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Schůzka rodičů 

budoucích prvňáčků 
 

se uskuteční  4.6.2013 

(úterý) v 17.00 hod. 

v učebně Hv 
 (malý vchod – vlevo) 

Přijímací řízení 

do primy 

víceletého 

gymnázia 

 

Ze 30 přijatých 

budoucích primánů 

bude  

9 našich dětí ! 
 

 Přijímací řízení na děčínské 

gymnázium  absolvovalo letos 

cca 75 uchazečů z 5.ročníků 

jednotlivých škol. Z naší školy 

pak početná skupina třinácti 

dětí. To, že hned devět dětí 

bude úspěšných jsme 

nečekali! Všem moc 

gratulujeme a v září držíme 

palce!!  

 

Škola natáčí svůj film  

  Juvenilis 

Noxius 
 

Vedlejší prázdniny a 

svátky využívá školní  

kapela Yxes Joke a 

členové masmediálního 

kroužku k natáčení své 

filmové prvotiny. 

Trochu horror, trochu 

thriller, trochu historie 

školy, ale určitě hodně 

společných zážitků... 

takže vlastně ani 

výsledek nebude tím  

nejpodstatnějším. 

Čtyřicet dětí, společně 

s učiteli, dělá smyslu- 

plnou věc, jsou 

pohromadě a pomáhají 

si…. 

 

 

 

 

http://www.zsnastrani.cz/
mailto:posta@zsnastrani.cz


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ples 2013 se bude i letos   

konat na Maxičkách! 
 

Tak jako každý rok, i letos proběhne 

rozloučení s našimi deváťáky a jejich rodiči 

v Hotelu Maxičky. Jsme tomu rádi, protože 

to již vypadalo, že budeme muset hledat 

jiné místo, což není v Děčíně úplně 

jednoduché. Každopádně nás změna 

v budoucnu stejně asi nemine :-C 
 

Zahradní slavnost na 

rozloučenou s letošním školním 

rokem a pasování páťáků 
 

proběhne tradičně POSLEDNÍ 

SOBOTU v tomto školním roce tedy 

22.6.2013  od  15.00 hod. Vstupné bude 

jen symbolických 30,- Kč a vstupenky 

se kupují až na místě. 

 

Oprava části střechy a římsy 

nad hlavním vchodem 
(ředitelské volno 2. - 3.5. 2013) 

 
Opravu padající římsy nad hlavním 

vchodem nešlo po letošní zimě již 

odkládat! 

Tuto urgentní opravu jsme dokonce 

upřednostnili před demontáží parket 

v tělocvičně (cvičíme již venku, takže se 

svět nezboří… ), protože reálně hrozilo, 

že by mohlo něco dětem spadnout na 

hlavu. 

 

Přijímací řízení 

na střední školy 
 

Žáci a žákyně, vycházející ze 

základní školy ve školním roce 

2012-1, se v těchto dnech 

definitivně rozhodují, na kterou SŠ 

v září nastoupí. Všichni deváťáci si 

měli možnost vybrat ze dvou 

středních škol. Ve většině případů 

se přijímací zkoušky nekonaly, žáci 

byli přijímáni dle prospěchu v 8. a 

9. roč. Letos také budoucí studenti 

absolvovali testy všeobecných 

studijních předpokladů (SCIO), 

k jejichž výsledkům však žádná SŠ 

nepřihlížela, jelikož se jednalo o 

pilotní projekt Ústeckého kraje. Na 

děčínské gymnázium bylo přijato 6 

žáků, na EOA 9 žáků, SŠ lodní 

dopravy si vybralo 5 žáků, SPŠ 

Děčín 5 žáků a SPŠ v Ústí nad 

Labem 3 žáci. Dále 2 žáci nastoupí 

na zemědělskou školu Libverda a 1 

žákyně bude studovat na SZŠ. Po 

úspěšných talentových zkouškách 

na umělecko-průmyslovou školu 

byl přijat 1 žák.  Zájem byl také o 

ekologickou školu v Litvínově a 

lesnickou školu ve Šluknově. 

I v letošním školním roce zkoušeli 

svůj úspěch při přijímacích 

zkouškách žáci 5. ročníků. 

Z celkového počtu 13 přihlášek ke 

studiu na osmiletém gymnáziu bylo 

přijato 9 žáků. Vzhledem k tomu, 

že děčínské gymnázium otevírá 

jednu třídu, budou žáci naší školy 

tvořit 30% tohoto kolektivu. To je 

veliký úspěch! Nyní už zbývá jen 

popřát všem mnoho úspěchů do 

dalšího studia.                        J.Š.              

 

Besedy žáků s Městskou policií  

V průběhu měsíce května budou na 

naší škole opět probíhat přednášky 

městské policie v podání paní Jitky 

Máchové. Do programu prevence byly 

zařazeny všechny třídy školy. Každý 

ročník se dotkne jiného tematického 

celku vzhledem k věku a 

„problémům“, se kterými se děti v 

těchto kategoriích mohou setkat. Mezi 

témata patří  bezpečné chování doma, 

venku, na internetu, komunikace s 

tísňovou linkou,  dodržování pravidel, 

krádež, šikana a kyberšikana. 

Doufáme, že i letos si děti odnesou 

z těchto přednášek  nové a užitečné 

informace, které ovlivní jejich 

bezpečné chování. 



 


