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Vážení rodiče, i pro školní rok 2018/2019 vám a vašim dětem nabízíme
jako jediná škola v Trutnově rozšířenou výuku informatiky!

nabídka je určena budoucím šesťákům, kteří chtějí počítače, tablety a
mobily využívat smysluplně,


vyučujeme: robotiku a moderní programovací nástroje, tvorbu prezentací a
webových stránek, rastrovou, vektorovou a 3D grafiku, 3D tisk, práci v
textových editorech a tabulkovém procesoru, seznámení s praktickými
webovými službami, využití internetu, online aplikací a mobilních zařízení,
cloud computing, střih videa, tvorbu animovaného filmu



přihlášky odevzdejte do úterý 24. dubna 2018 do kanceláře školy
(k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo na www.zsmltu.cz – Ke stažení –
Žádosti),



nabídka rozšířené výuky je určena nejen pro žáky naší školy, ale i pro žáky budoucí šesťáky - z jiných škol okresu



otevřena bude 1 skupina = max. 15 žáků,



přijímací řízení se koná ve středu 2. května 2018 v 8.00 h
(v učebnách výpočetní techniky b 203, b 206),



požadavky přijímacího řízení
- vyhledání informací v internetovém prohlížeči
- zpracování a editace vyhledaných informací v textovém editoru,
- odeslání zpracovaného dokumentu mailem,



kritéria přijetí:
1. splnění požadavků přijímacího řízení (max. 60 bodů)
2. klasifikace z matematiky a základů práce na počítačích (popř. jiného
obdobně zaměřeného předmětu) za 4. třídu a za 1. pololetí 5. třídy (max.
40 bodů).
Další informace vám podá Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele
tel.: 499 859 992, 731 106 063; e-mail: michal.strnad@zsmltu.cz
Stránka 2

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Rozšířená výuka tělesné výchovy 2018/2019


pro sportovně založené žáky nabízíme od 6. třídy rozšířenou výuku tělesné
výchovy - zaměření fotbal, florbal,



trenéři z řad našich vyučujících poskytují žákům kvalitní tréninkové
jednotky a podporují tak rozvoj jejich sportovního talentu,
přihlášky odevzdejte do úterý 24. dubna 2018 do kanceláře školy
(k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo na www.zsmltu.cz – Ke stažení –
Žádosti),
kritéria přijetí:
- přijati budou všichni přihlášení žáci.
Další informace vám podá Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele,
tel.: 499 859 992, 731 106 063; e-mail: michal.strnad@zsmltu.cz.





Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte na rozšířenou výuku informatiky
a tělesné výchovy pro školní rok 2018 / 2019 Vám nebude zasláno, ale bude
oznámeno dne 4. května 2018
zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce školy,
zveřejněním na webových stránkách školy (www.zsmltu.cz)
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod
registračními čísly, která jim budou přidělena v den přijímacího řízení (2. května
2018).
Rozhodnutí o nepřijetí na rozšířenou výuku informatiky bude zasláno
v písemné podobě.

Vážení rodiče,
pokud se vaše dítě nerozhodlo pro některý obor rozšířené výuky, čeká ho
pro školní rok 2018/2019 výběr jednoho z níže uvedených volitelných
předmětů. Všechny tyto předměty mají týdenní časovou dotaci 2 h, a to jako
jednoletý kurz. Podrobnější informace budete mít uvedeny na lístku, který žáci
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obdrží od svých třídních učitelů. Pro snadnější orientaci při výběru uvádíme
bližší popis zaměření jednotlivých předmětů.
Nabídka pro 6. a 7. ročník:
Konverzace v anglickém jazyce - doplňuje předmět anglický jazyk a je
zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností v běžných životních situacích.
Gastronomická praktika - prakticky zaměřený předmět na získání dovedností
při přípravě jídel a seznámení s netradičními formami zpracování potravin.
Technická praktika - prakticky zaměřený předmět na získání zkušeností a
dovedností při zpracování různých materiálů.
Praktická fyzika - navazuje zábavnou formou na předmět Fyzika a formou
různých pokusů dává žákům příležitost ověřit si teoretické znalosti.
Speciální výtvarné techniky - předmět je zaměřen na rozvoj výtvarného nadání
žáků s využitím zajímavých výtvarných technik.
Přírodovědný seminář - navazuje zábavnou formou na předmět Přírodopis a
formou různých pokusů dává žákům příležitost ověřit si teoretické znalosti.
Nabídka pro 8. a 9. ročník:
Konverzace v anglickém jazyce - doplňuje předmět anglický jazyk a je
zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností v běžných životních situacích.
Literárně-dramatický seminář - v rámci LDS nastudujeme a zahrajeme vlastní
divadelní představení.
Technická praktika - prakticky zaměřený předmět na získání zkušeností a
dovedností při zpracování různých materiálů.
Praktická chemie - navazuje zábavnou formou na předmět Chemie a formou
různých pokusů dává žákům příležitost ověřit si teoretické znalosti.
Příprava na další vzdělávání - předmět je určen pro žáky, kteří předpokládají,
že si v 9. třídě vyberou pro své další studium studijní obor s maturitou. V rámci
tohoto předmětu si budou procvičovat a upevňovat své znalosti z českého jazyka
a matematiky, a to s cílem co nejlépe uspět u přijímacích zkoušek. Předmět není
určen jako doučování pro slabé žáky!
Všechny předměty jsou určeny jak pro děvčata, tak pro chlapce.
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Máme vybráno
Žáci 9. ročníků museli řešit důležitou otázku: V jakém vzdělávání mám
pokračovat? Která škola mě nejlépe připraví na moje vysněné povolání?
A přestože se snažili začít u sebe, aby poznali své charakteristické rysy, měli
alespoň základní představu o svém životním cíli, seznamovali se s různými
obory vzdělání, zprostředkovaně poznávali některá povolání, nebylo to vůbec
jednoduché. Někteří žáci přistupovali k rozhodnutí velmi zodpovědně – využili
dnů otevřených dveří, prezentační výstavy škol, poradili se s odborníky, zajímali
se o zkušenosti rodičů nebo jiných blízkých lidí.
Nicméně přihlášky do 1. kola jsou již podány a nyní mají deváťáci před sebou
dva termíny jednotné zkoušky, jejíž výsledky ovlivní další vzdělávací dráhu
každého jedince.
Z 57 vycházejících žáků si převážná většina zvolila jako první i druhou
volbu obor s maturitou, obory zakončené výučním listem volilo pouze 10 žáků.
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Kuchař - číšník
Provozní služby
Elektrikář
Nástrojař
Strojní mechanik
Mechanik opravář
Lesní mechanizátor
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Gymnázium
Obchodní akademie
Veřejnosprávní činnost
Bezpečnostně právní činnost
Sociální činnost
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Kosmetické služby
Elektrotechnika
Mechanik elektrotechnik
Informační technologie
Strojírenství
Aplikovaná chemie
Agropodnikání
Mechanizace a služby
Lesnictví
Ekologie a životní prostředí
Design interiéru (obor s talent. zk.)
Multimediální tvorba (obor s talent.…
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Vybrané obory jsou uvedené v přiložené tabulce.
Držme pěsti jak našim deváťákům, tak třinácti páťákům, aby zúročili svou
přípravu a u přijímacích zkoušek uspěli co nejlépe. Hodně štěstí!
Lidmila Kuříková

9A

Přihlášky - 1. kolo - 2017/2018
Obor vzdělání
Gymnázium
Obchodní akademie
Veřejnosprávní činnost
Bezpečnostně právní činnost
Sociální činnost
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Kosmetické služby
Elektrotechnika
Mechanik elektrotechnik
Informační technologie
Strojírenství
Aplikovaná chemie
Agropodnikání
Mechanizace a služby
Lesnictví
Ekologie a životní prostředí
Design interiéru (obor s talent. zk.)
Multimediální tvorba (obor s talent. zk.)
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Provozní služby
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Střední školy
Učiliště
CELKEM PŘIHLÁŠEK
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Rok se s rokem sešel a my jsme příchod jara oslavili barevným týdnem.
Letos to však nebylo tak jednoduché. Začala se totiž ztrácet duha, a tak nám ji
žáci naší školy pomáhali zachraňovat. Každý den jsme se oblékli do dané barvy,
získali klíče, luštili šifry a
fotili…..
Žáci 1. – 3. tříd měli
důležitý úkol. Do pátku získat
5 barevných klíčů a ty pak
umístit na to správné místo
podle barvy a geometrických
tvarů a získat kousek duhy.
Společnými silami duhu
doplnili o chybějící kousky a
tím se dostali k duhovému sladkému pokladu, který je čekal na konci duhy.
Na druhém stupni (4. – 9. ročník) se všichni barevní nadšenci poprali s QR
kódy a následným luštěním. Díky tomu se dostali k tajným indiciím, které je
zavedly v pátek o velké přestávce do jídelny s heslem „duha“. Jakmile heslo
zaznělo, sladký duhový poklad byl jejich.
Tím ale aktivity barevného týdne nekončily. Celý týden jsme měli vyladěný
jídelníček se správnými barvami, včetně skvělého modrého, zeleného…. pití :)
No, a také probíhala fotografická soutěž. Bylo to bezva! Vznikalo hooodně
originálních fotek, které hodnotila odborná porota ve složení Zděněk Géc,
Michal Strnad a Zdeněk Heteš. Vítězné fotografie jste mohli vidět na školním
facebooku a jejich autoři získali něco dobrého na zub.
Barevný týden probíhá na naší škole každý rok v rámci školní družiny.
Letošní rok je jedinečný, protože se k nám přidala téměř celá škola. Byl to skvělý
týden se spoustou barev, hraní a fotografování, nadšených dětí i učitelů a
hlavně s jedním společným cílem – užít si to! I když samozřejmě
nezapomínáme, že do školy patří hlavně učení! : ) Ale proč si to trošku
nezpestřit, co vy na to???? : )
Lenka Kuchařová DiS.
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Návštěva předškoláků z MŠ Čtyřlístek
V úterý 6. 3. 2018 k nám zavítali předškoláci z MŠ Čtyřlístek. U vchodu
jsme se jich hned ujali, rozdělili jsme si je do tří skupin a přivedli je na návštěvu
do prvních tříd, kde si pro ně připravili program paní učitelky a žáci. Potom
následovala prohlídka školy, aktivity v tělocvičně, ukázka robotů a na konec
malá svačinka v naší školní jídelně. Předškoláčkům se u nás moc líbilo a už nám
říkali, jak se těší na zápis a na koláčky, které jim moc chutnaly. Děkujeme
kuchařkám, které je pro ně připravily.
Zástupci žákovského parlamentu

Fyzikální odpoledne
Ve středu 7. 3. 2018 se sešlo v učebně fyziky rekordních 39 nadšenců,
kteří si chtěli poměřit své znalosti s ostatními vrstevníky. Prováděly se praktické
pokusy a vyplňovaly testy pro každý ročník zvlášť. Letos byly znalosti soutěžících
velice vyrovnané, takže jsme se rozhodli dát diplomy všem účastníkům a malou
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sladkou odměnu k tomu. Děkujeme všem, kteří překonali svůj ostych a
zúčastnili se.
Vyučující fyziky

Energie – budoucnost lidstva
V pátek 2. března se zúčastnili žáci devátého ročníku besedy na téma
„Energie – budoucnost lidstva“, kterou jsme si objednali z Agentury Hejl Servis
pro ČEZ. Přednášejícími byli p. ing. Alžběta Bednářová a p. Tomáš Hejl. Žákům
byl podán globální pohled na energetiku, byly jim představeny všechny typy
zdrojů energie a byly jim zodpovězeny všechny jejich dotazy. Z pohledu žáků
byla tato beseda hodnocena
velice pozitivně a určitě jim
byla přínosem. Dozvěděli se
nové informace o projektu
ITER a o recyklaci jaderného
odpadu. Samozřejmě se jim
nejvíce líbila praktická část,
kde si sami mohli vyzkoušet
měření radioaktivity. Byli také
přednášejícími pochváleni za
pěknou
spolupráci
a
vědomosti.
Mgr. S. Knapová
BAREVNÝ TÝDEN - ETICKÉ DÍLNY 4. tříd
Týden od 19. do 23. března byl nejen barevný, ale čtvrťáci pracovali v rámci
etických dílen na téma „Tajemství husích stop“.
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Ve čtvrtek si tento program užila 4.A ve žlutém. Žáci se ve dvou vyučovacích
hodinách dozvěděli spoustu zajímavostí ze života a práce Mistra Jana Husa,
zároveň měli možnost se zamyslet nad vzájemnými vztahy mezi kamarády a
spolužáky. Ve skupinkách hledali řešení různých situací, které mohou ve škole
nastat. K celkové pohodové atmosféře přispěla i veselá žlutá barva.
Věra Menzelová

Barevný týden ve ŠD
I v tomto školním roce proběhl ve
školní družině barevný týden. Celý
týden děti střídaly nejen barvu svého
oblečení, ale i školní pomůcky a hračky
z domova. V každém oddělení probíhal
program zaměřený na barvy. Tančilo se,
zpívalo, rýmovalo a hlavně tvořilo. Děti
měly i společný úkol. V přízemí se na
zdi objevila černobílá holčička, která
čekala s nataženou ručkou na barevné
motýlky. Každé oddělení ŠD vyrobilo
několik motýlků a tím vzniklo krásné společné dílo.

Martina Koubová

HODINA TV – JÓGA
Dívky z 9.A prožily jednu z hodin tělesné výchovy trochu netradičně. Pod
vedením Terky a Denči si vyzkoušely některá cvičení z jógy. Nejvíce se těšily na
polohu „šťastného dítěte“ v domnění, že budou odpočívat, ale brzy zjistily, že to
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nebude tak jednoduché. Také u dalších pozic si děvčata pořádně protáhla svá
těla. Na závěr hodiny došlo i na některá riskantní hromadná seskupení.
Děkuji děvčatům za zpestření hodiny Tv, Věra Menzelová, uč. Tv.

Návštěva předškoláků z MŠ Srdíčko
V pondělí a ve středu nás navštívili předškoláci z MŠ Srdíčko. Po přivítání,
jsme popřáli i paním učitelkám z MŠ ke Dni učitelů. Byly mile překvapeny. Pak už
jsme se ujali předškoláků a odvedli je na návštěvu do našich prvních tříd. Potom
následovala prohlídka školy, aktivity v tělocvičně. Při ukázce robotů děti zaujal
pěkný výklad našich spolužáků o práci s roboty. Velkou pochvalu dostali i od
učitelek MŠ. Návštěvu jsme zakončili v jídelně u výborných koláčků. Opět
musíme poděkovat našim kuchařkám, které je pro nás připravily.

Zástupci žákovského parlamentu
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Den učitelů
Letos se náš žákovský parlament rozhodl udělat malé překvapení svým
vyučujícím na Den učitelů. Většina z nás se oblékla do slavnostního oblečení a
svým vyučujícím jsme popřáli k jejich svátku.
Žákovský parlament

Upozornění pro rodiče platící obědy z účtu u České spořitelny.
Česká spořitelna a.s. ruší službu „sběrný účet“ určenou pro platby obědů
srážkou z vašeho účtu. Pokud chcete zachovat stávající systém, je třeba, abyste
změnili souhlas s inkasem, který máte zadán ve prospěch právě „sběrného
účtu“ č. 0100149961/0800 na souhlas s inkasem ve prospěch účtu
31625601/0100.
Tuto změnu je třeba provést nejdéle do 30. 7. 2018, aby bylo možné od
15. 8. 2018 provádět inkaso bez využití „sběrného účtu“. Pokud změnu
provedete dříve, prosím o informaci na mail jidelna@zsmltu.cz nebo telefon
499859967.
Dvořáková Lenka, vedoucí ŠJ
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