
Zpravodaj: příspěvek do březnového čísla  

 Plavecký výcvik zahájen 

Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat žáci 2. a 3. ročníku, tzv. 
zdokonalovací žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se přihlásily děti 1. tříd. 
Škola opět využila možnosti dotace MŠMT z programu  Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce 2019. 
Cílem tohoto rozvojového programu je podpořit výuku povinného plavání na 1. stupni 
základních škol všech zřizovatelů v rámci školní docházky. Účelem dotace je podpořit výuku 
plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena pouze na 
dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto 
nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může 
pokrýt celou platbu za tuto dopravu.  
Výše dotace bude určena podle počtu najetých kilometrů z místa poskytování vzdělávání do 
místa výuky plavání a zpět násobeného počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny 
za 1 km. 
 
 Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

 
30.1.2019 proběhla na naší škole konverzační soutěž v angličtině. Tato soutěž má dvě 
kategorie: I.A – pro žáky 1. stupně po 7. ročník a II.A -  pro osmáky a deváťáky. Žáci jsou 
testováni v poslechu, porozumění textu a nakonec v samotné konverzaci. Letošního školního 
kola se zúčastnilo celkem 12 žáků, překvapující byl zájem žáků mladšího školního věku z 5. a 
6. ročníku. A stejně jako zájem byly překvapující i výborné výkony těchto žáků. Nejlepší mezi 
nimi byl nakonec Adam Hegar ze 6.B, výborný byl Tony Vu Nguyen Khoi z 5.B a na  
3. místě se umístil Matěj Mede ze 7. třídy. Ve 2. kategorii lepší výkon podala Teresa Anna 
Kubiénová z 9. třídy a Antonín Jiříček z 8. třídy obsadil 2. místo. Vítězové obou kategorií 
postupují do okresního kola této soutěže. To se bude konat 19. února ve Valašském Meziříčí 
v Základní škole Vyhlídka. 
 
 Miniházená pokračuje 

 
Děti 3. a 4. tříd začaly s nácvikem a tréninkem miniházené, kterou jim pomáhá zvládat trenér 
pan Marek Liška. V jarních měsících si pak děti vyzkouší i turnajové soupeření ve sportovní 
hale v Bystřici pod Hostýnem.  
 
       
 
ědomostní test, test, který vypracují při hoch si PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele 
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Z á p i s      

ž á k ů    d o    1. t ř í d y 
 
 

Ředitelství Základní školy  Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,  
že zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne  

 

ve středu 10.4. 2019 
od 13.

00  
do 17.

00  
hod. 

 
v přístavbě školy. 

 
 
 

K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2013 (včetně dětí s odkladem 
školní docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží 
svůj OP, rodný list dítěte, průkaz pojišťovny, vyplněný dotazník pro rodiče žáků 
1. třídy a ostatní formuláře (dotazník i formuláře budou k dispozici v MŠ, ZŠ a na 
internetových stránkách školy, budou k dispozici i na místě konání zápisu). 

 
 
 

Mgr. Zdeňka Hradilová 
ředitelka školy 

 


