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Co byste určitě měli vědět… aneb co bylo, je a bude

Srdečně všechny zveme na
9. Reprezentační ples Centra Sion a ZŠ Sion.
Těšíme se na Vás 13. února 2020 od 19:00 hodin!

AKTUALITY
Taneční hodina
Minulý týden odstartovala první hodina tanečního kurzu žáků 9. třídy, při které se připravují na svůj
šerpovací ples. Novinkou pro letošní ročník je ta skutečnost, že se nácviku zúčastňují i žáci 8. třídy.
V rámci hodin TV se učili základním krokům standardních a latinskoamerických tanců. Už například
zvládají základní kroky waltzu. Taneční lekci vedla jako loni studentka naší SHS Petra, které děkujeme za
podporu našich tanečníků! ☺

Námořníci pistolníky
Minulý týden vypukl u námořníků souboj v postřehu, který proběhl na Divokém západě. Každý chtěl být
tím nejlepším pistolníkem, a proto se nacvičovalo a nacvičovalo. V pondělí proběhlo velké finále, ze
kterého jako nejlepší pistolnice vyšla Nikolka Maršíková ze 4. třídy. Moc jí blahopřejeme a ostatním
děkujeme za účast! ☺

Společné ráno u objevitelů
Plesová euforie pokračovala i v pondělí na společném ránu na budově Kleinerových. Všichni se nechali
inspirovat tanečními ukázkami z nejslavnějších filmů, jako byly např. „Hříšný tanec, Smím prosit, Pomáda“
a jiné! ☺

Svět kolem nás
Karety z páté třídy strávily hodinu SKN v terénu. Nejprve si zkontrolovaly své příbytky z minulého týdne,
většina z nich vydržela, a tak v nich mohly chvíli pobýt a zapózovat. Ptáčkům, kteří u nás zůstávají přes
zimu, doplnily krmítkovou směs! ☺

Třídní společné ráno
A je tady den „D“! Žáci z budovy Kleinerových si dnes převzali vysvědčení za první pololetí. A jaká by to
byla oslava jejich menších či větších úspěchů bez přípitku. Přejeme jim a námořníkům krásné pololetní
prázdniny a ať do druhého školního pololetí 3. 2. vykročí tou správnou nohou! ☺

Informace pro rodiče
Vážení rodiče, pokud Vaše dítě onemocní, má nárok na vyzvednutí stravy za dotovanou cenu pouze první
den nemoci. Pokud chcete obědy i během nemoci, máme povinnost ze zákona dopočítat cenu oběda do
jeho plné částky, která činí 63 Kč. Děkujeme za pochopení.

Dopis zřizovatele školy rodičům
Milí rodiče,
spolu s novým pololetím dochází v týmu ZŠ Sion k jedné významné změně, kterou je úprava rolí mezi
kolegy Pavlínou Bártovou a Tomášem Zuščákem.
Pavlína Bártová bude nově ředitelkou školy, zatímco Tomáš Zuščák bude život školy podporovat opět
ze zázemí, jak tomu bylo donedávna.
Od počátku, kdy Tomáš Zuščák do role ředitele vstoupil bylo jasné, že ji přijímá jen na přechodnou
dobu, kdy se nechal přemluvit, aby škole pomohl tím, že ji takto zastřeší. Za tuto pomoc a Tomášovu
ochotu vzít na sebe i formální odpovědnost, jsem mu vděčný a chci mu i touto cestou velmi poděkovat,
jak za onen rok v ředitelské roli, tak za celých 18 let, kdy se na přípravách založení i chodu školy podílí.
S Tomášem se ještě neloučíme, neboť se bude v zákulisí školy pohybovat i nadále a mj. na prvním stupni
bude pokračovat v programech na ránech s kapitánem jako dosud.
Když jsme promýšleli, kdo by mohl převzít štafetu po Tomášovi, ani jsme příliš hledat ani přemýšlet
nemuseli, neboť tu byla jasná první volba, jejíž podmínkou byla jen ochota či odvaha dotyčné. Pavlína
Bártová je v ZŠ Sion již mnoho let, v roli zástupkyně ředitele pro 2. stupeň měla na povel vše kolem
"Kleinerky", ale ve skutečnosti často řešila celoškolní záležitosti, neboť do dění viděla nejvíce a zároveň jí
vnitřně záleží na tom, aby škola byla ve všech ohledech co nej. Jsem vděčný a velmi si vážím toho, že
Pavlína byla ochotná na sebe vzít i formální roli ředitele. V tandemu s Dančou Truhlářovou (která nám
sama Pavlínu doporučila), zástupkyní pro první stupeň, výborně spolupracují a vymýšlejí, jak školu
rozvíjet, a to mi dává jistotu, že ZŠ Sion bude v těch nejlepších rukou. Obě jsou "srdcařky", které pro
školu žijí, nad to mají kolem sebe výborný tým dalších skvělých kolegů, kteří dávají kus sebe. Pavlíně
i nám všem přeji, aby ZŠ Sion kvetla a přinášela všem nám co nejvíce radosti a příjemných zážitků.
Přeji Vám i Vašim dětem vydařené druhé pololetí a aktuálně co nejhezčí zimní období.
Srdečně zdravím
Denis Doksanský
P.S.: Má role vůči ZŠ Sion zůstává stejná, oficiálně výkonný ředitel, pokud byste tedy potřebovali cokoli
např. kolem školného, můžete se na mě obracet i nadále.

CO BUDE
13. února – Reprezentační ples Centra Sion
V rámci Reprezentačního plesu Centra Sion se uskuteční tradiční šerpování našich deváťáků. V letošním
roce bude i součástí plesu naší základní školy, který se koná ve čtvrtek 13. února v Malém sále
Kongresového centra a všichni školáci i jejich rodiče, kamarádi, známí a příbuzní jsou srdečně zváni.
Velmi rádi bychom tak podpořili naše nejstarší školáky, sdíleli s nimi jejich slavnostní chvíli, kdy budou
šerpováni, a společně je doprovodili v jejich vykročení k završení základní školy.

Pro společný program základní školy je vymezen čas od 19:00
hodin do 21:00 hodin. Vstupenku si školáci mohou zakoupit
v kancelářích budov za symbolických 30 Kč, rodiče za 90 Kč.
Pokud chcete zažít slavnostní atmosféru celého plesu, je
samozřejmě možné, pro sezení v Malém sále je celovečerní vstup
za 200 Kč v předprodeji (250 Kč na místě). Pokud chcete být
přímo v dění celého plesu, pak je Vám k dispozici vstupenka do
Velkého sálu v ceně 260 Kč v předprodeji (320 Kč na místě).
Těšíme se na setkání s Vámi.
Tak jako každý rok probíhá i letos taneční kurz v rámci hodin pro
naše deváťáky (a letos i osmáky), aby se zdárně připravili na svůj
slavnostní tanec s rodiči.

13. března – Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Pro přihlášené připomínáme, že základní informace obdrží týden před odjezdem. Uvolnilo se 5 míst,
takže pokud máte zájem si jet s námi a pod dozorem zkušených instruktorů zalyžovat, můžete se
přihlásit v kanceláři. Těšíme se na společně strávený čas.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ
31. 1.
13. 2.
19. 2.
26. 2.
26. 2.
13. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.

Pololetní prázdniny
Reprezentační ples Centra Sion a šerpování deváťáků
Sběr papíru
Den otevřených dveří
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Jednodenní výjezd na hory – lyžařský výcvik pro přihlášené
Zápis do 1. třídy
Sběr papíru
Den otevřených dveří

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT
• Jednodenní lyžování v Jánských Lázních
• Námořníci a hudební pohádka
• Společenský den na budově Kleinerových
• Soutěž o nejkrásnější účes
• Vázání kravat na společenském dni
• Prvňáčci a písmeno D

