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ŘÍJEN 2008 
 
 
Pro žáky, rodiče, zaměstnance 
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži 

 
 

� � �   � � � � � �   �� � � � �  
 
 
Vážení rodiče, milí přátelé, 

máme za sebou první měsíc nového školního roku. Snad odpočaté, ale 
určitě plné zážitků, se vrátily děti do svých lavic a škola opět ožila svým 
charakteristickým ruchem. I za tak krátkou dobu je za námi již několik akcí – 
soutěž Bezpečná jízda, beseda v knihovně, návštěva dopravního hřiště, 
divadelního představení nebo výuka v lese. Na prohlídku Senátu ČR si 
„odskočila“ s paní učitelkou Marie Dvořáková (9.tř.), která zde přebírala 
odměnu v mezinárodní soutěži za svou literární práci. 

Společnou bohoslužbou s o. biskupem Hrdličkou, studenty AG 
a zaměstnanci obou církevních škol jsme oslavili Den církevního školství. Naše 
dopolední prohlídka zámeckého podzemí zaujala i ty nejmenší, naopak těm 
starším patří poděkování za výrobu drobných upomínek na tento den a výborné 
pohoštění, které připravili na podvečerní setkání ve studentském klubu. Pro ně 
byl pak určitě zážitkem i večerní koncert R. Čanakyho v aule AG. Děkuji 
o. Pavlovi (spirituálovi AG), všem našim učitelům i žákům, kteří měli podíl na 
vytvoření společenství a pěkném průběhu celého dne. 

A co nás čeká? Před dětmi je řada aktivit a zajímavých programů, ale 
v současné době se nejvíce připravujeme na samostatnou výstavu prací našich 
žáků. Jak jistě víte, Svatý otec vyhlásil v církvi Rok sv. Pavla, ale zároveň se 
u nás chýlí ke konci Rok Bible. V rámci Dnů křesťanské kultury jsme dostali 
nabídku a možnost výstavy v Muzeu KM, kterou chceme věnovat tématicky 
této knize knih. Během minulého školního roku jsme se snažili soutěží, 
nástěnkami i povídáním povzbudit děti k častějšímu nahlédnutí nebo čtení 
bible. Tato výstava bude jejich vyjádřením a vás všechny srdečně na tuto 
výstavu zveme. Pozvánku na vernisáž, při které děti vystoupí s krátkým 
programem, najdete na dalších stránkách. Děkuji všem pedagogům, ale 
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i žákům, kteří pracovali někdy i během přestávek nebo před vyučováním 
za jejich úsilí. Věřím, že tato akce bude dobrou prezentací naší školy ve městě. 

Přeji nám všem, dětem, rodičům, učitelům a všem těm, kteří nám fandí, 
pohodové podzimní dny, hodně trpělivosti, ale i odvahy do řešení 
každodenních úkolů. Ať si každý den uvědomujeme, že na to nejsme sami 
a síla modlitby je velká. Těším se s vámi na shledání na vernisáži nebo dalších 
akcích školy.  

RNDr. Olga Loučková 
                      ředitelka školy     

 
 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY � 
 
� Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách: 
* Zahájení školního roku proběhlo v pondělí 1. září 2008. 
* Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009. 
* Období školního vyučování ve II. pololetí  
   bude ukončeno v úterý 30. června 2009. 
* Podzimní prázdniny  
   připadnou na pondělí 27. října a úterý 29. října 2008. 
* Vánoční prázdniny 
   budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009.  
   Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009. 
* Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009. 
* Jarní prázdniny  
   pro naše město jsou stanoveny v termínu od 9. března do 15. března 2009. 
* Velikonoční prázdniny  
   připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009. 
* Hlavní prázdniny  
   budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2009. 
 
 
� Termíny schůzek SRPDŠ  � Termíny pedagogických rad 
      (vždy úterý):         ve školním roce 2008/2009: 
       9.  9.  2008      - proběhla plenární   25. 11. 2008      I. čtvrtletí 
     25. 11. 2008        schůze   20.  1.  2009 I. pololetí 
     13.  1.  2009     21.  4.  2009 III. čtvrtletí 
     21.  4.  2009     22.  6.  2009 
       9.  6.  2009 
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� Třídní učitelé CZŠ : 
I. třída  Mgr. Romana Blažková  
II. třída  Mgr. Dagmar Horáková 
III. třída Mgr. Helena Gřivová  
IV. třída Mgr. Julie Hejtmánková 
V. třída  Mgr. Iva Rudolfová 
VI. třída Mgr. Jiří Rezek 
VII. třída Ing. Dana Floriánová 
VIII. třída Ing. Eva Laurenčíková 
IX. třída Mgr. Jiřina Čechová 
 
 

 PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ � 
 
 O letošních prázdninách jsem byl s celou naší rodinou jeden týden 
v Českém ráji. Denně jsme objevovali překrásná místa tohoto kraje. Prošli jsme 
skalním městem Prachovských skal. Pozorovali jsme horolezce při náročném 
výstupu na vrcholy pískovcových skal. Navštívili jsme hrady Trosky a Kost 
a také zámky Sychrov a Hrubá Skála, ve městě Turnov jsme si prohlédli starý 
židovský hřbitov. V místě našeho ubytování jsem s tatínkem prozkoumal část 
jeskyně Bartošova Pec. Jeskyně má 229 m prozkoumaných částí, ale jen 20 m 
je volně přístupných, dále jsou polosyfony s vodou o teplotě 6 – 10 °C. Jeden 
den jsme strávili v úžasném aquaparku Babylon v Liberci. Vody nebylo málo, 
užili jsme si raftu na řece Jizeře. Parádní dovolená! 

Dominik Skřička, 5. třída 

 
 

 NAŠE SBĚROVÉ SOUTĚŽE � 
 
 V letošním školním roce se opět zapojíme do různých sběrových 
soutěží, čímž pomůžeme trochu i naší přírodě. 

• starý papír se bude vybírat v týdnu od pondělí 3. 11. do pátku 14. 11. 
2008 na 1. stupni CZŠ na Vel. nám. 

• zapojili jsme se do ekologické soutěže ve sběru použitých baterií a 

malých elektrospotřebičů, na které jsou ve škole připraveny sběrové 
nádoby 

• vršky od PET lahví mohou děti nosit průběžně do školy 
 
 

M.Bekárková, B.Úlehlová, 7.tř. 
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 KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 � 
 

Dramatický  kroužek   pondělí  13.30 hod. 
 Kroužek francouzštiny  pondělí  13.00 hod. 

Kroužek hry na flétnu   čtvrtek  13.30 hod. 
Kroužek informatiky   1. skupina čtvrtek   14.00 hod.  
   2. skupina čtvrtek   14.45 hod. 
Keramický kroužek   středa  13.15 hod. 
Logopedický kroužek   čtvrtek    7.00 hod. 

 Schola     pátek   13.45 hod. 
Sportovní gymnastika   středa  15.00 hod. 
Šachový kroužek   úterý  13.30 hod. 
Taneční kroužek   pátek  13.30 hod. 

  
 

 POZVÁNKA NA VÝSTAVU NAŠÍ ŠKOLY � 

 
� � �   � � � � � �   �� � � � �  

 
Církevní základní škola v Kroměříži – říjen 2008 

www.czs-km.cz   �   info@czs-km.cz 
číslo darovacího účtu: 1480739369/0800 


