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Jak ve škole zvoní
Na většině žďárských základních 

škol začíná školní den prvním zvoně-
ním v 7.55 hodin. Po něm je povin-
ností žáka být na svém místě připra-
ven k vyučování, které začíná v 8.00 
hodin. Výjimkou je ZŠ Švermova a je-
jí pobočka v zámku. Na obou školách 
je první zvonění již v 7.50 a vyučování 
začíná v 7.55 hodin. Běžné přestávky 
mají délku 10 minut, po 2. vyučovací 
hodině bývá tzv. velká přestávka v dél-
ce 20 minut.  -lko-

Od středy už jsou žáci a studenti v lavi-
cích. Nový školní rok 2021/2022 právě 
začal a snad jej nezkomplikují epidemie 
a karantény. 

Pro zajímavost přinášíme přehled, 
jaké prázdniny a svátky žáky a studenty 
během školního roku čekají:

� První volno v podobě Dne české 
státnosti přijde v úterý 28. 9., na svátek 
sv. Václava, patrona naší země.

� Podzimní prázdniny a Den vzniku 
samostatného československého státu 
přinesou tři volné dny, od středy 27. do 
neděle 31. 10.

� Volno bude i ve středu 17. 11., kdy 
je státní svátek Dne boje za svobodu a 
demokracii.

� Vánoční prázdniny potrvají od 
čtvrtka 23. 12. 2021 do neděle 2. 1. 

2022. Vyučování začíná v pondělí 3. 1..
� První pololetí končí v pondělí 31. 

1., ale hned další den se jde do školy. 
Pololetní prázdniny budou až v pátek 
4. 2.

� Jarní prázdniny tradičně proběh-
nou dle krajů postupně. U nás na Vyso-
čině budou v týdnu od 12. do 20. 2. 
2022.

� Velikonoční prázdniny budou od 
čtvrtka 14. do pondělí 18. 4. (pátek a 
pondělí jsou státní svátky)

Svátek práce (1. 5.) i Den vítězství (8. 
5.) tentokrát vycházejí na neděli.

� Pro vysvědčení si žáci a studenti 
půjdou ve čtvrtek 30. 6. 2022. Ale to je 
za hodně dlouho.

Všem žákům a studentům přejeme 
úspěšný školní rok. -lko-

Soutěžit mohou 
i inženýři 

Soutěž o návrh projektu Informač-
ního turistického centra Zelená hora 
se prodlužuje o tři měsíce. 

To kvůli zájmu autorizovaných 
inženýrů zůčastnit se. Soutěž byla 
původně vypsána jen pro architekty. 

Starosta Martin Mrkos (Žďár-ŽM) 
vysvětluje, že územní plán města neu-
vádí areál zámku a zelenohorského 
kostela jako urbanisticky a architekto-
nicky významné stavby. Ony už jsou 
coby kulturní památka a památka 
UNESCO pod jiným typem ochrany. 

Jak se ukázalo, právě kvůli této klasi-
fi kaci stavby již dříve v obdobné věci 
Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže rozhodl i o šanci inženýrů. 

„Abychom se vyhnuli případnému 
rozporování ze strany ÚPHS, upravi-
li jsme podmínky soutěže. Vedle archi-
tektů se mohou zúčastnit i autorizovaní 
inženýři. Tím se o tři měsíce prodlouží 
lhůta pro odevzdání možných návrhů 
ITC k posouzení odbornou porotou,“ 
vysvětluje starosta. -lko-

Obraťte se na bezplatnou 
linku Chytré recyklace nebo 
navštivte náš web, kde 
najdete celou řadu informa-
cí o třídění a recyklaci vy-
sloužilých elektrozařízení.
Rádi vám poradíme, kam 
staré spotřebiče odevzdat, 
nebo objednáme jejich 
bezplatný odvoz. 

Nevíte, kam se starými spotřebiči?

www.chytrarecyklace.cz
800 976 679

My vám pomůžeme!

Bílý kruh bezpečí pomáhá 
obětem trestných činů  
v Jihlavě už 10 let!

www.bkb.cz

Nabízíme
•  rozhovor s psychologem a právníkem 

•  srozumitelně podané právní informace 
o trestním řízení, právech obětí, náhradě 
škody, peněžité pomoci státu apod.

•  praktické rady, morální a emocionální 
podporu

•  krátkodobou individuální psychoterapii

• pomoc případového manažera

Poradna Jihlava
Žižkova 13, 586 01 Jihlava 

tel.: 606 631 551, bkb.jihlava@bkb.cz

Linka 
pomoci obětem

116 006 
nonstop I bezplatně

Telefonická  
krizová pomoc

Volna v novém školním roce

na očkování 
pro dítě

Kč

nově až

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

Klientské centrum Žďár nad Sázavou    
nám. Republiky 26

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč
čtyřčlennou rodinu 

5 000Kč

Kč

Žďár nad Sázavou   

Kč


