ZAJÍMAVÝ PROJEKT

STEJNÉ ŠANCE
pro budoucí rodiče
Dne 7.února 2015 v sále Národního domu.
Akce, jejíž posláním je investice do zlepšení
přípravy dětí k celoživotnímu vzdělávání.
Stejná šance dobře začít. Dobře začít v rodině,
pak v mateřské škole a následně ve škole základní.
Předpokladem úspěchu jsou tak stejné „startovní“
předpoklady a podmínky. A ty vytvářejí především
rodiče.
Garantem celého navrhovaného záměru je
vedení ZŠ Chotěšov. Pokud se první kurz
v roce 2015 podaří a osvědčí, bude se vedení
ZŠ a její partneři snažit o zavedení STEJNÉ
ŽIVOTNÍ
ŠANCE
jako
dlouhodobého
programu a rozšířit jej do dalších oblastí ČR.

Tato první akce je určena budoucím rodičům.
Jedná se o moderovanou formu zábavy
spojené s hudbou, workshopy a zajímavými
lidmi. Naši absolventi z let 2003 až 2012
obdrží slosovatelné (číslované) pozvánky;
pořad bude zveřejněn v tištěných médiích a
na internetu. Podrobný program bude
zveřejněn během ledna 2015.
Mgr. František Halada

V

ážení rodiče,

přesně před 5 lety jste do rukou dostali náš
informační Zpravodaj pro rodiče č.1. Slíbili
jsme, že jej budeme vydávat 2x ročně, a tak
nyní čtete již 11. číslo tohoto bulletinu.
Za 5 let od vydání prvního čísla se ve škole
mnohé změnilo a je možná zbytečné se na
těchto stránkách ohlížet zpět. Raději se
podíváme na události a novinky, které naši
školu, děti i vás, rodiče, čekají.

Obsah jedenáctého čísla:
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Pozvánky
Přání
Projekt Stejné šance

ZDROJE:
Kliparty:
Microsoft Office
http://office.microsoft.com/cs-cz/
Texty: autorské texty ZŠ, dokumenty
a foto ZŠ Chotěšov.
Autoři:
Mgr.Halada, Mgr.Jindrová, K.Vítková,
Mgr.Koňařík, Mgr.Nečasová, I.Tomášková

Hledáme zájemce z řad rodičů,
prarodičů či kamarádů jako doprovod
při obcházení TS 2015.
Budeme obcházet
v sobotu 10.1.2015 od 9:00 hodin.
Kontaktní telefon:
K.Vítková 776 181 957

Seznam pedagogů školy
I.A
I.B
II.A
III.A
IV.A
IV.B
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Eliška Zavadilová
Lenka Dobrá
Lenka Nečasová
Jaroslava Štrejlová
Miroslava Foudová
Jarmila Koubková
Miroslav Čáp
Robert Jindřich
Irena Hudcová
Petr Koňařík
Jaroslava Studničková

další vyučující:
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

František Halada
Hana Duffková
Pavel Káčerik
Jitka Markupová
Miroslav Sedláček

POZVÁNKA

Vánoční trh - začátek 15:30 hodin
Adventní koncert – začátek 17:30 hodin

pátek 12.12.2014
KLÁŠTER CHOTĚŠOV

asistenti pedagoga:
Mgr. Miroslav Sedláček
Eva Mastná
Jiřina Řezáčová
výchovný poradce:
Mgr. Alice Jindrová,
zástupkyně ředitele školy
Školní družina a školní klub
Ivana Bašná (ŠD I)
Eva Mastná (ŠD II)
Mgr. Miroslav Sedláček (ŠK)
Sekretariát školy
Květa Vítková - vedoucí hospodářského úseku
Helena Šejdová - mzdy, administrativa
Školní jídelna a provoz
Iveta Tomášková - ved.ŠJ
Alena Sotáková – kuchařka
Jiří Janka - školník
Stanislav Pflug – správce haly, hřiště
Vendula Paterová – úklid, zdravotnice
Hana Podlipská -úklid
Michal Štumpf – správce sítě

Vážení rodiče a občané Chotěšova, Mantova,
Týnce, Losiny a Hoříkovic.

Rok 2014 se blíží ke svému závěru a nás
všechny čekají vánoční svátky. Pro každého
z nás jsou Vánoce něčím významné, krásné,
inspirující. Naše děti se těší na dárky a my
zase máme radost, když vidíme v jejich očích
jiskřičky očekávání a milého překvapení.
Hezké vztahy, úsměv, láska a odpuštění je to
nejhezčí, co většině z nás udělá radost.
Přeji Vám krásné a milé Vánoce, hodně
pohody, hezkých chvil a spokojenosti.
V roce 2015 pak hlavně zdraví, radost z dětí,
dobrou práci a dostatek optimismu.
Mgr. František Halada
ředitel školy

PROČ SE STRAVOVAT VE ŠKOLNÍ

JÍDELNĚ
Dne 1.září letošního školního roku jsme se
dočkali nové moderní školní jídelny na
špičkové úrovni, která pro děti i dospělé
zajišťuje vysoký stravovací a hygienický
standard:
- používáme pouze čerstvé a kvalitní suroviny
- jídelníček sestavujeme pro Vaše děti podle
výživových norem, kde hlídáme spotřebu tuků,
cukrů, luštěnin, masa, ryb, ovoce, zeleniny, mléka
a mléčných výrobků
- jídlo se připravuje převážně v páře, tím si
zachovává nejvíce vitamínů a minerálů
- velmi výhodná je také cena oběda: děti platí
pouze náklady na potraviny 24,- 26-, 28-, Kč
- je možné objednat i nepravidelné stravování (v
určité dny, týdny).

Iveta Tomášková, ved.ŠJ

Adresa a kontakty na školu
Základní škola Chotěšov, okres
Plzeň-jih, příspěvková organizace
Plzeňská 388
IČ: 75006707
Tel.: 377 900 342 sekretariát
377 900 985 ředitel
377 900 984 zást. ředitele, fax
377 900 807 ved.škol.jídelny
e-mail: info@zschotesov.eu
webové stránky: www.zschotesov.eu
bankovní spojení: 181891235/0300
Zřizovatel: obec Chotěšov
Termíny školských jednání






Zápis dětí do 1. ročníku školy:
15.1.2015
Pedagogické rady:
26.1.; 13.4.; 22.6.
Konzultační dny:
12.-15.1.; 25.5.-28.5.
Třídní aktiv: 15.4. 2015
Závěrečné zkoušky žáků 9.roč.
11.6.2015

AKCE školy

V nové školní jídelně všem chutná.

KDY: 14.3.2015 od 20:00 hodin
KDE: v NÁRODNÍM DOMĚ
Hraje: AMATI BAND Stříbro
Vstupné: 100,-Kč
120,-Kč

v předprodeji
přímo na akci

Balónky s Ježíškem – vypouštění 15:15 hod.
Vánoční trhy 12.12. 2014 v 15:30 hod.
Adventní koncert 12.12. v 17:30 hod.
Tříkrálová sbírka 10.1.2015
Jarní/zimní akce školního klubu 8.-10.3. 2015
STEJNÉ ŠANCE (projekt) 7.2.2015
Lyžařský výcvik Ž.Ruda 1.3. – 6.3. 2015
Ples školy 14.3.2015
Školení učitelů 1.4.2015
Projektové dny:
14.11.2014 - Den knížek
27.3.2015 - Rytířský den
22.4.2015 - Den Země
1.6.2015
- Den dětí
Letní tábor – Kunkovice 25.7.-1.8.2015

Prázdniny, dny ředitelského volna
20.12.2014 - 4.1.2015 - vánoční prázdniny
30.1.2015 pololetní (jeden den)
9.3. - 15.3.2015 jarní prázdniny
1.4.2015 – jeden den ředitelského volna
2.4. - 3.4.2015 velikonoční prázdniny

Spolupráce školní družiny a
školního klubu
Od tohoto školního roku začal školní klub
úžeji spolupracovat s oběma odděleními
školní družiny. Společně jsme na školním
hřišti uspořádali drakiádu, které se zúčastnili i
rodiče našich žáků. Děti si přinesly dráčky
rozmanitých barev a různých tvarů. Počasí
bylo krásně podzimní a foukal příznivý vítr,
který dráčky vynesl do nejrůznějších výšin.
V říjnu jsme navštívili Muzeum strašidel
v Plzni, kde se děti dozvěděly mnoho
zajímavých informací o plzeňských strašidlech
a o plzeňských legendách (např. jak vznikla
jména čtyř plzeňských řek).
Školní družiny a školní klub společně plánují
další akce a výlety. V nadcházejících dnech a
měsících nás čekají např. filmový klub,
nejrůznější výtvarné činnosti, vánoční trh,
koncert, výlet do Domu pohádek nebo do
Prahy.
Věříme, že si vše užijeme a nasbíráme mnoho
nových vědomostí a zážitků.
Ivana Bašná, Eva Mastná a Miroslav Sedláček

Ve čtvrtek 15.1.2015 se od 13:00 do 17:00
koná zápis do prvního ročníku základního
vzdělávání podle § 36, odst. 4 školského
zákona v budově Základní školy Chotěšov,
Plzeňská 388.
Společně se zákonnými zástupci přijdou k
zápisu i všechny děti, které se narodily v
rozmezí od 1.9.2008 do 31.8.2009 a zároveň i
děti, kterým byl u zápisu v roce 2014
doporučen odklad školní docházky o 1 rok.
Zákonný zástupce s sebou přinese svůj
občanský průkaz k ověření totožnosti, rodný
list dítěte a nově také již vyplněnou žádost k
přijetí do školy podepsanou oběma zákonnými
zástupci (k dispozici v MŠ, popř. na webu ZŠ).
Další informace se týká tzv. Školičky. Jedná
se o přípravu předškoláků na první třídu.
Školičku vedou zkušené paní učitelky naší
školy. Konat se bude vždy ve čtvrtek od 15:00
do 16:00, první lekce zahájí ve čtvrtek
5.2.2015. Cena 200,- Kč za 10 lekcí. Přihlášku
obdržíte u zápisu.
Na společná setkání s rodiči i dětmi se těší
Mgr. Alice Jindrová, výchovný poradce

Od 1.října 2014 ve škole začala pravidelná
činnost 15 zájmových kroužků.
PONDĚLÍ
14:00 - 15:00 Chovatelský ved. K.Vítková
15:30 - 16:15 Zumba 2.-5.tř.
ved. J.Rosenbergerová
16:15 - 17:00 Zumba 6.-9.tř.
ved. J.Rosenbergerová
ÚTERÝ
11:50 – 12:50 AJ -1.třída ved. J.Koubková
14:00 – 15:00 Atletika
ved. P.Koňařík
15:30 – 16:30 Hokejbal ved. P.Káčerik
STŘEDA
13:00 – 14:00 AJ -2.třída ved. L.Nečasová
13:30 – 15:00 Keramika ved. M.Foudová,
J.Studničková
(2x měsíčně)
14:00 – 15:00 Kytara
ved. J.Štrejlová
14:00 – 15:00 Pěvecký
ved. E.Zavadilová
14:15 – 15:15 Florbal 6.-9.tř. ved. R.Jindřich
ČTVRTEK
13:45 – 15:00
15:30 – 16:30
15:30 – 16:30
15:30 – 17:00

Florbal 3.-5.tř. ved. R.Jindřich
Florbal 1.-2.tř. ved. P.Koňařík
AJ hrou
ved. M.Sedláček
Dramatický ved. I.Hudcová
(2x měsíčně)

PÁTEK
14:00 – 15:00 Chovatelský ved. K.Vítková,
V.Paterová

Foto z činnosti ŠD a ŠK

Tento rok pod vedením lektorů plaveckého
bazénu absolvovali žáci 2. A a 3. A plavecký
výcvik. Plavání trvalo 10 vyučovacích lekcí.
Děti se naučily během lekcí plavat několik stylů
a skákat do vody. Všem dětem se plavání líbilo
a slavnostně výcvik zakončili mokrým
vysvědčením. Druháci se už těší na příští školní
rok, kdy budou znovu jezdit plavat.
Mgr. Lenka Nečasová

Docházka na kroužek, do kterého se žák
přihlásil, je povinná a řídí se pravidly Školního
řádu ZŠ Chotěšov. Odhlášení (popřípadě
změna kroužku) je možná pouze v pololetí
školního roku a to vždy písemnou formou
(zákonný zástupce).

Z plaveckého kurzu našich žáků naší školy

Vedoucí hospodářského
úseku informuje:
Tel.: 377 900 342, 776 181 957
Připomínám variabilní symboly pro platby
bankovním převodem a složenkou:
12014
32014
42014
52014
62014
72014
82014
92014

Školní družina
Kopírování
Startovné florbalová liga
Pracovní sešity
Školní mléko
Fotografování dětí
Lyžařský výcvik
Plavání

Variabilní symboly tvoříme následovně:
číslo akce-rok-třída-číslo dítěte v tř.výkazu
Platby v hotovosti jsou možné v sekretariátu
školy od 8:00 do 15:00 hodin.
Částky do 300,- Kč mohou hradit samotné
děti, od 301,- Kč výše mohou pouze rodiče.

Environmentální výchova ve škole
V prvním čtvrtletí školního doku 2014/2015 se
žáci mohli účastnit těchto akcí v rámci
environmentální výchovy: mykologické
exkurze, projektu 72 hodin, medového dne,
sběru druhotných surovin, a to papíru, dále
sběru žaludů a kaštanů.
Do budoucna plánujeme:
* mykologickou exkurzi a exkurzi do ZOO
* program se sokolníky (sportovní hala)
* rozšíření sběru (vosk ze svíček, hliník)
Mgr. Petr Koňařík

ŽÁKOVSKÁ ON-LINE - výpis
Na žádost několika rodičů znovu nabízíme
možnost požádat o pravidelný tisk výsledků
svého dítěte. Je nutné dohodnout s třídním
učitelem telefonicky nebo osobně.

Žádám o tisk klasifikačního archu pro dítě

Číslo b.ú. pro platby 181891235/0300

Výjimku tvoří platby stravného:
číslo b.ú. pouze pro platby stravného
234667270/0300
Variabilní symbol pro platby stravného má
každý žák stravující se ve školní jídelně
přidělený ze šk.jídelny. Informace o těchto
číslech podá vedoucí ŠJ paní Tomášková,
tel: 377 900 807, 739 203 487.

___________________________,
žáka _______ třídy .
Frekvence tisků ______ x za měsíc.
……………………………………………………………
datum a podpis rodičů

Srdečně zveme na opětovné vypouštění
balónků s přáním k Ježíškovi.
Kdy: 12. 12. 2014
Kde: v areálu Kláštera (boční vchod)
V kolik: od 14:30 bude probíhat vydávání
balónků, samotné vypouštění bude hlášeno
z rádia v 15:15 hodin.
Environmentální výchova ve škole

Naše vlastní školní poradenské pracoviště
vám umožní 2x měsíčně ve čtvrtek
odpoledne navštívit psycholožku
Mgr.Romanu Baslovou.
Objednat lze vždy předem u Mgr.Studničkové
nebo výchovné poradkyně Mgr. Jindrové

