.cz 

Mgr. Marek Dlabaja zástupce ředitele Marek.Dlabaja@zsslusovice.cz 

Dana Volčíková ekonomka Dana.Volcikova@zsslusovice.cz 

 
Učitelé 1. a 2. stupně 

Jméno, příjmení třídnictví 

Mgr. Lenka Křižková 1.A 

Mgr. Andrea Fialová 1.B 

Mgr. Emilie Elšíková 2.A 

Mgr. Petra Vaňková 2.B 

Mgr. Jana Koutná 2.C 

Mgr. Pavla Fridrichová 3.A 

http://www.slusovice.cz/
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Mgr. Emilie Smilková 3.B 

Mgr. Marie Matušů 4.A 

Mgr. Renata Krajíčková 4.B 

Mgr. Světlana Dlabajová 5.A 

Mgr. Marie Boučková 5.B 

Mgr. Kateřina Kantová 6.A 

Mgr. Pavel Šavara 6.B 

Mgr. Michaela Leblochová 7.A 

Mgr. Renata Dronková 7.B 

Mgr. Helena Nováková 7.C 

Mgr. Barbora Pivodová 8.A 

Jindřiška Čalová 8.B 

Vladimír Bělín 9.A 

Věra Janská 9.B 

Mgr. Jan Nahodil  

Božena Veselá  

PaedDr. Anna Janotová  

PaedDr. Jitka Bednaříková  

Mgr. Růžena Krupičková  

Mgr. Helena Večeřová  

 
Školní družina 

Jméno, příjmení oddělení kontakt 

Naděžda Tomšů 1. oddělení  
tel.: 702 026 209 Dana Kovářová (vedoucí ŠD) 2. oddělení 

Petra Kolaříková 3. oddělení 

Ivana Jurečková 4. oddělení 

 
 

Organizace vyučování 
 

1. hodina 7:35 - 8:20 

Přestávka 8:20 - 8:30 

2. hodina 8:30 - 9:15 

Velká přestávka 9:15 - 9:35 

3. hodina 9:35 - 10:20 

Přestávka 10:20 - 10:30 

4. hodina 10:30 - 11:15 

Přestávka 11:15 - 11:25 

5. hodina  11:25 - 12:10 

Přestávka 12:10 - 12:20 

6. hodina (polední přestávka - 2. stupeň) 12:20 - 13:05 

Přestávka 13:05 - 13:10 

7. hodina 13:10 - 13:55 

Přestávka 13:55 - 14:00 

8. hodina 14:00 - 14:45 
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Termíny pedagogických rad 
 

Čtvrtletní pedagogická rada 19. listopadu 2012 

Pololetní pedagogická rada 21. ledna 2013 

Třičtvrtěletní pedagogická rada 15. dubna 2013 

Závěrečná pedagogická rada 19. června 2013 

 
 

Termíny třídních schůzek 
 

1. informativní třídní schůzky 26. září 2012 (středa) 

Třídní schůzky s vyučujícími 22. listopadu 2012 (čtvrtek) 

Třídní schůzky s vyučujícími 18. dubna 2013 (čtvrtek) 

Konzultace s vyučujícími dle dohody s vyučujícími 

 
 

Zápis do 1. tříd 
 
Zápis do 1. tříd základní školy proběhne v úterý 15. ledna 2013 v budově ZŠ 
Slušovice od 13:00 do 17:00 hodin. Bližší informace najdete na webových stránkách 
www.zsslusovice.cz v měsíci lednu 2013. 
 
 

Rozvrhy tříd 
 

Rozvrhy všech tříd jsou k dispozici na internetových stránkách školy: 
http://www.zsslusovice.cz/page/5812/ 
 
 

Výuka náboženství 
 

ročník den čas kdo 

1. úterý 11:35 – 12:20 Mária Chmelinová 

2. úterý 12:25 – 13:10 Mária Chmelinová 

3. pondělí 12:30 – 13:15 P. Emil Matušů 

4. úterý 12:30 – 13:15 P. Emil Matušů 

5. středa 12:30 – 13:15 P. Emil Matušů 

6. úterý 13:20 – 14:05 P. Emil Matušů 

7. úterý 14:10 – 14:55 P. Emil Matušů 

8. pondělí 13:20 – 14:05 P. Emil Matušů 

9. středa 13:20 – 14:05 P. Emil Matušů 

 

 
 
 

http://www.zsslusovice.cz/
http://www.zsslusovice.cz/page/5812/
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Volitelné předměty 
 

V letošním školním roce nabízíme v souladu s ŠVP žákům na druhém stupni 
následující volitelné předměty (v závorce uvádíme týdenní hodinovou dotaci 
předmětu): 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Domácí nauka (1) 
 

Konverzace 
v anglickém jazyce 
(1) 

Konverzace 
v anglickém jazyce 
(1) 

Konverzace 
v anglickém jazyce 
(1) 

Zeměpisná praktika 
(1) 

Praktika 
z informatiky (1) 

Praktika 
z informatiky (1) 

Praktika 
z informatiky (1) 

 Sportovní hry (1) Sportovní hry (1) Sportovní hry (1) 

 Německý jazyk (2) Německý jazyk (2) Německý jazyk (2) 

 Domácnost (2) 
 

Technické kreslení 
(2) 

Cvičení z 
matematiky(2) 

 Výtvarné činnosti 
(2) 

Výtvarné činnosti 
(2) 

Cvičení z českého 
jazyka (2) 

 
ZUŠ 

 
V naší škole pracuje pobočka Základní umělecké školy Zlín, která nabízí našim žákům 
výuku hry na hudební nástroje (klavír, kytara, smyčcové nástroje, dechové nástroje, 
apod.) a zpěvu. 
Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín 760 01  
http://www.zus.zlin.cz 
tel/fax: 577 210 008 
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz 
Vedoucí pobočky: Daniel Rafaj, tel.: 720 212 547 
 
 

Zájmová činnost 
 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2012/2013 
1. stupeň 

 

Název kroužku Vyučující Třída,  
ročník 

Den Od - do 

Malý 
přírodovědec 

Koutná 2. Středa 11:45 – 12:30 

Výtvarný Vaňková 2. Středa 11:35 – 13:05 
1x za 14 dní 

Anglický jazyk Vaňková 2. Pondělí 11:35 – 12:20 

Výtvarný Boučková 5. Úterý 12:45 – 14:15 
1x za 14 dní 

http://www.zus.zlin.cz/
mailto:zus.zlin@zus.zlin.cz
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Florbal Boučková 4. Čtvrtek 12:15 – 13:00 

Florbal Elšíková 2. Pátek 11:20 – 12:10 

Anglický jazyk Fialová 1.B Pondělí 11:25 – 11:55 

Anglický jazyk Fialová 1.B  Čtvrtek 11:25 – 11:55 

Anglický jazyk Večeřová 1.A Pátek 11:25 – 11:55 

Anglický jazyk Křižková 1.A Čtvrtek 11:25 - 11:55 

Keramika Fialová 4.B Středa 12:30 – 14:00 
1x za 14 dní 

Keramika  Dlabajová 5. Čtvrtek 12:30 – 14:00 
1x za 14 dní 

Kopaná Šarman 1. – 3. Pondělí 12:50 – 13:35 

Keramika Smilková 3.B Čtvrtek 12:30 – 14:00 
1x za 14 dní 

Logopedie Křižková 1. Středa 11:25 – 12:10 

Logopedie Křižková 2. - 3. Pondělí 12:15 – 13:00 

Anglický jazyk Fridrichová 3. Úterý 12:40 – 13:25 

Výtvarný Matušů 3. - 4. Čtvrtek 12:45 – 14:15 
1x za 14 dní 

Florbal Nahodil 5. - 6.  Úterý 13:35 – 14:30 

Střelecký Janotová 1. – 9. Pondělí 14:30 – 16:30 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2012/2013 
2. stupeň 

 

Název kroužku Vyučující Třída, 
ročník 

Den Od - do 

Florbal Nahodil 5. - 6.  Úterý 13:35 – 14:30 

Florbal Dlabaja 7. – 9.  Pondělí 13:35 – 14:30 

Matematika Janská 9. Pondělí 13:30 - 14:15 

Keramika Čalová 7. Středa 13:30 – 14:45 

Stolní tenis Dronková 6. – 7.  Středa 13:30 – 14:20 

Kopaná Nahodil 6. – 9.  Pátek 13:35 – 14:30 

Přírodovědný Bělín 6. – 7. Středa 13:30 – 14:30 

Bodystyling Nováková 6. -9.  Pondělí 13:20 – 14:10 

Střelecký Janotová 1. – 9. Pondělí 14:30 – 16:30 

 

 

Školní stravování 
 
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou ministerstva školství č. 107/2005. 
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Čipový systém objednávání obědů 
Možnosti objednávání: Oběd lze objednat den předem (nejpozději v den výdeje ráno 
do 8,00) přiložením čipové karty u objednacího terminálu v jídelně školy (žákům 
bude vysvětleno). Objednaný oběd lze také odhlásit nejpozději v den výdeje, a to   
do 8,00 hod. u terminálu nebo i telefonicky u vedoucí jídelny na tel:  577 983 367 
(např. v případě nemoci žáka). Výjimečně lze oběd objednat i telefonicky (do výše 
uvedené doby). V případě nemoci má strávník možnost první den oběd odebrat, 
ostatní dny je nutné objednané obědy zrušit na terminálu, případně telefonicky. 
  
Placení - hotově (v místnosti prodeje kreditů, první 3 dny v měsíci) 
Nabití čipové karty zaplacením finanční hotovosti žákem či rodičem probíhá u vedoucí 
jídelny, a to vždy první tři pracovní dny v měsíci na další období. Nemocní žáci mají 
možnost každé pondělí ráno před vyučováním.  První dobití je nutno provést částkou 
min. 300,- Kč (stravování na 1 měsíc). Vedoucí jídelny vydá doklad o zaplacení a   
přehled o odebraných obědech (možnost pro rodiče zkontrolovat si, zda se dítě 
stravuje). Kartu lze dobít i větší částkou na delší období dopředu. Na konci školního 
roku bude nevyčerpaná částka žákům devátých tříd vrácena. Ostatním 
žákům zůstává nevybraná částka na další školní rok. V případě ztráty karty žák         
o peníze nepřichází. Pořízení nové karty: 100,- Kč. 
 
Placení - bezhotovostně 
Stravné je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na další měsíc (upozornění: 
převod trvá min. 3 dny). Vložit lze i větší částku, zůstatky přecházejí dál do dalších 
měsíců. 
Číslo účtu školní jídelny: 35-4297570247/0100. Konst. symbol : 0558 
Variabilní symbol bude přidělen po podepsání návratky (žáci obdrží ve škole). 
 
V rámci projektu „Ovoce do škol“ dostávají žáci I. stupně čerstvé ovoce a zeleninu 
zdarma asi 1 x týdně. 
 

Školní mléko 
 
Mléčné kreditky zařizuje školník pan Jiří Langer na vyžádání s jednotlivými žáky. 
Kreditky se dobíjí. K výběru výrobků z automatu je určena pouze jedna kreditka. 
Kreditka je aktivována zaplacením minimální částky 100,- Kč. Po vyčerpání kreditu ji 
lze opět dobít. V automatu lze zakoupit polotučné mléko neochucené za 5,70 Kč a 
polotučné ochucené mléko – vanilka, kakao, jahoda, káva za 6,90 Kč. V automatu lze 
zakoupit výrobky, které nabízí projekt Happy snack.  
Vše o sortimentu najdete na www.happysnack.cz . Na starých kreditkách lze dobrat 
starý kredit. Novou kreditku dostanou žáci po přidělení kódů firmou školní mléko 
organizující, a to na přelomu září a října. Žáci dostanou také informační letáčky. 
 
 

Klub rodičů 
 

Předseda: Miroslava Jemelková 
Pokladník: Šárka Zemanová 
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Schůzka Klubu rodičů je 26. září 2012 od 15:30 ve sborovně školy. Všichni jsou 
srdečně zváni. 

 

Školní docházka a její omlouvání (výtah ze školního řádu) 

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Nepřítomnost žáka     
ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu 
v žákovské knížce. Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního 
učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka. Lékařské 
vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, 
dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Po opětovném nástupu         
do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba 
přinést nejpozději do 3 dnů po návratu do školy. Pokud žák odchází ze školy            
v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu 
další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou 
žádost o uvolnění. Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání        
s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. 

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.       
Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:  

 jedna vyučovací hodina - vyučující příslušného předmětu, který o tomto uvolnění 
informuje třídního učitele 

 jeden den - třídní učitel, 
 více jak jeden den - ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů o uvolnění 

žáka (formulář je k dispozici v kanceláři školy nebo ke stažení na 
http://www.zsslusovice.cz) 

 

Výchovné poradenství 
 

Činnost výchovného poradenství je zaměřena na vyhledávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami (SVP) a následnou reedukační činnost. 
Výchovný poradce: Mgr. Růžena Krupičková  
Úřední hodiny pro rodiče (kabinet výchovného poradce v přízemí budovy A): úterý 
13:30 - 14:00, středa 6:45 - 7:20 
v odpoledních hodinách schůzka dle individuální domluvy na telefonu 577 983 377 
nebo elektronickou poštou zskrupickova@seznam.cz 
Pro žáky: na základě předběžné domluvy 
 
 

Volba povolání 
 

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2012 - 2013 
Žáci obdrželi dne 3. září 2012 dopis, který Vás informoval o prvotních záležitostech 
souvisejících s dalším vzděláváním Vašich dětí po ukončení základní školy. Přijaté 

http://www.zsslusovice.cz/page/4699/
http://www.zsslusovice.cz/page/4699/
http://www.zsslusovice.cz/
mailto:zskrupickova@seznam.cz
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informace jste potvrdili svým podpisem. Společné setkaní rodičů, kde Vám budou 
předány další nezbytné informace o přijímacím řízení proběhne v rámci třídních 
schůzek 22. listopadu 2012. Prostřednictvím Vašich dětí nebo telefonicky si můžete 
domluvit individuální setkání.  
KALENDÁŘ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH pro školní rok 2012 
- 2013 byl zveřejněn na http://www.zkola.cz 
Během školního roku budou v naší škole probíhat návštěvy zástupců středních škol, 
kteří budou informovat žáky o možnostech jejich dalšího studia. 
 
 

Prevence sociálně patologických jevů 
 

Naše škola pokračuje v "Programu proti šikaně". Prosíme Vás tímto způsobem     
o Vaši pomoc, podporu a spolupráci s učiteli naší školy. Pokud budete mít jakékoliv 
podezření, že je Vašemu dítěti nebo i jiným dětem ubližováno, neváhejte se obrátit 
na třídního učitele, školního metodika prevence, výchovnou poradkyni nebo ředitele 
školy. Vaši informaci budeme brát na vědomí a budeme se snažit situaci okamžitě 
řešit, tak abychom předešli závažnějším problémům. 
Děkujeme za Vaši ochotu a důvěru. 
Metodik školní prevence: Mgr. Michaela Leblochová 
Konzultační hodiny: Úterý 10:30 - 11:15 hod. 
Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky (577 983 377) nebo e-
mailem: misonet@centrum.cz 
Žáci mohou paní učitelku kontaktovat kdykoliv v průběhu vyučování. 
 
 

Odborný poradenský pracovník ve škole 
 

Od 1. 9. 2012 začal v ZŠ Slušovice působit odborný poradenský pracovník Střediska 
výchovné péče Mgr. Marek Mikláš v rámci projektu VIP III-RAMPS. Cílem je 
poskytovat škole služby, které povedou k vytváření zdravého klimatu a atmosféry 
v dynamice školní třídy. Základní činností tohoto pracovníka je zajišťování 
poradenské podpory a péče pro žáky se specifickými výchovnými potřebami. 
Poradenská činnost je zaměřená jak na prevenci, tak i na řešení konkrétní 
problematiky. 
Odborný poradenský pracovník bude: 
 podílet se na péči o žáky se specifickými výchovnými potřebami a zajišťovat 

metodickou podporu a pomoc pedagogům; 
 poskytovat poradenskou péči rodičům žáků; 

 poskytovat poradenskou péči v náročných životních situacích osobního, 
vztahového nebo rodinného charakteru; 

 spolupracovat s pedagogy školy na vytváření preventivních programů zvláště 
v oblasti prevence negativních vztahových projevů v chování žáků.   

Další informace sledujte na http://www.zsslusovice.cz 
 
 

 

http://www.zkola.cz/
mailto:misonet@centrum.cz
http://www.zsslusovice.cz/
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Projekt EU peníze školám 
 
ZŠ Slušovice uspěla s žádostí a od července 2011 vstoupila do projektu EU peníze 
školám. Projekt samotný byl podán v únoru 2011, od července 2011 se naše škola 
zapojila do tohoto projektu. Celkově čerpá ZŠ Slušovice z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost částku 2 161 285 Kč. Projekt poběží do konce 
roku 2013. 
Název projektu je Zkvalitnění ICT ve slušovské škole. Již samotný název napovídá, 
k čemu bude částka 2,16 mil., kterou se podařilo získat, určena. Projekt je zaměřen 
na šablonu III.2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hlavní část 
finančních prostředků bude čerpána na zkvalitnění informačních a komunikačních 
technologií v naší škole. Tyto finanční prostředky již byly použity především            
na obnovu počítačů v učebnách informatiky, popřípadě na nákup další výpočetní 
techniky. Další část financí byla využita na vylepšení interaktivity v naší škole. Byly 
pořízeny interaktivní tabule do několika tříd na prvním a druhém stupni, pomůcky     
na zkvalitnění výuky jako např. vizualizéry, výukový software nebo interaktivní 
učebnice pro žáky. Proběhne i obnova počítačů v několika učebnách. Další část 
získaných prostředků (5 %) připadne na proškolení pedagogů v oblasti práce           
s digitálními technologiemi. Jim patří velké poděkování za zapojení se a realizaci 
projektu. Učitelé na základě získaných nových zkušeností budou v průběhu dvou let 
vytvářet na 900 digitálních výukových materiálů (tzv. DUM), které zkvalitní výuku 
v celé řadě předmětů na naší škole. 
Realizace projektu Zkvalitnění ICT ve slušovské škole by tedy měla vylepšit vybavení 
školy, zkvalitnit výuku i vzdělanost Vašich dětí.                                      

 
 

Plánované akce 1. stupně 
 

 Projekt „Žij zdravě“ (říjen) 
 Divadelní představení pro 1. - 3. ročník - Malá scéna Zlín (říjen) 
 Rozsvěcování vánočního stromu (prosinec) 
 Velikonoční jarmark (březen) 

 Divadelní představení pro 4. - 5. ročník - Městské divadlo Zlín (duben - květen) 
 
 

Soutěže a olympiády 
 

Žáci naší školy se během školního roku účastní mnoha soutěží a olympiád. Jsou to 
zejména 
 Matematická olympiáda, Matematický klokan 
 Pythagoriáda, Archimediáda 

 Zeměpisná olympiáda, Eurorébus 
 Dějepisná olympiáda 
 Chemická olympiáda 
 Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda 
 Pupil of the Year, Mini First Certificate 

 Olympiáda z českého jazyka, recitační soutěž 
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Sportovní akce 
 

Florbalová liga: soutěž hrají celoročně chlapci 2. stupně, hrací den je středa. 
Fotbalová liga: soutěž hrají celoročně chlapci 2. stupně, hrací den je středa. 
Další pravidelné sportovní akce:  
 Mikulášský turnaj ve florbalu (prosinec) 

 Mikulášský turnaj v sálové kopané (prosinec) 
 Orion florbal cup (listopad, prosinec)  
 lyžařské závody v areálu Trnava - Luhy (únor – dle sněhových podmínek) 
 Velikonoční laťka (březen, duben) 
 
 

Výuka plavání 
 
Na základě dotazníkového šetření z počátku měsíce září 2012 bude výuka plavání i 
v tomto školním roce probíhat. Je určena žákům 2. a 3. ročníků a aktuální informace 
získají rodiče v průběhu školního roku prostřednictvím třídních učitelek 2. a 3. tříd 
nebo na http://www.zsslusovice.cz. 
 

 

Lyžařský výcvikový kurz 
                           
Žáci 7. ročníku se podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Slušovice mohou 
zúčastnit LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKOVÉHO KURZU (LVK). Tento kurz je určen všem 
žákům 7. tříd. Úroveň lyžařských dovedností není důležitá. Výcvik je organizován 
v družstvech od úplných začátečníků až po zdatné lyžaře a vedou jej instruktoři z řad 
učitelů ZŠ Slušovice s platným osvědčením pro tuto činnost.  
V letošním školním roce se bude LVK konat opět ve středisku KOHÚTKA. Jde o jedno 
z nejlépe vybavených lyžařských center na Moravě s terény pro všechny lyžaře. 
Středisko je vybaveno moderní čtyřsedačkovou lanovkou, pěti vleky Tatrapoma,  
85% sjezdovek je technicky zasněžováno.  
Termín: 6. – 11. ledna 2013 
Ubytování: Horský hotel Kohútka 
Informace: Mgr. Marek Dlabaja, marek.dlabaja@zslusovice.cz, tel.: 724 015 885 
 
 

Sběr papíru 
 
První sběr papíru se konal ve dnech 17. – 20. září 2012. Další sběry jsou 
naplánovány na měsíc listopad 2012 a duben 2013. Finanční prostředky, které se 
získají prodejem papíru, se použijí na financování celé řady akcí prostřednictvím 
Klubu rodičů. 

Školní výlety 

 
Tradiční školní výlety jednotlivých tříd se v letošním školním roce uskuteční v termínu 
od 27. května - 7. června 2013. 
 

http://www.zsslusovice.cz/
mailto:marek.dlabaja@zslusovice.cz
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Podpořte školu, kam chodí Vaše děti! 
 
Můžete škole věnovat věcný nebo finanční dar. Na základě darů bude s Vámi 
uzavřena darovací smlouva. Můžete nabídnout škole náměty pro vylepšení vzdělávání 
(exkurze, výlety, kroužky aj.). Více informací na telefonu 724 222 551 nebo            
na zsslusovice@zsslusovice.cz. 
 
 

Děkujeme sponzorům: 
 
 

  

Greiner Packaging Slušovice s.r.o. 
 
 

  

PARTR s.r.o, Všemina 
 
 

 
SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP s.r.o., Slušovice 

 
 

ZDEMA s.r.o, Slušovice 
 

 
kafeshop.eu, Marcel Šimara 

mailto:zsslusovice@zsslusovice.cz

