
Volba povolání – přijímací zkoušky 2019/2020 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích 

a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

Termíny:  

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 
1. termín: úterý 14. dubna 2020, 2. termín: středa 15. dubna 2020. 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020, 2. termín: pátek 17. dubna 2020. 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené 

obory vzdělání na dny: 

1. termín: středa 13. května 2020, 2. termín: čtvrtek 14. května 2020. 

 

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v 

pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do 

oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 

31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona.  

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v 

pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací 

zkoušku v termínech uvedených výše. 

 

Podrobné informace naleznete na www.zskelc.cz v části Poradenství. 

Další informace můžete také nalézt na http://www.msmt.cz ,   

 

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku  

21. listopadu 2019 jsme pro zájemce z řad rodičů žáků 9. ročníku připravili schůzku 

zaměřenou na přijímací řízení, na volbu dalšího studia, možnosti uplatnění v praxi apod.  

 

Podhostýnská liga v miniházené  

V měsíci říjnu skončila série hodin v miniházené pro žáky 1. stupně (druháky a páťáky). Na 

hodiny průpravy a tréninků navážou turnaje v bystřické sportovní hale, na konci listopadu 

turnaj pro druháky a v 2. prosincovém týdnu turnaj pro žáky 5. tříd. 

 

Beseda s policistou 

Nprap. Bc. Vladislav Malcharczik, tiskový mluvčí Policie ČR Vsetín, si pro naše žáky 5. a 8. 

ročníku připravil besedy na zajímavá témata. V obou případech se jednalo akce 

s preventivním doporučením, jak se nestat obětí protiprávního jednání. Mladší žáci si 

vyslechli informace o možném nebezpečí při elektronické komunikaci a z evaluačních 

dotazníků vyplynulo, že je zaujaly především příklady z praxe, dále pak informace o tom, jak 

se bezpečně chovat na sociálních sítích, jak se chránit před zneužitím osobních údajů, v čem 

spočívá nebezpečí prozrazení osobních údajů na sociálních sítích.  

Starší žáci se dozvěděli důležité informace o trestní odpovědnosti mladistvých, kladně 

hodnotili vysvětlení rozdílu mezi slovy krádež x loupež, musím x nesmím, dále pak 

zdůraznění významu zodpovědnosti za vlastní jednání  apod. 

Většina žáků se vyslovila pro opakování takové akce. 

 

Podzimní aktivity ve 3.B 

Ani jsme se nenadáli a je tady listopad. Díky dlouhodobému pěknému počasí jsme si ani 

neuvědomili, jak ten čas rychle utíká. 

Měsíc září jsme nazvali měsícem vlaštovek. Léto se vystřídalo s podzimem a my jsme zase 

usedli do školních lavic. Opakovali jsme, co jsme se doposud naučili, a zvykali jsme si opět 

na školní povinnosti. Kreslili jsme, malovali a z papíru vyráběli nejrůznější výtvarnou 

http://www.zskelc.cz/
http://www.msmt.cz/


technikou ovoce a zeleninu. Vyhlásili jsme „Velkou třídní čtenářskou soutěž“. Zavedli jsme si 

každý svůj čtenářský deník, do kterého si zapisujeme přečtené knihy. Tento stručný záznam je 

vždy doplněný obrázkem.  Dne 28. září jsme si vyprávěli o sv. Václavovi, patronu české 

země. 

Měsíc říjen byl ve znamení papírových draků, kteří rejdili při dobrém větrném počasí po 

obloze. Pozorovali jsme, jak podzim mění přírodu. Jeden den jsme věnovali tzv.podzimnímu 

projektu, ve kterém jsme shrnuli naše pozorování. Během dne jsme si zpívali a recitovali 

básně a říkadla s podzimní tématikou. Společně jsme na internetu vyhledali základní 

informace o ježkovi, abychom si odpověděli na otázku z jedné básně „Kam se ježek v zimě 

schoval?“ Udělali jsme si o tom zápis. Víte, že dospělý ježek východní sedm tisíc bodlin? 

Poté jsme si ježka obkreslili podle šablony, vybarvili a nalepili papírové bodliny. A to vše 

připevnili na velký barevný podklad. Těmito obrázky jsme si pak vyzdobili třídu. Práce nás 

bavila a měli jsme z ní radost. 

Na konci října jsme si připomněli 101. výročí založení Československa. Na zahradě jsme 

zkontrolovali, jak roste naše lípa, kterou jsme vloni společně vysadili na počest stých 

narozenin republiky. Naučili jsme se píseň Ach, synku, synku. 

Měsíc říjen vystřídal měsíc listopad. Zahájili jsme ho písničkou 

„Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“. Nazvali jsme ho měsícem listů, které se nám 

mezitím krásně vybarvily a na sluníčku zářily nejrůznějšími barvami. Také jsme si je 

vyzkoušeli nakreslit a namalovat. V prvouce jsme si povídali o Kelči. Využili jsme pěkného 

počasí a vyšli jsme si na vycházku. Obešli jsme náměstí, nahlédli jsme do kostela Sv. 

Kateřiny, vstoupili jsme za dveře radnice, prohlédli jsme si domy a hradby našeho (kdysi) 

zámku, nyní OU Kelč. 

Zjistili jsme, že 8.11.2019 se zde bude konat Den otevřených dveří, tak jsme se tam vypravili. 

Bylo zajímavé procházet se starobylou budovou. Překvapily nás kamenné rámy oken a dveří. 

V jedné ložnici byl i kamenný erb. Prohlédli jsme si internát, jídelnu, podle vůně jsme 

poznali, kde mají kuchyň. Nahlédli jsme do tříd, kluboven a odborných učeben. Nejvíce nás 

zaujala cvičná prodejna. Byla tam opravdová pokladna se čtečkou čárových kódů. Zkoušeli 

jsme nakupovat i prodávat. Zjistili jsme, jak je dobré umět správně počítat. Za odměnu jsme 

dostali krabičku s překvapením a nazdobený perníček. 

Stihli jsme se ještě podívat do zámečnické dílny, kde zrovna pracovali s nůžkami na plech. 

Protože náš vymezený čas utíkal jako voda, nedostali jsme se do zahrady. Tak možná příště. 

Mgr. Zdeňka Havranová a třída 3.B 

Bible a my  

Na konci října u nás ve škole proběhlo školní kolo letos již 27. ročníku soutěže Bible a my. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to v kategorii žáků 4. a 5. třída (17 + 32), kategorii žáků 6. 

a 7. třída (43 + 34) a kategorii žáků 8. a 9. třída (27 a 24 ). 

Jedná se o soutěž postupovou vyhlašovanou MŠMT vždy na začátku školního roku, takže již 

nyní víme, že první dva nejlepší řešitelé postupují do kola okresního.  

To proběhne 29. listopadu 2019 v Kelči na Befarku. Základní škola se bude podílet na 

organizaci tohoto okresního kola. 

Nejlepší řešitelé letošního školního kola jsou: 



I. kategorie - 1. místo: Dominik Valíček, 5.A, 2. místo: Gabriela Indruchová, 4. tř., 3. místo:  

Monika Pospíšilová a Alžběta Radová, 5.B 

II. kategorie – 1.- 2. místo: Adam Tvrdoň, 6.A a Mikuláš Valíček, 7.B, 3. místo: Kateřina 

Střítežská, 6.A a Kristýna Pajdlová, 6.B 

III. kategorie – 1. místo: Antonín Jiříček, 9. třída, 2.místo: Lenka Valuchová, 8. třída,  

3.místo: Patrik Mašlaň, 9. třída. 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 

…a to mezi žáky 9. ročníku. Letos to byli po zvládnutí školního kola Patrik Mašlaň, Jan 

Vlček a Markéta Ševčíková. Všichni tři postupují do oblastního kola, které se bude konat 

v prosinci v Hranicích. 

Vlastivědná vycházka páťáků 

Se svými učiteli a spolužáky jsme se vydali na vycházku po Kelči. Vyučující nás vybavili 

pracovními listy a my do nich doplňovali informace podle toho, na jakém místě Kelče jsme se 

zrovna nacházeli a co jsme při tom poslouchali. Bylo toho opravdu hodně nového, o kostele, o 

tzv. kapli padlých, o náměstí, o tom, kde stála stará škola,… jedna zajímavost vedle druhé. 

Moc se nám to líbilo a na jaře bychom měli pokračovat, tentokrát po okolí našeho města. 

Hodnotíme jako super akci! 

       Sabina Tvrdoňová a Amálie Machačová, 5.A 

Modrá krev 

Vystoupení Modrá krev se konalo v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči a bylo o Anežce České, 

od jejíhož svatořečení uplynulo letos 30 let.  

Vystoupení se mi líbilo. Bylo dobře promyšlené, mluvené slovo bylo veršované a vhodně ho 

doplňovaly písničky. Myslím si, že všichni, kdo se pátečního představení zúčastnili, se o 

Anežčině vcelku pohnutém životě dozvěděli něco nového. 

       Marie Sváčková, 9. třída 

 Blíží se konec roku 2019 

Dovolte mi, abych s blížícím se koncem kalendářního roku 2018 poděkovala všem 

zaměstnancům Základní školy Kelč za jejich náročnou a zodpovědnou práci a našim žákům 

za jejich přístup k výuce a k reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích. 

Ráda bych současně poděkovala za dobrou spolupráci našim partnerům, a to především 

zřizovateli školy Městu Kelč, jmenovitě ing. Karlu Davidovi, zastupitelům a zaměstnancům 

městského úřadu, pracovníkům referátu školství Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru 

školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, členům Sdružení rodičů Základní školy 

Kelč, představitelům obecních úřadů okolních obcí i všem sponzorům školy a obchodním 

partnerům. 

Čeká nás nejkrásnější období v roce – Vánoce. Pro většinu z nás čas radosti, úsměvů, lásky, 

rodinné pohody a především rozzářených dětských očí. Zapomeňte na starosti všedního dne a 

užívejte si chvíle strávené s rodinou a svými nejbližšími.  

Ať je pro nás nový rok 2019 rokem pohody, zdraví a štěstí. 

                                                                           

 



Vánoční prázdniny 

Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2019 a trvají do pátku 3.ledna 2020. 

Vyučování v novém kalendářním roce začne v pondělí 6. ledna 2020.   

      

      PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ 

 

Konec roku 2019 se blíží mílovými kroky. Nastává čas adventu, doba očekávání a příprav na 

Vánoce. Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům Základní školy Kelč za jejich 

práci, kterou ve prospěch naší organizace v tomto kalendářním roce odvedli, a také našim 

žákům za jejich přístup k výuce a k reprezentaci školy na veřejnosti.  

Ráda bych také poděkovala za dobrou spolupráci našim partnerům – především zřizovateli 

školy Městu Kelč, jmenovitě ing. Karlu Davidovi, zastupitelům a zaměstnancům městského 

úřadu. Děkuji pracovníkům referátu školství Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru 

školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, členům Sdružení rodičů Základní školy 

Kelč, představitelům obecních úřadů okolních obcí i všem sponzorům školy a obchodním 

partnerům. 

Závěrem bych chtěla Vám všem i Vašim blízkým popřát příjemně prožité vánoční svátky a 

úspěšný vstup do roku 2020. Ať Vás provází zdraví, štěstí a dobré zprávy 

 

Mgr. Zdeňka Hradilová 


