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BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  H O Š T I C E - H E R O L T I C E  

 

 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

Nový školní rok 2015/2016 jsme zahájili ještě v parném letním počasí. Byl to však 

podle předpovědí poslední tropický den, nástup chladnějšího podzimního počasí 

jakoby předznamenal konec odpočinku a začátek školních povinností. Atmosféra 

prvního dne v naší malé milé školičce ukázala, ţe uţ jsme si všichni navzájem 

chyběli – někdo se těšil víc, jiný míň, ale snad nebyl nikdo, koho by museli dostrkat 

do lavic násilím :) Prvňáci byli pochopitelně ještě trochu zaraţení, zato páťáci téměř 

rozpustilí. Kaţdopádně doufáme, ţe si další školní rok společně uţijeme a mnoho 

nového se naučíme. Takţe pravou nohou a jdeme na to ! :) 

 

 

ROZPIS PRÁZDNIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2015 až neděle 3. ledna 2016. 

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. 

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2016. 

Jarní prázdniny (okres Vyškov): pondělí 29. února – neděle 6. března 2016. 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016. 

Hlavní prázdniny: pátek 1. července 2016 až středa 31. srpna 2016.  

Školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2015-2016 



NOVÍ ŢÁCI – PRVŇÁCI 

V letošním školním roce jsme v naší škole s radostí přivítali rekordní počet ţáků ! 

Prvňáci: 5 žáků 

Druháci: 7 žáků 

Třeťáci: 7 žáků 

Čtvrťáci: 7 žáků 

Páťáci: 7 žáků   

 

Zvláštní pozornost si jistě zaslouţí nové přírůstky, prvňácci, pro něţ je zahájeí školní 

docházky velkou ţivotní změnou. Doufáme, ţe se jim ve škole bude líbit a najdou 

zde nové kamárady. A to jsou oni: 

   

                                Kateřina Hájková                   Julie Novotná 

   

        Veronika Vlčková                  Patrik Urbánek                  Lenka Vrtílková 

 

BULLETIN ZŠ HOŠTICE-HEROLTICE  TOMÁŠ HAVLÍČEK 


