Vážení rodiče,
dostáváte do ruky již 6. číslo našeho
Zpravodaje pro rodiče. Tři roky tak máte
ucelený přehled toho nejzajímavějšího, co
škola, kromě běžné výuky, organizuje. Do
konce školního roku nám zbývá necelé 3
měsíce. Žáky čeká finiš do cíle, aby utvrdili
nebo ještě zlepšili výsledky své celoroční
práce. Učitele pak zvýšené administrativní
činnosti spojené se závěrem školního roku,
výlety se svými žáky nebo zpracování
dokumentací k projektům.
Radost máme i z toho, že naše škole získala
v listopadu 2011 značku RODIČE VÍTÁNI.
Logo značky je na vstupních dveřích budovy
školy. Podrobné informace o záslužné aktivitě
společnosti EDUin naleznete, kromě letáčků,
i na stránkách www.rodicevitani.cz.
Dovolte, abych popřál již nyní všem příjemné
jaro a krásné letní dny. Budu rád, když i
v tomto čísle Zpravodaje najdete pro sebe
některé zajímavé informace.
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Akce do června 2012
18.4.2012 účast na Kinderiádě
v Domažlicích
19.4.2012 představení v divadle Alfa
(James Blond)
30.4.2012 je den ředitelského volna
(vzdělávání učitelů-Chotěšov)
7.5.2012 je den ředitelského volna
(vzdělávání učitelů - ZŠ)
21.5.2012 začíná povinné testování
znalostí žáků (5.a 9.ročník)
1.6.2012 Den dětí (areál ZŠ)
1.6. 2012 Noc kostelů (19:00 hod.)
11.6.2012 Play - off ZŠ Chotěšov
ve florbalové lize
25.6.2012 pedagogická rada
26.6.2012 atletický přebor
O pohár ředitele školy
28.6.2012 slavnostní vyhodnocení
školního roku
29.6.2012 vysvědčení,
slavnost prvňáčků v klášteře,
slavnostní vyřazení
absolventů ZŠ v klášteře
6.- 13.7. 2012 letní tábor Capartice

POZVÁNKA
na DEN DĚTÍ
dne 1.6.2012 od 9:00 do 16:00

Zrušení speciální třídy
Vzhledem k finanční situaci ve školství, příliš
nízkému počtu žáků ve třídě pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a ukončení
pracovního poměru učitelky v této třídě
rušíme existenci této nadstandardní školní
služby. Žáci budou zařazeni zpět do svých
kmenových tříd souběžně s vytvořeným
individuálním vzdělávacím plánem.Schůzka
s rodiči se uskutečnila dne 28.3.2012. Zde
byly probrány detaily přechodu dětí zpět do
běžných tříd.

Informace o volbě povolání:
V letošním školním roce mohli žáci podávat
pouze dvě přihlášky ke studiu. Vychází celkem
22 žáků (19 z 9. ročníku a 3 z 8. ročníku). Ze
44 přihlášek ke studiu na střední školy, které
byly podány v 1. kole přijímacího řízení, 21
směřovalo do studijních oborů s maturitou
(téměř 48%) – z toho 3 přihlášky do učebních
oborů s maturitní zkouškou. Dalších 23
přihlášek pak bylo do učebních oborů
s výučním listem. K talentovým zkouškám se
letos přihlásila jedna žákyně a ke studiu na
gymnáziu rovněž jedna žákyně.
Největší
zájem byl o sloučenou Střední průmyslovou
Ve čtvrtek 19.1.2012 směřovalo celkem 38
budoucích školáků spolu se svými rodiči do
základní školy, neboť se zde konal zápis do
první třídy ve školním roce 2012/2013.
V ten den bylo přímo přijato k základnímu
vzdělávání 26 z nich a dvanácti dalším bylo
tzv. pozastaveno správní řízení, což
znamená, že podle školského zákona mají

školu strojnickou se Střední odbornou školou
profesora Švejcara v Plzni a o Střední odborné
učiliště
v Domažlicích
(letos
sloučené
s Integrovanou střední školou Stod). Dále o
Střední průmyslovou školu dopravní v Plzni.
V současné době jsou žákům vydávány
zápisové lístky. Žáci čekají na rozhodnutí o
přijetí či nepřijetí ke studiu.
Koordin. volby povolání Mgr. František Marek

Výsledky zápisu do první třídy
zákonní zástupci do 31.5.2012 možnost zvážit
případný odklad školní docházky o 1 rok.
K dnešnímu dni (26.3.2012) půjde v září do
první třídy určitě 25 žáků (jeden přijatý
předškolák odchází do Stoda) a dle
předběžných informací ještě asi 2 – 3 další
předškoláci, pro ostatní budou rodiče žádat
OŠD.
Takže s největší pravděpodobností otevřeme
dne 3.9.2012 pouze jednu první třídu.
Mgr.

Mgr.Alice Jindrová, výchovná poradkyně

Šárka

Lukášová

Střípky ze školní družiny
Velikonoční dílna

Co je metodické sdružení ZŠ
Hlavní náplní je předávání zkušeností,
poskytování informací ze školení, společné
plánování školních akcí ( Masopust, Den
Země,…). Učitelky si předávají rady, náměty
pro výuku ( vzájemné hospitace ), zkušenosti
při práci s dětmi s poruchami učení, práce s
těmito žáky, doporučen jejich vyšetření v PPP.
Členkami MS 1. stupně jsou:
Mgr. M.Foudová, Mgr. Š.Lukášová,
Mgr. J.Koubková, Mgr. L.Hrubá,
Mgr. L.Nečasová, Mgr. M.Hrušková,
Mgr. I.Macháčková, Mgr. P.Dvorská,
Bc. N.Plačková, I.Bašná, E.Mastná.
Sdružení se schází 1x za měsíc, podle potřeby
i častěji. V závěru roku bude hlavním cílem
plánování výletů, zakončení školního roku,
příprava na nový školní rok 2012/2013 –
kontrola
a
zjišťování
stavu
učebnic,
objednávání učebnic nových.

Velikonoce jsou po dlouhé zimě oslavou jara,
příslibem teplého počasí, zelených strání a
vzduchu provoněného květinami.
V pondělí 19. 3. 2012 zavládla ve ŠD pravá
velikonoční nálada.

Děti
si
odpoledne
zpestřily
výrobou
velikonočního překvapení, sázeli jsme obilíčko,
vyráběli kuřátka, která nám vesele zdobí
zelenou travičku v květináčku. Nechyběli
zajíčci s barevnou mašličkou kolem krku. V
závěru našeho kreativního odpoledne jsme se
mohli potěšit výsledky našich výrobků, které
nám a našim nejbližším dodají tu správnou
velikonoční náladu.
Vychovatelka ŠD Ivana Bašná

Prevence rizikového chování

Jarní vycházka
Dne 26.3.2012 nám přálo sluníčko, a tak
jsme si vyšli společně se ŠD1 na jarní
vycházku do nedalekého lesíka v blízkosti
školy. Cestou jsme si povídali o jarní přírodě a
hledali první známky jara. Byli jsme celkem
úspěšní, našli jsme první fialky. Asi v půli
cesty jsme si zahráli hru na schovávanou.

V letošním školním roce spolupracuje naše
škola v rámci prevence rizikového chování
s několika subjekty. Nejvýznamněji se podílí
Pedagogicko – psychologická poradna Plzeň –
jih. Formou besed a her seznamuje oblastní
metodik Mgr. Vojtěch Škarda žáky s tématy
týkajícími se komunikace, tolerance, drogové
problematiky, partnerských vztahů, vždy
s ohledem na věk dětí. Dalšími partnery
v rámci prevence je například PPP Domažlice,
Národní iniciativa pro život nebo Policie ČR.
Mgr. Jaroslava Studničková, metodik prevence

Nejen vyučování
Čas byl ale neúprosný, a my se museli vracet
ke škole. Na zpáteční cestě jsme ještě
navštívili nedaleký krmelec. Ten se žákům
velice líbil, a tak jsme se rozhodli pro
společnou fotografii. U školy už čekali někteří
rodiče a my jsme se rozloučili. Budeme se
opět těšit na společnou vycházku do přírody.
Vychovatelka ŠD Eva Mastná

LETNÍ TÁBOR:

6.7. – 13.7.2012

Rádi bychom Vás informovali o termínu a
místu konání letošního školního tábora. Tábor
se bude konat ve vesničce Capartice, u
Klenčí pod Čerchovem v okrese Domažlice,
vzdálené cca 46 km od Chotěšova. Příjezd na
tábor je v pátek 6. července (státní svátek)
v ranních hodinách, odjezd z tábora v pátek
13. července odpoledne. Kapacita tábora je
omezena na cca 40 táborníků. Písemné
přihlášky obdrželi žáci již v pondělí 26.3.2012.
Podepsané přihlášky doručte, prosím, nejdéle
do 27.4.2012 do školního klubu ZŠ
Chotěšov.
Pavla Dvorská, vedoucí ŠK

Pravopisný přebor
Přeboru se zúčastňují všichni žáci druhého
stupně, probíhá v několika kolech. V letošním
přeboru zvítězila ve třídě VI.A Aneta
Chramostová, v VII.A Petr Pata. V VIII.A třídě
byl nejlepší David Klička a v IX.A Eliška
Hudcová.
Všem
vítězům
třídních
kol
blahopřejeme.
Olympiády (český jazyk, dějepis)
Školního kola olympiády z českého jazyka se
zúčastnilo 10 žáků, do okresního kola
postoupila Eliška Hudcová a Lucie Kašparová.
Školního kola dějepisné olympiády se
zúčastnilo 5 žáků, do kola okresního
nepostoupil nikdo vzhledem k náročnosti
tématu.
(Peníze, bankovnictví, numismatika).

Keramický kroužek

Keramiku navštěvuje letos celkem 16 dětí z 1.
a 2. stupně včetně žáků prvního ročníku.
V kroužku mohou děti tvořit z hlíny, ty větší
točit na hrnčířském kruhu a následně si své
výrobky odnést domů.
Mgr. Jaroslava Studničková

Děti v keramické dílně

Olympiády (přírodovědné předměty)
Žáci naší školy se zúčastnili během uplynulého
období několika školních a okresních kol ve
vědomostních soutěžích z matematiky, fyziky
a přírodopisu. Matematické olympiády se
zúčastnilo celkem 17 žáků ve školním kole, do
okresního kola ve své kategorii postupují dva
žáci Filip Moulis a Dominik Mašek.
V Pythagoriádě se stal vítězem okresního kola
Petr Vintr, v okresním kole obsadil pěkné 5.
místo. Další okresní kola v matematických,
fyzikálních a přírodovědných soutěžích budou
následovat. DRŽÍME PALCE. Škola se snaží
žákům matematiku zpříjemnit také pomocí
programů na PC, které jsou zpracovávány
v rámci jednotlivých projektů pro modernizaci
výuky.
Mgr. Miroslav Čáp
Hokejbal v Chotěšově
Hokejbal v Chotěšově
Po loňském úspěšném účinkování žáků naší
základní školy v celostátní soutěži „Hokejbal
proti drogám“, kdy premiérově zvítězili
v plzeňském kole a následně reprezentovali
Plzeňský kraj v republikovém finále v Praze na
Palmovce ( 3. místo ve skupině a celkové 7.
místo ze čtrnácti krajů), pak v letošním
školním roce jsou žáci pod názvem HBC
Mystery a vedením Mgr. Františka Marka
účastníkem Mistrovství
České republiky
starších žáků skupiny Jih – západ. V celkové
tabulce soutěže se momentálně po odehrání
14 zápasů umisťují na 8. místě s devíti body.
Vzhledem k tomu, že nemají své domácí
hřiště, se jeví jako velkým sportovním
úspěchem tři vítězství v jižních Čechách a to
ve Zlivi u Českých Budějovic v poměru 7:1,

v Jindřichově Hradci v poměru 5:3 a Suchdolu
nad Lužnicí v poměru 4:3. Dalším velkým
handicapem je nedostatek hráčů, neboť řada
žáků hraje závodně ještě kopanou a florbal a
mnohdy se termíny mistrovských zápasů kryjí.
Proto nastupují do zápasů většinou jen se 7
nebo 8 hráči do pole a značně vysilující jsou i
celosobotní výjezdy do jižních Čech. Nejvíce
kanadských bodů v produktivitě získal kapitán
týmu Tomáš Janouškovec – 20 za 10
vstřelených branek a 10 přihrávek. Na druhém
místě figuruje Adam Kvarda s 18 body za 9
branek a 9 přihrávek.
Tito hráči spolu
s obráncem Lukášem Caltou jsou zatím
v širším
reprezentačním
výběru
České
republiky do 14 let. Jako brankáři se poměrně
spolehlivě střídají Jakub Randa, Martin
Haváček a Marek Bryndzák. V zápasech
obětavě bojují také Pavel Tušek, Petr Vintr,
Filip Moulis, Jakub Kanta, Václav Fryč a Josef
Spiller. Chvályhodné je též druhé místo
v soutěži slušnosti. V současné době se
chlapci opět vedle ligy připravují na letošní
ročník turnaje „Hokejbal proti drogám“.
Mgr. František Marek

Projektový den v německém jazyce
Nedaleko Poběžovic se nachází Vitalpark
Drahotín.
Kromě neobyčejně nádherné
přírody Českého lesa, vyjížďky na koních,
kolech či pěší turistiky nabízí i něco zcela
mimořádného. Majitelé paní a pan Malhausovi
mluví plynule německým jazykem. Žákům ZŠ
Chotěšov, kteří navštěvují hodiny německého
jazyka, byla nabídnuta možnost zúčastnit se
projektového dne v německém jazyce. Žáci
stráví celý den na čerstvém vzduchu, mohou
se svézt na koni, bude připravena stopovačka
a výletnický oběd ve formě opečených vuřtů.
Po celý den bude jediným komunikačním
prostředkem němčina, včetně objednávání
nápojů, domluvení si projížďky na koni, či
vyzvednutí
si
oběda.
Termín
akce
je 17. 5. 2012.
Bc. Monika Kudelová

Exkurze do státní vědecké knihovny
V květnu plánujeme představit žákům, kteří se
na naší škole věnují v rozšířené formě
jazykům, Státní vědeckou knihovnu v Plzni.
Seznámí se s možností, jak se do knihovny
přihlásit a vyhledat si publikace.
Mohou si
prohlédnout nabídku titulů v německé,
rakouské i anglické části knihovny. Součástí
exkurze bude promítnutí krátkého filmu
v německém jazyce.
Bc. Monika Kudelová
Radost babičkám a dědečkům
Stalo se naší velmi milou tradicí, že náš
pěvecký kroužek pod vedením Mgr. Zahořové
a Bc. Kudelové připravuje několikrát za rok
vystoupení pro naše starší spoluobčany. Nyní
se těšíme na vystoupení v pečovatelském
domě, které se uskuteční v květnu. Děti
z prvního stupně zazpívají písničky z pohádek
známé skladatelské dvojice Jaroslava Uhlíře a
Zdeňka Svěráka. A jako překvapení vyrobí
ostatní žáci naší ZŠ nějaký pěkný dárek.

Zajímavé knížky a časopisy
K.H.Brisch - Bezpečná výchova
(o budování vztahů mezi rodiči a dětmi)

M.C.Gregg - Psychické problémy
v dospívání
L.Pechanová - Od blechy po slona
(zábavná matematika pro I.stupeň ZŠ)

Časopis Rodina škola -vydává nakl.Portál
(zajímavé články, testy, rozhovory o rodičích,
dětech a škole)

Časopis Děti a my -vydává nakl.Portál
(pohledy na výchovu, hry, psychologie)

Zajímavé webové stránky
www.rodicevitani.cz
www.kliceprozivot.cz
www.zlatyamos.cz
www.pohadkovaskola.cz

Bc. Monika Kudelová

Dny ředitelského volna
Ve dnech 30.4. a 7.5.2012 budou mít žáci
školy ředitelské volno. V ty dny má škola
objednanou významnou
lektorku z jižních
Čech na důležité školení a druhý den se celý
pedagogický sbor seznámí se zajímavostmi a
dějinami Chotěšova včetně prohlídky a historie
kláštera.
Bude uzavřena školní družina i školní klub.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou Ing. Jiřímu Batkovi
za umožnění exkurze do moderních provozů
MD Elektronik pro žáky 7. a 8.třídy ZŠ a panu
Vilému Bednářovi za provázení a výklad při
exkurzi.

DOBROČINNÉ AKCE
Chrpa
Žáci naší školy se zapojili do sbírky CPKChrpa, která se zabývá výcvikem koní pro
ústavy a léčebny v ČR. Bylo vybráno celkem
1.500,- Kč. Děkujeme všem, kteří se do sbírky
zapojili.
Tříkrálová sbírka
I v letošním roce se naše škola zúčastnila
Tříkrálové sbírky. Žáci naší školy se rozhodli
podpořit sociálně znevýhodněné občany
(zaštítěné Diecézní charitou Plzeň). Přestože
nám počasí příliš nepřálo, obešli naši koledníci
statečně celou obec a povedlo se nám vybrat
úctyhodnou částku 31 276 Kč.
Děkujeme všem občanům, kteří do této
významné sbírky přispěli, žákům i dospělým
vedoucím jednotlivých skupinek koledníků.

Citáty o výchově a vzdělání
Abyste pochopili lásku vašich rodičů, musíte
sami vychovávat děti.
Čínské přísloví

Dá to práci odnaučit naše děti našim
zlozvykům!
Jiří Žáček
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do
nich musíš ty sám.
Neznámý autor

PŘÁNÍ na závěr
Vážení rodiče a přátelé školy,
přejeme vám hezké a slunné jaro, hodně
pohody a v létě krásnou a příjemnou
dovolenou.
Mgr.

František
ředitel školy

Halada

