Akce, které nás ještě čekají


McDonald Cup Plzeň (22.4.)
Chlumčany



Den Země (ve škole 23.4.)



Den zdravé výţivy (6.5.)



Koncert ke Dni matek (DPS)



Fotografování (17.5.)



Školní výlety (24.5. – 18.6.)



Sportovně zábavný den (Den dětí) –
1.června 2010 (úterý)
od 9:00 do 16:00 hodin



Chotěšovská liga- play off (4.6.)



Slavnost k ukončení školního roku
(Národní dům 25.6.)



Slavnost v klášteře pro 1. a 9.tř.
(30.6.)

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

V následujících odkazech najdete pomůcky a
informace o způsobech vlastního učení a práce:

č. 2

V

duben 2010

áţení rodiče,

v prvním čísle z prosince loňského roku
jsme slíbili, ţe v dubnu vydáme druhé
číslo. To právě drţíte v rukou. Obsah je
zaměřen do třech hlavních oblastí: Škola a
změny od 1. ledna 2010, připravované akce
a informace o hodnocení chování ţáků.
Třetí číslo Zpravodaje připravíme aţ v příštím
školním roce a bude vydáno koncem
listopadu. Pokud kdokoli z rodičů bude mít
zájem zveřejnit v listopadovém čísle svůj
příspěvek, pošlete jej na některou z emailových adres školy – nejdéle do konce
září.
Obsah druhého čísla:











www.karticky.cz/kartickycz



www.ucenionline.com



www.ferovaskola.cz







www.aprace.cz





www.otevrena-skola.cz

Změny v učitelském sboru
Akce, které nás ještě čekají
Zpráva ze Školní brány
Kostky vrţeny aneb Rubikon
Informace výchovného poradce
Ţákovský senát v K.Varech
Program letního tábora - Buben
Výchovná opatření a stupně
hodnocení chování - informace
Odkazy na zajímavé stránky
Výroky o dětech a mládeţi
Vedoucí hospodářského úseku
informuje
Mé nejoblíbenější místo ţákovská práce (K. Šlehoferová)

Zpráva ze Školní brány

Přehled zájmových krouţků ŠK

V lednu proběhl 2.ročník akce pro rodiče a
přátele školy Školní brána. Mezi hosty byli
letos:

Angličtina
Aerobik
Trampolínky
Florbal
Atletika
Volejbal
Vaření
Chovatelský
Systém
univerzální
sebeobrany





MUDr. František Zahálka, primář,
Nemocnice Hořovice
Mgr. František Bureš, vedoucí odboru
školství, Kralovice
Mgr. Jitka Maráková, psycholoţka
Pedagogicko psychologické poradny
Plzeň-jih

V sále přihlíţeli jako hosté i zástupci obce
Chotěšov – starostka obce paní Jaroslava
Mathesová a pracovnice KÚ Plzeňského
kraje-odboru školství paní Bedřiška Jelínková.
Po zahájení následoval velmi zajímavý dialog
mezi rodiči, hosty i ředitelem školy. Kaţdý
z hostů provedl krátký úvodní vstup a pak uţ
následovaly otázky, odpovědi, zkušenosti a
příklady. Základní témata byla sice čtyři, ale
diskuse se zaměřila na běţnou problematiku
ţivota školy a rodiny, nechyběly ani postřehy
a zkušenosti hostů např. se školní šikanou.
Hosté reagovali zejména
na 4 základní témata:





vývoj dítěte, vliv stravovacích návyků
na zdraví
poţadavky školy a poţadavky rodičů
versus školská legislativa
práce s dítětem a ţákem se
specifickými poruchami učení
děti s poruchami chování, jejich ţivot
v ţákovském kolektivu

Školní brána má za sebou svůj druhý ročník.
Příští rok plánujeme Bránu uskutečnit opět
v lednu a to na téma:
prevence sociálně patologických jevů.

Pěvecký sbor
Výtvarný krouţek
Kreativní vyrábění
Keramika
Počítače
Maţoretky
Francouzština
Dovedné ruce
Hip-hop

2010

Od školního roku 2010-2011 nabízí školní
klub i moţnost zapojení pro mládeţ 15-18
let (florbal, SUS, cizí jazyky).
KOSTKY JSOU VRŢENY

aneb

Hlavní myšlenkou celého projektu je posílit
právní
vědomí
dětí
a
mládeţe
v problematice přístupu nezletilých k sázení
(zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných
hrách).
Během února se konala třídní kola soutěţe.
Nejlepší druţstvo z kaţdé třídy postoupilo
do školního kola To se konalo 18.3.2010 a
zúčastnilo se jej
pět
druţstev.
Soutěţí provázel moderátor Michal Kříţek. V
porotě usedli Mgr. Halada, ředitel ZŠ, Bc.
Šroubková, ředitelka DDM Blovice a oblastní
koordinátorka Rubikonu, Mgr. Hudcová,
učitelka ZŠ, B. Lässlerová, Mountfield
Chotěšov,
J.
Sedláčková,
referentka
soc.odboru, zdravotnictví a školství Měst.Ú
Stod.
Vítězné druţstvo senátorů ve sloţení
M.Vítek-6.A,V.Fryč-7.A, J.Vrátníková a ,
A.Mathesová -8.A, D. Štumpfová- 9.A
postoupilo do okresního kola konaného
12.4.2010 v Blovicích.

abych na tomto místě popřála našim
vycházejícím ţákům mnoho štěstí při
přijímacím řízení, zároveň
popřála všem
pěkné jaro a ţákům i učitelům naší ZŠ
úspěšný závěr tohoto školního roku.

Vedoucí hospodářského úseku
informuje
tel.: 377 900 342, 776 181 957

Připomínáme variabilní symboly pro platby
bankovním převodem a sloţenkou:
12009
22009
52009
62009
102009
162009
172009

školní druţina a klub
zálohy na stravné (ŠJ)
plavání (2.A, 3.A)
školní mléko
letní tábor Buben
pracovní sešity
kopírování

Platby od 1.září budou probíhat
s variabilním symbolem:
xx009 2010 třída číslo v tříd.výkazu
Platby v hotovosti jsou moţné
v sekretariátu školy od 8:00 do 15:00 hodin.
Částky do 100,- Kč mohou hradit samotné
děti, od 101,- Kč výše mohou pouze rodiče.

Uspořádali jsme jiţ 7. školní ples
Po roce se většina učitelů, řada rodičů a
přátel školy sešla v Národním domě na
školním plese. Ten se obzvláště letos vydařil.
Nejen bohatá tombola a pěkný program, ale i
moderování
manţelů
Jany
a
Jiřího
Čmolíkových přispělo k pohodě a veselí.
Hlavním organizátorem a pořadatelem plesu
byla tradičně zástupkyně ředitele školy paní
Alice Jindrová. Jí patří největší dík za to, ţe
jsme se skvěle bavili.
Moţná se zamyslíte nad tím, proč právě v
zimním období se plesy konají. Vysvětlení je
velice jednoduché.
Pro křesťanství jsou
zimní měsíce obdobím mezi Adventem a
Velikonocemi, jimţ předchází čtyřicetidenní
půst. A právě to je doba k zimní zábavě. A
zajímavostá je i to, ţe největším
propagátorem bálů a plesů v českých zemích
byl například i Josef Kajetán Tyl.

Změny v učitelském sboru
Od 1. ledna došlo ke dvěma změnám
v učitelském sboru:
Paní učitelka Kaprová se po půlročním
působení v naší škole rozhodla odejít
pracovat do výzkumu a slečna Rochová je
dlouhodobě nemocná.
Na jejich místa nastoupili dva mladí muţi:
Mgr. Árpád Varjú a Petr Koňařík.
Pan učitel Varjú je specialista na hudbu a
hudební výchovu, pan učitel Koňařík je biolog
a tělocvikář.
Přejeme jim hodně úspěchů a radosti při
práci s našimi ţáky.

Ţákovský senát v K. Varech

Informace výchovného poradce

Ve škole pracuje skupinka ţáků, která je
kaţdoročně zvolena na začátku školního roku
a pak se průběţně schází zhruba jednou aţ
dvakrát do měsíce s ředitelem školy. Cílem
práce ţákovského senátu je podílet se na
vzájemné spolupráci ţáků, učitelů a vedení
školy.
Dne 15. dubna jede ţákovský senát naší
školy na poznávací zájezd, tentokrát do
Karlových
Varů.

Jiţ ve Zpravodaji č.1 jsem informovala o
přijímacím řízení na SŠ. Celkově letos opustí
naši ZŠ 25 ţáků, kteří splnili povinnou školní
docházku, 1 ţákyně 5.třídy se pokusí o přijetí
na víceleté gymnázium. Většina vycházejících
ţáků proţívá v této době očekávání, jak
letošní přijímací řízení dopadne. To probíhá
v době od 22.4. do 7.5. 2010. Někteří mají
„vyhráno“ a na vysněnou střední školu se jiţ
dostali po lednových talentových zkouškách,
ale většina musí vyčkat na konečný verdikt
aţ do dubna, popřípadě května. Pro všechny
pak platí, ţe po obdrţení rozhodnutí o přijetí
musí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek,
v případě nepřijetí podat případně odvolání.

Program je následující:
Galerie umění K.Vary.
Stálá expozice České umění 20. Století.
(Slavíček,.Trampota, .Zrzavý. Kubišta, Čapek,
Filla, Šíma, Lhoták, Medek)
Goethovou cestou k Puppu.
Vyjedeme lanovkou, která byla postavena
v letech 1913-14, na rozhlednu Diana.
Odtud je nádherný výhled na celé město.
Cestou od Puppu dojdeme na Vřídelní
kolonádu, prohlédneme si barokní kostel
sv.M.Magdalény a projdeme celou
Zítkovu kolonádu, kde můţeme ochutnat
všechny nejznámější karlovarské prameny.
Odtud pokračujeme před Dvořákovy sady, aţ
k Thermalu.
Pak se autobusem přemístíme k závodišti,
kde je objednán oběd v restauraci U Šimla.
A nakonec uţ jen cesta zpět do Chotěšova.

Další část budu naopak věnovat těm dětem,
které se do naší školy teprve chystají, tedy
našim budoucím prvňáčkům. V lednu 2010
se konal zápis do první třídy. V doprovodu
svých rodičů přišlo celkem 38 dětí, 26 z nich
bylo přijato, 12 dětem (a jejich rodičům) bylo
pozastaveno správní řízení. Mají tedy do
30.4. 2010 moţnost poţádat o odklad školní
docházky. V případě odkladu musí zákonný
zástupce podat písemnou ţádost řediteli
školy doplněnou doporučujícím posouzením
příslušného poradenského pracoviště (PPP)
nebo odborného
lékaře.
A na co se mohou děti těšit? Určitě na
pěknou, moderní školu, nové kamarády i
záţitky, mnoho zájmových aktivit, ale hlavně
také na novou paní učitelku. Tou bude
Mgr.Jana Čmolíková, která se v červnu na
své budoucí ţáčky přijde podívat do MŠ.
Setká se také s rodiči na první schůzce téţ
v červnu, o přesném termínu budou všichni
včas informováni.
Vzhledem k tomu, ţe další číslo Zpravodaje
vyjde aţ v příštím školním roce, mi dovolte,

Stupeň 1 (velmi dobré)
Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a
ustanovení vnitřního řádu školy. Méně
závaţných přestupků se dopouští ojediněle.
Ţák je však přístupný výchovnému působení
a snaţí se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování
a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se
dopustí závaţného přestupku proti pravidlům
slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy,
nebo se opakovaně dopouští méně
závaţných přestupků v chování. I přes důtku
třídního učitele se zpravidla proviní proti
vnitřnímu řádu školy dalšími kázeňskými
přestupky a narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví
svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s
pravidly slušného chování. Dopustí se
takových závaţných přestupků chování proti
školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi
váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost a
zdraví jiných osob. Záměrně narušuje
hrubým způsobem výchovně vzdělávací
činnost školy. Zpravidla se přes důtku
ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Mé nejoblíbenější
Kristýna Šlehoferová

K mému nejoblíbenějšímu místu vede úzká a
trnitá cesta, po které je nejlepší jít pěšky
nebo jet na kole. V okolí je několik němých
chatek, malé nenápadné jezírko a nikde
ţádná rušná silnice.
Na mém místě se mi i čas zastaví. Můţu
křičet, zpívat falešně, tančit. Často si zde
dělám nudné úkoly do školy. Je to jediné
místo, kde mohu ošklivé myšlenky i problémy
vypustit a nechat odplout z mé hlavy.
Nikomu nevadí, kdyţ vzlykám a moje mokré
slzy lehce dopadají na staré kořeny stromu.
Někdy jen tak nevinně sedím a posílám svůj
hlasitý a bláznivý smích někam pryč, do
jiného světa. Jediným lidským stvořením
jsem já. Paradoxem je, ţe i kdyţ jsem tam
jedinou lidskou bytostí, nikdy se necítím a
nejsem sama.
Jakmile vkročím na mé místo, okamţitě se
všechno promění a cítím se úplně jinak. Jako
kdybych mávla kouzelnou hůlkou. Hned
vidím, jak mě mí darebáčci
vítají.
Sedím. Pode mnou se vytahuje tráva a
opatrně shazuje kapky rosy. Kolem mě se
probouzejí keře a protahují své kvítky a
větve. Sleduji nenápadné šedé kameny,
které
se
přede
mnou
schovávají.
Ztrouchnivělé stromy mě zdraví a mávají
svými nemotornými větvemi. Ze shora na mě
ostře zírá slunce, které mě hladí svými
paprsky. V pomněnkové obloze si poletují a
hrají ptačí mláďata.
Nadechnu se a cítím svěţí vůni rána, deště,
který se na nás chystá.

Program letního tábora-Buben
Po celou dobu pobytu bude děti doprovázet
táborová hra Rok na vsi, kdy kaţdý den
oslavíme jiný svátek v roce Třemi králi
počínaje, přes Velikonoce, aţ Vánocemi a
Silvestrem konče.
Na děti čekají soutěţe, úkoly, upomínkové
předměty, táborák, výlet po okolí a spousta
dobrodruţství
a
kamarádů.
Je
také
připraveno kulturní překvapení. Jaké? To se
dozvíte,
aţ
na
táboře.

Výchovná opatření a stupně hodnocení
chování
Výchovná opatření školy jsou rozdělena na
pochvaly, napomenutí,
důtky a stupně
z chování na vysvědčení.
Pochvaly
Ředitel školy nebo třídní učitel můţe na
základě vlastního rozhodnutí nebo na základě
návrhu pedagogické rady udělit ţákovi
pochvalu nebo jiné ocenění.
Napomenutí a důtky
Pokud ţák poruší povinností stanovené
vnitřním řádem školy, lze podle závaţnosti
tohoto porušení ţákovi uloţit:
 napomenutí třídního učitele
 důtku třídního učitele
 důtku ředitele školy

Termín: 24.7. 2010 – 31.7. 2010
Předběţná cena pobytu: 1 600,- Kč
V ceně: stravování 5x denně, pitný reţim,
pěkné ubytování, kulturní program, odměny.
Doprava: vlastní
Pozn.:Kapacita tábora zatím naplněna.

VÝROKY O DĚTECH A MLÁDEŢI
„Chcete-li spolehlivě otrávit své dítě, dejte
mu vypít velkou dávku vlastního štěstí.“
Makarenko
„Vychovávání je věc rodinná; z rodiny
vychází a do ní se zpravidla vrací.“
Herbart
„Kdyţ děti nedělají nic, dělají neplechy.“
Fielding

O napomenutí nebo důtce třídního učitele
rozhoduje
třídní
učitel.
Napomenutí je uděleno zpravidla za drobné
kázeňské prohřešky a zapomínání úkolů a
pomůcek.
Důtka třídního učitele je udělována za
opakované výchovné problémy (nekázeň,
vulgárnost, ubliţování spoluţákům, drzost
vůči učitelům a zaměstnancům školy,
úmyslné ničení majetku školy nebo věcí
spoluţáků),
Návrh na důtku ředitele školy mohou
podávat všichni vyučující. Předkládají ji
řediteli školy minimálně jeden týden před
jednáním pedagogické rady s odůvodněním a
podklady (proč je dán návrh, kolikrát bylo
prokazatelně o problému jednáno).
Pokud je návrh v pořádku, ředitel školy s ním
seznámí členy pedagogické rady,
Dlouhodobé chování ţáka ve škole a na
akcích pořádaných školou se hodnotí na
vysvědčení třemi stupni.

