Škola, kroužky a sport
Školní zvonek volá do lavic

V pondělí 2. září se po dvouměsíční
pauze rozezní školní zvonek. Ohlásí
začátek školního roku 2019/2020, který je shodný pro základní a střední školy, učiliště i základní umělecké školy.
V pěti žďárských základních školách
usedne poprvé do školní lavice 205
prvňáčků, aby se jim otevřel svět vědění a poznali nové kamarády.
Jak ŽN informuje Ilona Machová
z městského odboru školství, kultury a sportu (ŠKS), nejvíce prvňáčků
očekává ZŠ Švermova 4 (67 dětí), ZŠ
Komenského 2 (51), ZŠ Palachova
35 (46), ZŠ Komenského 6 (23) a ZŠ
Santiniho 4 (18).
Celkem 220 žďárských deváťáků
bude řešit svoji budoucnost. Ilona
Machová informuje, že nejvíce vycházejících žáků hlásí ZŠ Švermova (100
žáků), ZŠ Palachova (54), ZŠ Komenského 2 (49) a ZŠ Komenského 6
(17).
Na umělecké školy musí deváťáci podat přihlášky již v listopadu, na
ostatní střední školy nejlépe do konce února. Od ledna se také rozjede čas
přijímacích zkoušek na obory s talentovou zkouškou či konzervatoře.

Jak budou prázdniny

Organizace nového školního roku
bude vypadat následovně:

První pololetí končí ve čt 30. 1.
2020, období školního vyučování
ve druhém pololetí bude završeno
v út 30. 6. 2020.
Z prázdnin jsou nejblíže ty podzimní, v út 29. a ve st 30. 10. 2019.
Vánoční prázdniny začínají v po
23. 12. 2019 a skončí v pá 3. 1.
2020. Děti půjdou do školy v po 6.
1. 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pá 31. 1. 2020, tedy
den po vysvědčení.
Týdenní jarní prázdniny se různí
dle sídla školy. U nás v Kraji Vysočina, tedy v okresech Havlíčkův
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a
Žďár nad Sázavou budou od 7. do
15. 3. 2020.
Pro všechny budou stejné velikonoční prázdniny ve čt 9. 4. 2020. A
protože Velký pátek a Velikonoční
pondělí jsou zavedenými svátky,
volno se příjemně protáhne.
Hlavní prázdniny začnou ve st
1. 7. 2020 a potrvají do pondělí 31. 8. 2020. Nový školní rok
2020/2021 začne v út 1. 9. 2020.
Státní svátky tentokrát mnoho
volna neslibují, často vychází na
víkendy. Nejbližší volno bude v po
28. 10. (Den vzniku samostatného
československého státu) a pak až

v pá 8. 5 (Den vítězství). V létě se
rodiče mohou těšit na volné po 6.
7. (Den upálení Mistra Jana Husa).
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Tělocvična
pro středoškoláky

K přijímačkám

Podrobné informace k přijímačkám na SŠ budou známy až během
podzimu a zveřejní je Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT).
Předběžně je třeba počítat s tím,
že přihlášky na umělecké školy
by měly být doručeny do 30. 11.
2019. Přihlášky pro ostatní SŠ nejpozději do 1. 3. 2020 pro první
kolo přijímacího řízení.
Termín pro přijímací zkoušky v
prvním kole přijímacího řízení do
oborů s talentovou zkouškou by
mohl být od 2. do 15. 1. 2020, do
oborů vzdělání konzervatoří od
15. do 31. 1., na gymnázia se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 2.
Přijímací zkoušky proběhnou
formou jednotných písemných
testů z předmětů český jazyk a
literatura; matematika a její aplikace, v rozsahu stanoveném RVP
pro základní vzdělávání.
Podrobnosti se zavčas objeví na
webu CERMATu nebo na www.
atlasskolstvi.cz.
-lko-

VIZUALIZACE budoucí tělocvičny
pro středoškoláky.
Foto: archiv KÚ
Šance žďárských středních škol
na moderní tělocvičnu je o kus blíž.
Kraj Vysočina postupně činí všechny
potřebné kroky k výstavbě.
Díky společné investici s městem
Žďár n. S. chce v roce 2022 otevřít
multifunkční kryté sportoviště vhodné k pořádání národních soutěží v
basketbalu, házené, florbalu, futsalu či volejbalu. V plánu jsou i stoly
pro stolní tenis, atletické překážky a
lezecká stěna. Na diváky je pamatováno zvýšeným sezením.
Budoucí tělocvična pro Průmyslovou školu a Gymnázium Žďár n.
S. má stát přes 70 miliónů korun a
kraj je zatím připraven ji financovat
z vlastních zdrojů. „Platí, že město
Žďár n. S. se chce finančně podílet ve
výši 33 %, nejvýše částkou 23 milióny
korun.
(Pokračování na str. 6)

