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V

listopad 2012

áţení rodiče,

nedávno jsme zahajovali školní rok
2012/2013 . Nyní uţ se blíţí konec listopadu
a těšíme se na nejkrásnější svátky roku
Vánoce.
Náš tradiční Zpravodaj pro rodiče vám přináší
některé aktuální informace z dění ve škole i
plánované akce, jeţ nás čekají od prosince
2012 do dubna 2013.
Budeme rádi, kdyţ se s vámi setkáme ve
škole, vaše děti (a naše ţáky) potěší, kdyţ se
přijdete podívat na akce školy, školního klubu
nebo školní druţiny.
Mgr. František Halada, ředitel školy

Váţení rodiče a příznivci školy,
téměř celý rok 2012 je jiţ za námi a blíţí se
nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční.
Pro kaţdého z nás jsou Vánoce něčím
významné, krásné, inspirující.
Rádi obdarováváme své děti, partnery,
rodiče a prarodiče a také se sami těšíme na
hezký dárek.
Přeji Vám krásné a milé Vánoce,
hodně pohody a spokojenosti.
V roce 2013 pak hlavně zdraví,
radost z dětí a dostatek optimismu
v současné nelehké době.

Mgr. František Halada
ředitel školy
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ZDROJE:
Kliparty:
Microsoft Office
http://office.microsoft.com/cs-cz/
Texty: autorské texty ZŠ,
dokumenty a foto ZŠ Chotěšov.
(Mgr. F.Halada, Mgr. A.Jindrová,
Mgr. J.Studničková, Mgr. F.Marek,
Mgr. P.Koňařík)

Volba povolání 2012/2013
Ţáci pro usnadnění výběru volby povolání
obdrţeli publikaci Atlas škol pro Plzeňský kraj
(jak v tištěné podobě, tak na DVD – ROM) a
přehled dnů otevřených dveří v Plzni a celém
kraji. Broţura „Čím budu“ z úřadu práce je
v letošním
roce
k dispozici
pouze
v elektronické verzi a byla umístěna na
webové stránky naší školy. Zde jsou rovněţ
potřebné informace a termíny k přijímacímu
řízení a moţnost přímého staţení a vyplnění
přihlášek ke studiu.
Z uskutečněných akcí, kterých se vycházející
ţáci zúčastnili:
beseda a exkurze
v Informačním a poradenském středisku
Úřadu práce v Plzni dne 4. října, „Veletrhu
perspektivy řemesel“ v Kulturním domě ve
Stodě dne 31.října, (účast 22 středních škol
z celého kraje).
Školu jiţ navštívily nebo navštíví tyto střední
školy a učiliště:
SOU stavební Plzeň, Církevní SOŠ Spálené
Poříčí,
SOU
Domaţlice/Stod
a
SOU
elektrotechnické Plzeň, SOŠ profesora
Švejcara + SPŠ strojnická v Plzni , SOU
stavební,
SPŠ
dopravní,
SOU
elektrotechnické, SOU Horšovský Týn, SŠ
Oselce, Soukromá SOŠ Bean Staňkov.
Mgr. František Marek
koordinátor volby povolání

Seznam

pedagogů

školy,

I. stupeň ZŠ:
I.A
II.A
II.B
III.A
IV.A
V.A

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

Markéta Křelovcová
Miroslava Foudová
Jarmila Koubková
Lucie Hrubá
Lenka Nečasová
Irena Hudcová

asistentky pedagoga pro ţáky:
Naďa Hodačová
Michaela Pflugová
II. stupeň ZŠ:
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Petr Koňařík
Jaroslava Studničková
Hana Duffková
František Marek

další vyučující:
Mgr. Miroslav Čáp
Mgr. Robert Jindřich
Mgr. Jitka Markupová
výchovný poradce:
Mgr. Alice Jindrová, zástupkyně ŘŠ
Školní druţina
Ivana Bašná , Eva Mastná
Školní klub
Michaela Pflugová

třídnictví

Akce od listopadu 2012
do dubna 2013, prázdniny

Blíží se 85. výročí budovy české školy a
95 let českého školství v Chotěšově

Vánoční trhy, koncert a rozsvícení stromu
dne 7.12.2012 od 15:00 hodin
v chotěšovském klášteře

Jiţ nyní připravujeme oslavu významného
výročí české školy v Chotěšově. Budova č.p.
388, v níţ od školního roku 2009/2010 sídlí
jiţ celá škola, byla slavnostně otevřena
v roce 1928 u příleţitosti 10. výročí vzniku
Československa. V roce 2013 uplyne 85 let
od slavnostního otevření této budovy a
současně (s rozdílem 3 měsíců)
také
95.výročí českého školství v Chotěšově.

Vypouštění balónků s přáníčky Jeţíškovi
dne 14.12.2012 od 15:00 hodin
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
dne 11.12.2012 od 16:00 hodin v MŠ
Konzultační dny pro rodiče
7. - 10.1.2013 (po telefonické domluvě)
Školní brána pro rodiče
dne 17.1. 2013 v 16:00 hodin v ZŠ

K těmto výročím připravuje naše škola
slavnost s programem, pozve hosty z řad
bývalých učitelů i ţáků. Oslava se uskuteční
dne 7. září 2013.

Školení učitelů
1.2.2013 Plzeň
Zimní akce školního klubu
25. - 27.2.2013 – sledujte web školy
Lyžařský výcvik
3.3. - 8.3.2013 Ţelezná Ruda
Projektové dny
Den zdravé výţivy (únor 2013)
Den Země (22.4.2013)
Letní tábor
13.7. - 20.7. 2013 Kralovice

Prázdniny, dny ředitelského volna
21.12.2012 Ředitelské volno
22.12.2012 - 2.1.2013 Vánoční prázdniny
1.2.2013
Pololetní prázdniny
25.2. - 3.3.2013 Jarní prázdniny
28.3. - 29.3.2013 Velikonoční prázdniny

Výroky o dětech a mládeži
Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako
harmonická osobnost, nikoliv jako specialista.
Albert Einstein

Nejvýznamnějšími projevy lásky ve výchově
jsou – přiměřené poţadavky, trpělivost a
dobrý vzor.
Peseschkian Nossrat

Zápis do první třídy základního vzdělávání se
na naší škole bude konat
v úterý 15.1.2013
od 13:00 do 17:00 hodin.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a
svůj občanský průkaz.
KDY:
KDE:

16.3.2013
od
20:00
v NÁRODNÍM DOMĚ

hodin

Hraje dechová hudba DUPALKA
Vstupné:

80,- Kč v předprodeji
100,- Kč přímo na akci

(ZŠ)

Budeme rádi za jakýkoli příspěvek (ať věcný
nebo finanční) do tomboly. Děkujeme.

Florbalová liga ZŠ Chotěšov

2012/2013
V letošním roce Základní škola Chotěšov
pořádá jiţ VIII. ročník ţákovské florbalové
ligy. Této soutěţe se účastní ţáci a ţákyně
základních a středních škol z Plzně,
Chotěšova, Stoda, Dobřan, Nepomuka, Klenčí
a Staňkova. Hrací dny jsou kaţdý poslední
pátek v měsíci. Podrobné informace najdete
na www.zschotesov.eu . Liga vyvrcholí
v červnu závěrečným turnajem, který se
hraje systémem playoff.

Co vás čeká u zápisu do první třídy
Všeobecně platí, ţe u zápisu se zjišťují
některé základní dovednosti a znalosti. Mezi
ně patří to, jestli dítě dokáţe říci své jméno,
adresu, bydliště a věk. Stejně jako na
pravidelných prohlídkách u dětského lékaře
se prověřuje, zda dítě pozná jednotlivé barvy
a základní geometrické tvary jako kruh,
čtverec, trojúhelník nebo obdélník. Jestli umí
nějaká písmena, se sice zkouší, ale není to
důleţité.
Zapeklitá můţe být zkouška řeči. Počítá se s
tím, ţe dítě řekne nějakou básničku nebo
zazpívá písničku. Ve skutečnosti nejde ani o
to, jak správně ji zazpívá. Při rozhovoru s
dítětem i při jeho projevu se sleduje, jak
dobře se vyjadřuje a jak správně vyslovuje.
Výjimkou není ani zkouška jeho orientace v
prostoru a čase. Mělo by být schopné určit,
kde je nahoře a kde dole, vpravo a vlevo
nebo co znamená včera a co zítra. Nemalou
roli hraje i fakt, jak se dítě po celou dobu
zápisu chová. Jestli je sebevědomé nebo spíš
úzkostlivé a jak dokáţe pracovat pod
vedením cizí osoby. Tady mívají rodiče
největší strach.

Pro vaše uklidnění - téměř kaţdé dítě se v
neznámé situaci chová trochu úzkostně.
Mějte ale na paměti, ţe zápis není ţádná
přijímací zkouška a ani stanovení školní
zralosti nemusí být podle něj objektivní. Na
to je příliš málo času.
Nezapomeňte na pracovní zralost
Ţe se vaše dítě neumí soustředit? U ničeho
nevydrţí dlouho? Pak zpozorněte. Mělo by
alespoň deset minut vydrţet u jedné činnosti,
která ho nebaví. Přebíhání od jednoho k
druhému je negativním signálem a nesvědčí
o schopnosti soustředit se. Nemělo by se ani
nechat vyrušit okolím. Je dobré, kdyţ dokáţe
dokončit alespoň některé věci, které začalo.
Jestli s tím nemá problém, pak zvládne i
první třídu.

Prevence rizikového chování
V letošním školním roce byl ukončen projekt
Kapezet (PPP Plzeň – jih), a proto do naší
školy přestal dojíţdět metodik prevence Mgr.
Vojtěch Škarda. Vzhledem k tomu, ţe naše
oblast byla sloučena s Plzní – severem a
metodik Mgr. Milan Ţiţka je velmi vytíţen,
budeme s ním spolupracovat zejména při
řešení naléhavých situací v třídních
kolektivech.
Preventivní činnost (komunikace, spolupráce,
prevence uţívání návykových látek…) byla
zadána subjektům, které mají s touto
problematikou bohaté zkušenosti (Ponton, P
– centrum, NIŢ, PPP Domaţlice…), a hrazeny
z projektu EU školám. Všechny třídy tak
mohou i letos absolvovat kvalitní preventivní
programy.

Od února 2013 bude v 10 výukových
hodinách probíhat hravou formou příprava
na školu pod názvem ŠKOLIČKA.
Na setkání s předškoláky i s rodiči se těší
Mgr. A.Jindrová, výchovná poradkyně

Mgr. Jaroslava Studničková

POZVÁNKA

vánoční trh a koncert, rozsvícení
stromu dne

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
 www.chytrahlavicka.com
 www.proskoly.cz
 www.mojerodina.cz
 http://www.kafe.cz/rodina-adomov/deti-a-rodina

na

7. 1 2. 2012

Zveme vás na vánoční trh, který se tentokrát
bude konat ve starobylých prostorách
kláštera Chotěšov.
Od 15:00 hodin vánoční trh (konvent
kláštera - 1.patro)
V 16:45 hodin se rozsvítí před klášterním
konventem vánoční strom.
Od 17:00 hodin začíná malý adventní
koncert v klášterním kostele.
(Trhy mohou pokračovat i po koncertu)

