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AKCE školy
á ž e n í

r o d i č e ,

pravděpodobně všichni vnímáme, jak čas
neuvěřitelně rychle plyne. Dostali jste dnes do
rukou již 16. číslo Zpravodaje pro rodiče.
Některé informace v něm se každoročně
opakují, některé jsou nové. Do dnešního čísla
přispěl i radní obce Bc. Filip Hrubý s tématem,
které je zejména pro děti velmi důležité.
Každoročně si ve škole říkáme, jak s každým
blížícím se koncem školního roku přibývá akcí,
soutěží, výletů, projektových dní. A i když je
tato doba pro všechny zaměstnance školy
náročná, vnímáme ji jako krásnou, slunečnou,
vesměs usměvavou a předurčující léto i
naplánované dovolené.
Přeji všem krásné jarní dny.
Mgr. František Halada
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Termíny školských jednání
Pedagogická rada: 26. 6. 2017
Konzultační dny: 22. - 25. 5. 2017
Závěrečné zkoušky žáků 9. roč. 8. 6. 2017

Plavecký výcvik 2.- 3. tříd od 21. 4.
Den Země 24. 4. 2017
Tematický zájezd Praha 28. 4. 2017
Branný den 4. 5. 2017
Testování žáků 5. a 9. třídy (Čes.šk.insp.)
Fotografování tříd 22. 5. 2017
Den dětí 1. 6. 2017
O Pohár ředitele školy 28. 6. 2017
Slavnost k ukončení roku 29. 6. 2017
Slavnost prvňáčků – klášter 30. 6. 2017
Vyřazení absolventů ZŠ – klášter 30. 6.2017
Letní tábor Kunkovice 22. - 29. 7. 2017

Informace o zápisu do první třídy
V úterý 18. 4. 2017 se koná poslední letošní
„Školička“, která bude současně určitým
zhodnocením schopnosti dětí a hravým
provedením přípravy do prvního ročníku pod
názvem „Pohádkové odpoledne“.
Vlastní zápis proběhne o týden později
dne 25. 4. 2017 od 13:00 do 17:00 hodin.
K zápisu se dostaví pouze zákonní zástupci
žáků (tedy bez svých dětí) se svým dokladem
totožnosti, rodným listem dítěte a zápisním
lístkem.
Pokud chtějí rodiče požádat o odklad školní
docházky, musejí s sebou mít již písemný
výsledek vyšetření dítěte z pedagogickopsychologické poradny a posouzení dětského
lékaře (tzn. 2 doklady).
Na základě setkání s rodiči budoucích
prvňáčků v prosinci loňského roku již dnes
víme, že otevřeme opět 2 první třídy. Třídními
učitelkami se stanou Mgr. J. Štrejlová a Mgr.
K. Merganičová, které vedou děti ve dvou
skupinách „Školičky“.
Dne 7. června letošního školního roku
proběhne tradiční setkání rodičů budoucích
školáků s třídními učitelkami, kde rodiče získají
důležité informace o první třídě, včetně
seznamu potřebných pomůcek.
Mgr. František Halada,
ředitel školy

Kam po základní škole?
To byl název workshopu zaměřeného na
sebepoznání a odhalení vlastních schopností,
který absolvovali žáci 8. ročníku v
poradenském centru Info kariéra v Plzni.
Program byl pro mnohé z nich prvním
vážnějším zamyšlením nad tím, kam by chtěli
v budoucnu směřovat.
Mgr. Hana Duffková

sestavily si obrázkovou osu stavebních slohů
a prošly si některé části chotěšovského
kláštera. K tématu kláštera si děti donesly z
domova spoustu knížek a obrázků, někteří již
Mgr. Hana Duffková

Věříš si
Již tradičně každým rokem probíhá od 5. do
9. třídy vědomostně dovednostní soutěž
„Věříš si“. V březnu se uskutečnila třídní kola.
Z každé třídy postoupilo vítězné družstvo do
školního kola, které nás čekalo v dubnu.
Po urputném a vyrovnaném boji nakonec ve
školním kole zvítězil tým IX. A ve složení
Matěj Trnka, Ondřej Hrbas, Jakub Petřík a
Roman Kagánek. Na vítěze čekala zasloužená
odměna ve formě věcných cen.
Pro týmy na místě druhém (VIII. A) a třetím
(V. A) byla připravena sladká odměna.
Mgr. Miroslav Sedláček

Noc s Andersenem
byla tentokrát věnována legendárním
postavičkám ze Čtyřlístku. Na děti čekaly
zábavné soutěže na hřišti, opékání buřtů,
čtení komiksu, Čtyřlístkový milionář,
vybarvování a další hrátky se Čtyřlístkem.

Jak se žilo ve středověku

Hravý architekt
Děti z III. A se společně s paní učitelkou
Radkou Šístkovou zapojily do projektu Hravý
architekt. Začátkem března si ve třídě
povídaly o tom, kdo je to architekt a co dělá,

Žáci sedmých tříd vyrazili koncem února do
Plzně, aby se seznámili s její středověkou
historií. Při procházce historickým centrem si
zopakovali učivo o středověkých městech a
seznámili se se znaky gotického slohu. Během
výukového programu v Pivovarském muzeu
se dozvěděli, jak se lidé ve středověku bavili,
co jedli a jak bojovali proti nemocem. Na
závěr si všichni odvážlivci nasadili
bezpečnostní přilby a vydali se na 800 m
dlouhou cestu Plzeňským historickým
podzemím.

v odpoledních hodinách a budeme rádi, když
se přijdete na výtvory dětí podívat. Bližší
informace se dozvíte z plakátů a pozvánek.
Mgr. Hana Duffková

POZVÁNKA
Běh Chotěšovem
Dne 29. 4. 2017 v areálu ZŠ Chotěšov.
Jan Lucemburský
V polovině ledna nás navštívil pan Libor
Marek s poutavou přednáškou o Janu
Lucemburském. Ve školní jídelně se mohli
žáci 4. - 9. třídy na chvilku přenést do 14.
století a dozvědět se spoustu zajímavých věcí.

- přihlášky žáci obdrží v úterý 18. 4.
- registrace na hřišti od 8:15 hodin
- start závodu v 9:30 hodin

Bezpečná cesta do školy
Již v minulosti se zástupci obce Chotěšov
snažili zajistit dětem bezpečnější cestu do
školy, a to zejména u hlavní silnice I/26 z Plzně
do Domažlic. Toto snažení bohužel však
naráželo na řadu problémů. Např. výškové
rozdíly k možné úpravě křižovatky Plzeňská Dobřanská,
nesouhlasná
stanoviska
dopravních inspektorů k instalaci svodidel
apod. V podstatě jediným opatřením tak
zůstalo umístění dopravního značení u
přechodu pro chodce se světelnou signalizací
na Dobřanské silnici.

Chystáme se do Prahy
Na konec dubna je pro žáky 2. stupně
připraven tematický (dějepisný) zájezd do
Prahy. Jde o výběrovou akci pro zájemce o
historii; podstatnou část dopravy hradí škola.
Navštívíme Muzeum Karlova mostu,
projedeme se na historických loďkách,
prohlédneme si Památník heydrichiády a na
závěr se projdeme po bájném Vyšehradě.
Projektový den v klášteře
Začátkem května proběhne projektový den v
klášteře, jehož součástí bude kromě různých
úkolů a prohlídek také výstava výtvarných
prací žáků naší školy. Výstava bude otevřena i

Nově založená nezisková organizace Správa
kláštera premonstrátek, z.ú. ve spolupráci se
zástupci
obce
přichází
se
záměrem
rekonstrukce některých stávajících cest a
vybudování nových cest, které by se vzájemně
propojily. Pro občany obce a především pro
děti by tak vznikla možnost, jak se bezpečně
bez rizika střetu s motorovou dopravou
pohybovat na cestě do a ze školy. Z nejhustěji
osídlené části obce nazývané Slovany by byl za
přechodem pro chodce na Dobřanské ulici
vybudován nový chodník vedoucí směrem
k objektu bývalé fary, dále okolo plotu fary
směrem k budově úřadu a pokračující
k napojení před vchodem do kostela. Pro
občany žijící ve spodní části obce s převahou
zástavby bytovými domy by byla obnovena
původní cesta z náměstí 1. máje tzv.

kostelními schody opět ke vchodu do kostela.
Tam by se obě cesty spojily v jednu, která by
pokračovala
obnoveným
historickým
koridorem do klášterního parku a v místě
původního vstupu do kláštera by se napojila na
chodníček vedoucí přímo k budově základní
školy. Pro představu přikládáme grafický
návrh.
Bc. Filip Hrubý

Rodiče se často mylně domnívají, že
vypracováním IVP dochází ke snížení obsahu
učiva. Pokud snížení obsahu vzdělání není
přímo doporučeno školským poradenským
zařízením, žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami by měli dosáhnout stejných znalostí
jako žáci bez IVP, dochází pouze k úpravě
způsobu práce s těmito žáky.
Pro fungování IVP je velmi důležitá
spolupráce vyučujících a rodičů. IVP klade
zvýšené nároky nejen na vyučující jednotlivých
předmětů, ale i na rodiče. Předpokladem ke
splnění požadavků IVP je systematická a
pravidelná domácí příprava a dodržování
doporučení
pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra
ze strany rodičů.
Mgr. Miroslava Foudová
(výchovná poradkyně)

Ukliďme Česko
Co je individuální vzdělávací plán (IVP)?
Individuální vzdělávací plán je povolen žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami
(žákům s mentálním, tělesným, zrakovým a
sluchovým postižením, vadami řeči, autismem,
vývojovými poruchami učení nebo chování)
nebo žákům mimořádně nadaným.
Individuální vzdělávací plán zpracovává
škola na základě doporučení školského
poradenského zařízení
(pedagogickopsychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra) a žádosti zákonných
zástupců žáka a určuje, za jakých podmínek
bude vzdělávání realizováno. IVP povoluje
ředitel školy na jeden školní rok a každý rok je
nutné podat novou žádost, která je uložena na
stránkách školy (www.zschotesov.eu).
IVP
je
podpůrným
opatřením,
pomůckou k lepšímu využití a rozvoji
předpokladů dítěte. Umožňuje dítěti pracovat
podle jeho schopností, bez stresu a vlastním
tempem. Smyslem IVP ovšem není hledat
úlevy, ale určit aktuální úroveň schopností a
dovedností dítěte a posunout tuto úroveň dál.
Individuální vzdělávací plán může být
doplňován a upravován v průběhu celého
školního roku podle potřeb žáka.

Dne 8. 4. 2017 se žáci ZŠ a dobrovolníci
z Chotěšova zúčastnili celorepublikové akce
Ukliďme Česko. Za podpory pana starosty
obce Luďka Rosenbergera jsme se v
dopoledních hodinách pustili do úklidu areálu
školy a celého jeho okolí. Výsledkem této
akce nebylo jen sbírání odpadu, kterého bylo
více jak osm velkých pytlů, ale i edukační
rozměr akce zaměřený na šetrné používání
surovin a třídění odpadu. Žáci při úklidu
nacházeli velice zajímavé věci. Například našli
zimní čepici a dvě plastové lopatky. Jestliže
někdo tyto věci postrádá, nechť se hlásí u
vedoucího sběru. Z tohoto důvodu bych chtěl
připomenout, aby nedocházelo k omylům opravdu vybíráme jen noviny, případně i
ostatní papír, ale vytříděný, zvlášť – například
časopisy a kartony, nejlépe svázané jen
provázkem. Ostatní můžete vhodit do
modrých popelnic a kontejnerů určených na
papír.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem
zúčastněným za jejich příkladnou
dobrovolnou činnost a také si dovolím příští
rok pozvat ty, kteří se tentokrát zúčastnit
nemohli, a doufám, že se příště sejdeme opět
v tak hojném počtu.
Mgr. Petr Koňařík
koordinátor EVVO

Nenech to být – šikana ve školách
Naše škola se zaregistrovala do systému
Nenech to být (NNTB). Jedná se o aktivitu
studentů z Brna, kteří ve spolupráci
s Ministerstvem školství a Linkou bezpečí
vytvořili internetový systém pro boj škol se
šikanou.
Jak to funguje? Pokud se Vaše dítě stalo obětí
zesměšňování, výhrůžek, odmítání kolektivem,
kyberšikany (zasílání nevhodných zpráv,
vytvoření falešného účtu…), je nutné situaci
řešit. Děti se však často bojí přijít za učitelem,
aby se nátlak na jejich osobu nezvyšoval.
V takovém případě můžete o situaci
informovat školu vy nebo vaše dítě samotné.
Na stránce https://www.nntb.cz/ si zvolíte
kategorii rodič nebo student, zadáte do názvu
školy ZŠ Chotěšov a popíšete daný problém.
Informace se předává přímo školskému
poradenskému pracovišti naší školy, které
bude šikanu ihned řešit. Šikana se vyskytuje
na každé škole, je potřeba ji potlačovat, nikoli
popírat.
Mgr. Jaroslava Studničková
zástupkyně ředitele školy
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