
 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 2020. 

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. Výše dotace bude 

stanovena 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 – okresní kolo 

Okresního kola se letos zúčastnilo 30 soutěžících, konkurence byla veliká a porota velmi 

přísná, Přesto se náš žák Antonín Jiříček umístil na krásném 7. místě. Gratulujeme. 

 

 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.  

 vypracují při hoch si  
 Pomáhejme jim přežít – výsledek sbírky 

Částka, kterou zašleme na účet sbírky na pomoc australské přírodě sužované a poničené požáry, 

činí 8.027,- Kč. Za finanční příspěvek od učitelů a žáků školy upřímně děkujeme. 

 Školní výstava Jan Ámos Komenský 

V letošním roce uplyne 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského, jednoho z největších 

českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako 

pedagog, teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem 

originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se 

všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám 

sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho 

jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) a Orbis sensualium pictus 

(Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si 

označení Učitel národů. 

Ve spojovací chodbě mezi 1. a 2. stupněm naší školy je pro žáky, ale i širokou veřejnost 

připravena výstava, která je věnována tomuto slavnému Čechovi. Můžete se seznámit 

s Komenského pohnutým osudem, s filozofickými myšlenkami, s korespondencí, 

pedagogickými spisy, s nejpřekládanější knihou Labyrint světa a ráj srdce. 

Využijte výstavu a seznamte se s Janem Ámosem Komenským. Jste srdečně zváni. 

http://www.zskelc.cz/2020/02/pomahejme-jim-prezit-vysledek-sbirky/


 Matematická soutěž “on-line” 

V úterý 11.2.2020 jsme se zúčastnili Matematické on-line soutěže Zlínského kraje. Do soutěže 

se zapojilo celkem 7 třídních kolektivů. Tyto šestičlenné skupiny řešily v omezeném čase 

matematické úkoly na webovém rozhraní. Skupina osmáků ve složení Vašek Stříteský, Lenka 

Valuchová, Pepa Pospíšil, Jirka Novák, Marek Menšík a Vojta Vozák se umístila na pěkném 

pátém místě z dvaceti týmů soutěžících v jejich kategorii. V kategorii devátých ročníků skončili 

kelečtí žáci na jedenáctém místě z šestnácti. 

 Přihlášky na střední školy předány 

Pátek 7.2.2020 byl tak trochu zlomový den pro žáky naší 9. třídy. Pátou vyučovací hodinu jsme 

jim totiž předali dvě přihlášky na střední školu. Před tím jsme přihlášky ve škole náležitě 

vyplnili, aby s nimi zákonní zástupci neměli moc starostí. Důležité datum je 1.3.2020, do 

tohoto dne musí být přihlášky odevzdány a zaregistrovány na příslušné střední škole. 
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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 2020/2021 proběhne  
 

ve středu 15. 4. 2020 

od 13.
00  

do 17.
00  

hod. 
 

v přístavbě školy. 
 

 

 

K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2014 (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 
 


