
Školní zpravodaj SSZŠ s.r.o. 
  II. pololetí                     školní rok 2016/2017 

 Vážení rodiče a přátelé Sportovky,       
dostává se Vám do ruky únorové vydání školního zpravodaje SSZŠ. Chceme Vás touto formou 
informovat o tom, co  se ve  škole událo v I. pololetí a podat Vám  informace o tom, co plánujeme  ve 
II. pololetí. Do zpravodaje jsme zařadili i některé důležité  kontakty, termíny prázdnin, akcí, atp. 
Věříme, že vydání zpravodaje oceníte a že  zde naleznete všechny potřebné informace. 

               Mgr. Pavel Škramlík – ředitel školy 

Údaje o škole 

S p o r t o v n í    s o u k r o m á    z á k l a d n í    š k o l a   s. r. o. 

436 01  Litvínov, Podkrušnohorská 1677 

Č.účtu ŠKOLA: 1041259339/0800, č. účtu RESTAURACE SCOLAREST: 43-2324190217/0100 

 Tel.: 476 752 896, tel. ŠD: 608 184 631, ŠK: 721 603 082,  tel. ŠJ: 731 438 527 
Web: www.sszslitvinov.cz  email: reditel@sszslitvinov.cz 

Kontakty na vyučující: jmeno.prijmeni@sszslitvinov.cz 
 

Informace z I. pololetí 

 
Hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí 
V I. pololetí  prospělo 472  žáků  školy,  z toho  s vyznamenáním 282, a to na I. stupni 256, na II. 
stupni 26, neprospělo 6 žáků. Bylo uděleno celkem 6 třídních a  4 ředitelské  důtky a 2 snížené 
známky z chování 2. stupně.   

Zájmová činnost ve Sportovce 
V tomto školním roce bylo nabídnuto 25 zájmových aktivit, otevřeno je nyní 15 kroužků, které 
navštěvuje cca 250 dětí. 

Den otevřené výuky 
Dne 20. 10. 2016 jsme ve škole uspořádali DEN OTEVŘENÉ VÝUKY.  Kdokoli se mohl přijít podívat, jak 
se ve škole učí na I. i na II. stupni, a školu si za provozu prohlédnout. Tuto možnost využilo cca 50  
rodičů a zájemců o Sportovku.  

Školní knihovna  
Knihovna, kterou  vede Mgr.  Zamazalová a Bc. Hammerschmiedová, je otevřena v pondělí 10.10 – 
10.30, ve středu,  čtvrtek a v pátek o velké přestávce (9.40 – 10.00).    

Kurz pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
Pod vedením paní učitelek z pátých ročníků probíhá kurz "Předškoláci, seznamte se se Sportovkou". 
Kurz začal v prosinci  a skončí v březnu. Budoucí prvňáčci absolvují  4 setkání  i s rodiči v naší škole. 
Během těchto schůzek si prohlédnou školu, vyzkouší si různé aktivity ve třídách a zasportují si v 
tělocvičně pod vedením fotbalistů a jejich trenérů. Všechny děti se zapojují do všech činností se 
zájmem a snahou. 

Žáci se zlepšením  
Čtvrtletně škola vyhlašuje žáky, kteří v hodnoceném období dosáhli výrazného zlepšení v prospěchu 
nebo chování. Žáky na toto ocenění navrhují třídní učitelé, příp. spolužáci. Ocenění žáci si odnášejí 
pamětní list a drobné odměny, tři vylosovaní žáci získají poukázku na nákupu  ve školním bufetu.  

 
 

Lyžařský kurz  
LVK  Sportovky  proběhl  ve  Velké  Úpě v penzionu  Pomněnka od 7. do 14. ledna.  Zúčastnilo  se 30  
žáků ze 6., 7. a 8. tříd. Všichni se naučili skvěle lyžovat, můžete se přesvědčit na videu z LVK, které 
naleznete na webu školy.    

Vánoční radovánky s jarmarkem  

V průběhu adventu jsme připravili pro rodiče a děti akci s názvem Vánoční radovánky. Společně jsme 
si zazpívali koledy, zhlédli divadelní představení o narození Ježíška, pochutnali si na vánočkách, 
vánočním čaji a svařeném víně. Měli jsme možnost obdivovat a případně nakoupit výrobky žáků 
Sportovky.  

Další akce Sportovky v I. pololetí 
 Žáci 4.- 9. tříd se zúčastnili v září a říjnu adaptačního třídenního pobytu. 
 Před vánočními prázdninami proběhla tradiční vánoční  vědomostní soutěž pro žáky, která 

vyvrcholila možností vyměnit vyhrané školní peníze „Sportimy“ v obchůdku U Ježíška za 
drobné dárky a dobroty.  

 Pro rodiče žáků 9. tříd jsme uspořádali “Veletrh středních škol“, na kterém se představilo  
13 středních škol.  

 V prosinci navštívil Sportovku Mikuláš s čertem a dětem nadělili malou sladkost. 

Činnost školního poradenského pracoviště SSZŠ Litvínov  

V letošním školním roce se daří realizovat veškeré plánované aktivity. V 1. třídách se opět u 
vytipovaných dětí realizoval Test rizika poruch čtení a psaní, čímž se nám daří předcházet demotivaci 
našich prvňáčků, kterým se na začátku příliš nedaří zvládat potřebné aktivity. Ve dvou třídách jsme 
na podzim šetřili projevy šikany a prozatím se daří v obou třídách dodržovat domluvená pravidla. 
Minimální preventivní program pro letošní rok nese název „Jsem ze Sportovky!“ a má žáky i žákyně 
vést k sounáležitosti se školou, loajalitě, chování podle pravidel ve škole i mimo ni, reprezentovat 
školu nejen svými vědomostmi a znalostmi, ale také svým vystupováním.  Podali jsme žádost o 
dotaci na MŠMT v oblasti Bezpečné klima v českých školách. Projekt nám byl schválen a je možné 
vzdělávat v této oblasti pedagogické i nepedagogické pracovníky na naší škole. Spolupracujeme s 
PPP, SPC i s odbornými lékaři, OSPOD i MěP v Litvínově. 

Mentoring ve Sportovce 
Jedním z cílů pro školní rok 2016/2017 bylo pokračovat v rozvoji čtenářské gramotnosti našich žáků 
ve spolupráci  s lektorkou Mgr. Šafránkovou. Ve výuce postupujeme dle doporučené metodiky. 
V prvním pololetí jsme monitorovali žáky z hlediska MBTI a následně jsme praktikovali vhodné 
metody do výuky.  Nově spolupracujeme s lektorkou p.Michnovou, která vede kurzy matematiky 
prof. Hejného pro vyučující 1.stupně.   

Školní žákovský parlament   
Členové žákovského parlamentu se scházeli pravidelně 1 x za 3 týdny – dle potřeby i častěji. 
Žákovský parlament se zapojil do těchto akcí: Den Světlušek na podporu nevidomých – vybrali jsme 
11 154,-Kč, Větrníkový den – akce na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou, celoroční sběr 
víček pro psí útulek v Litvínově. Dále parlament připravil pro naše žáky různé ankety, celoroční 
fotografickou soutěž, Mikulášskou nadílku v MŠ Kaštánek a ve ŠD, vánoční poštu, soutěž o 
nejchutnější vánoční cukroví, předání dárku Ondřeji Krejčovi za sběr víček v loňském školním roce, 
sbírku sportovních potřeb, knih, hraček a oděvů pro děti z Dětského domova Hora sv. Kateřiny, 
obchůdek u Ježíška, Tříkrálovou sbírku. 

Vybrané významné  úspěchy žáků školy za I. pololetí     
V Poháru  Českého florbalu pro  žáky 3.-5. tříd základních škol se naši žáci umístili na  5.místě. Ve 
florbalové turnaji v krajském finále se  družstvo mladších  žáků umístilo na  4.místě. V krajském  
finále v přespolního běhu se  mladší žáci umístili na  7. místě  a starší žáci na 4.místě. Na mistrovství 
České republiky krajských výběrů v ledním hokeji v Ostravě se naši žáci umístili na 1.místě. Na turnaji 
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se skvělými výkony prezentoval především Lukáš Stehlík. Studijní úspěchy: v okresním kole 
matematické olympiády v kategorii Z5 máme výborné výsledky. Žák Jakub Pícha z 5.C se umístil na 
skvělém 3.místě, žák Kryštof Bauer z 5.A se umístil na 4.místě, a žákyně Tereza Pachtová z 5.C se 
umístila na 8.místě. 

Pan Daniel Lazennec  a cvičení ESTI 
Cvičení ESTI si mohli opět žáci na I. stupni vyzkoušet během podzimních měsíců. Pan  Daniel se 
zaměřil na koncentraci žáků, sledoval jejich soustředěnost a držení těla. Náslechy v hodinách 
vystřídalo cvičení v tělocvičně. Žáci trénovali bezpečnou chůzi do schodů a ze schodů. Pan Lazennec 
také vede kroužek Ai- doi – bližší info na webu školy. 

Důležité informace, data a termíny na II. pololetí 

ZÁPIS do 1. tříd 
Zápis se uskuteční v termínu 5. – 6. 4. 2017. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky,  informace k zápisu 
najdete na  webových  stránkách školy. Dodatečný zápis bude v úterý 11. 4. 2017 ve 14.00 hodin.   

Ples sportovců   
Zveme Vás na Ples sportovců, který se uskuteční v sobotu 25. 3. 2017 v kulturním domě Citadela. 
Zveme všechny sportovce v Litvínově, bývalé žáky a učitele.  Vstupenky za 250,-Kč je možné zakoupit 
v Citadele.  

Oborový den   
Ve čtvrtek 16. 3. 2017  proběhne tzv. Oborový den. Žáci budou rozděleni do skupin dle vlastního 
zájmu, podle vypsaných témat.  

Oborové  práce žáků 9. ročníků 
Jedná se o „malé diplomové práce“  na téma, které si žáci sami zvolí dle vlastního výběru a zájmu. 
V oborových pracích mají dokázat své dovednosti nabyté během školní docházky. Práci pak  budou 
obhajovat  před komisí složenou z řad pedagogů a vedení školy, a to za přítomnosti spolužáků, ale i 
rodičů. Obhajoby oborových  prací  jsou naplánované na 1. a 2. 6. 2017.  

Schůzka s rodiči žáků 5. ročníku  
V úterý 13. 6. 2017 proběhne schůzka ke školnímu vzdělávacímu programu Škola v pohybu a výuce 
na II. stupni ZŠ. Naším cílem je informovat zájemce z řad rodičů budoucích šesťáků o změnách, které 
souvisejí s přechodem  žáků na II. stupeň ZŠ.   

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
Ve čtvrtek  15. 6. 2017 se rodiče budoucích prvňáčků  dozvědí podstatné  informace  o  škole, 
podepíší studijní smlouvu, seznámí se s učiteli, vychovateli a vedením školy.  

Třídní schůzky 
Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2017. Konzultace s vyučujícími je možná kdykoli po 
předchozí domluvě.  Konzultační odpoledne proběhne ve čtvrtek 18. 5. 2017. 

Dny výletů a exkurzí   
Od středy 21.6. do úterý 27. 6. 2017 organizují  třídní učitelé  dny  výletů a exkurzí. Na II. stupni žáci 
v rámci preventivního programu navštíví tematická zařízení  Mostecka.   

TOP 40 - motivační soutěž pro žáky   
Žáci 3.- 9. ročníku v průběhu školního roku získávají body (za činnost pro školu, studijní výsledky, 
sportovní reprezentaci, atp.). Nejlepších 40 žáků školy se může těšit na hodnotnou odměnu 
v podobě zajímavého výletu, který se bude konat ve čtvrtek 22. 6. 2017.  

Sportovní utkání deváťáků s učiteli a trenéry  
Tradiční akce, kterou se loučíme s našimi deváťáky, proběhne ve čtvrtek  29. 6. na hřišti školy.    

 
 

Příměstský tábor: 
Škola    bude  pořádat  letní příměstský  tábor  ve  dvou termínech: 24. – 28. 7. a  31. 7. – 4. 8. 2017  
Viz. http://www.sszslitvinov.cz/zaci/primestsky-tabor-2017. 

PRÁZDNINY  a  důležitá data  
Velikonoční prázdniny jsou v termínu  13. – 14. 4. 2017. Vysvědčení se vydává  v pátek  30. 6. 2017. 
 

Školní akce ve II. pololetí 
Ples sportovců v Citadele 25. 3. 2017 

Pálení čarodějnic  27. 4. 2017 

Oborový den 16. 3. 2017 

Master Class Aerobic duben 2017 

Turistický kurz (8.třídy) 27.5. – 2.6.2017 

Obhajoby oborových prací žáků 9. třídy 1. -  2. 6.2017 

Den ochrany člověka za  mimořádných situací    16. 5. 2017 

Studijní pobyt v Londýně (pro vybrané žáky) 4. – 10.6.2017 

Anglická olympiáda litvínovských škol červen 2016 

Dny výletů a exkurzí 21. – 27. 6. 2017 

Výlet TOP 40 22. 6. 2017 

Sportovní den – utkání deváťáků s učiteli 29. 6. 2017 

Příměstský tábor SSZŠ Litvínov   24. – 28. 7.,  31. 7. – 4. 8. 2017 

 

Školská rada, poradní sbor ředitele školy 
Školská rada  pracuje  ve  složení:  za  rodiče  Ing. V. Krůta, Mgr. P. Lafková,  za  zřizovatele: Mgr.J. 
Podlena, Mgr. J. Zemčíková, za pracovníky školy: Mgr. L. Radošová a Mgr. R. Martinák.  

Informace školní družiny 
Společné akce ve školní družině – II. pololetí: 
„Rej čarodějnic“– duben, „ Kloboukový den“ – květen, „ Hawai párty“ – zábavné odpoledne na 
zakončení školního roku  -  zahrada školy – červen. 
Velikonoční prázdniny  -  13. 4. 2017 -  provoz bude zajištěn dle požadavků rodičů. 
Rozpis kroužku vaření: 
skup. vych. H. Platilové: 10.2.,24.2., 17.3.,31.3., 21.4.,5.5.,19.5.,2.6.,16.6.- zakončení obě skupiny 
skup. vych. D. Polákové: 17.2.,10.3.,24.3.,7.4.,28.4.,12.5., 26.5.,9.6.,16.6.- zakončení obě skupiny 

Školní bufet Sportovky 

Od ledna 2017 vstoupila v platnost pro stravování ve školních kantýnách, nová tzv. pamlsková 
vyhláška. I na naší škole prodáváme potraviny v souladu s touto vyhláškou. Ze sortimentu byly  
vyřazeny všechny nevhodné potraviny a nahradily je například  obložené housky se šunkou, sýrem a 
zeleninou, tortilly s kuřecím masem a zeleninou.  Z doplňkového sortimentu si mohou děti nakoupit 
kukuřičné křupky, grahamové tyčinky, sušené ovoce (rozinky, ananas, kokos, banán), cereálie 
s mlékem, ochucené sójové mléko, ovoce (banány, jablka, mandarinky).  

Nabídka snídaně ve Scolarestu 
Ve školní restauraci Scolarest stále máte možnost využít nabídku snídaně (ranní svačinky) v době od 
7.00 do 8.30 hod. servírovanou formou švédského stolu, včetně nápoje (mléko, čaj, káva). Úhrada se 
provádí elektronickým čipem, cena 20 Kč žáci do 15ti let, 25,- Kč,  kategorie 15 let + dospělí.  

Doporučujeme k nahlédnutí naše stránky www. sszslitvinov.cz 
školní zpravodaj – únor 2017 

 
 


