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V

ážení
rodiče,
od vydání dubnového čísla našeho
Zpravodaje uplynulo více jak půl
roku a my dodržujeme slíbený
termín vydání dalšího čísla. Tentokrát se
dočtete zejména o změnách, které ve škole
proběhly od června do října 2010, o
připravovaných akcích a zamýšlených
dlouhodobých aktivitách naší školy.
Čtvrté číslo Zpravodaje vyjde na jaře,
dostanete
je
do
ruky
13.4.2011.

Mgr. František Halada, řed.školy

Obsah třetího čísla:
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Florbalová liga ZŠ Chotěšov

Seznam pedagogů školy, třídnictví
Pořadatel:
ZŠ Chotěšov
Ředitel soutěže: Mgr. Petr Koňařík
Sekretář soutěže: Kateřina Lišková
Termíny: rozpis a výsledky zápasů jsou na
www.zschotesov.eu :
26.11. 2010
17.12. 2010
14.1. 2011
25.2. 2011

25.3.2011
15.4.2011
20.5.2011

10.6.2011 – Play Off

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

Mgr. Lucie Hrubá
Mgr.Tamara Zahálková
Mgr. Jarmila Koubková
Mgr. Šárka Lukášová
Mgr. Miroslava Foudová
Bc. Petra Belešová

asistentka pedagoga: (X.-XII. 2010)
Margita Belešová

II. stupeň ZŠ:

Výroky o dětech a mládeži
Chceš realizovat své sny? Probuď se.

(J.R.Kipling)
Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoli
zítra.
(Konfucius)
Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o
minulosti.
(P.Holečková)
Dnešní mládež je hrozná, ale horší je, že
už k ní nepatříme.
(P.Picasso)
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani
dospělým.
(Ch.Chaplin)

VI.A
VII.A
VIII.A
XI.A

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Irena Hudcová
Radka Šístková
Miroslav Čáp
Jaroslava Studničková

další vyučující:
Mgr. Petr Koňařík
Mgr. František Marek
Bc. Monika Kudelová
výchovný poradce:
Mgr. Alice Jindrová, zástupkyně ŘŠ
Školní družina a školní klub
Ivana Bašná , Kateřina Lišková
INFO: www.zschotesov.eu

Termíny školských jednání
 Zápis dětí do 1.ročníku školy: 20.1.
 Pedagogické rady:
24.01.
11.04.
23.06.
 Třídní aktiv: 13.04.
Pololetní vysvědčení
27.1.2011
AKCE
Vánoční koncert a rozsvícení stromu dne
3.12. 2010 v 16:30 hod.
Vánoční trh v Národním domě
dne 14.12. Od 15:00 hod.
Školní brána pro rodiče a přátele školy
18.1. 2011 v 16:00 v Národním domě
Letní tábor 16.7. - 23.7. 2011 místo bude
upřesněno

Lyžařský výcvik 29.1.- 5.2. 2011 Pancíř
Školení učitelů 28.1. 2011

Ples školy - A přestože se blíží
čas Vánoc, mám tu pro Vás
ještě pozvánku na 8.školní ples,
který se bude konat v sobotu
12.3.2011
v Národním
domě v Chotěšově. Tak nezapomeňte,
těšíme se na Vás.
Prázdniny, dny ředitelského volna
22.12. 2010 ředitelské volno
23.12. 2010 - 2.1. 2011 prázdniny
28. 1. 2011 ředitelské volno
4.2. 2011
pololetní prázdniny
14.2. - 20.2. 2011 jarní prázdniny
21.4. - 22.4. 2011 velikonoční prázdniny

Vážení rodiče a příznivci školy,
téměř celý rok 2010 je již za námi a blíží se
nejkrásnější
svátky, svátky vánoční.
Pro každého z nás jsou Vánoce něčím
významné,
krásné,
inspirující.
Rádi
obdarováváme své děti, partnery, rodiče a
prarodiče a také se sami těšíme na hezký
dárek.
Pro nás, učitele a zaměstnance školy, je
nejkrásnějším dárkem spokojenost Vás a
Vašich dětí s naší školou.
Přeji Vám za nás všechny krásné a milé
Vánoce, hodně pohody a spokojenosti.
V roce 2011 pak hlavně zdraví, radost ze
svých dětí a dostatek optimismu
v současné nelehké době.
Mgr. František Halada
ředitel školy

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,
K.Lišková, K.Vítková, M.Štumpf)

Zamýšlené dlouhodobé akce školy
Kromě tradičních každoročních akcí,
kterými jsou vánoční koncert, trhy (vánoční
nebo velikonoční), Školní brána, lyžařský
výcvik, letní tábor, projektové dny a Den
dětí, připravujeme oslavu významného
výročí české školy v Chotěšově. Budova
č.p. 388, v níž od školního roku 2009/2010
sídlí již celá škola, byla slavnostně otevřena
v roce 1928 u příležitosti 10.výročí vzniku
Československa. V roce 2013 uplyne 85 let
od vzniku této školy.
K tomuto výročí přichystá škola slavnost
s programem a hosty. Předpokládáme, že
oslava se uskuteční v průběhu měsíce září
2013.

Informace

výchovného

poradce

Také v tomto Zpravodaji najdete základní
informaci k povinné školní docházce.
V letošním školním roce ji ukončí celkem
22 žáků.
Přijímací řízení na SŠ s talentovou
zkouškou se bude konat v době od 2.1. do
15.1.2011, přihláška se na tyto střední
školy odesílá do 30.11.2010.
První kolo přijímacího řízení na střední
školy se pak koná v době od 22.4. do
7.5.2011, zde se přihlášky zasílají do
15.3.2011 přímo ředitelům SŠ.
Vycházející žáci
obdrží 3 formuláře
přihlášek a 1 „zápisový lístek“, kterým
potvrdí svůj zájem jít na SŠ, kde uspěli
v přijímacím řízení.

Dalším záměrem je od roku 2015 pořádat
tzv. Akademii pro rodiče a budoucí
rodiče. Bude probíhat formou zábavného
moderovaného večera s hosty – odborníky.
Filmy, vyprávění, fotografie a materiály se
stanou nedílnou součástí těchto programů,
jež se uskuteční asi 2x za školní rok. Každý
absolvent
naší
školy
dostává
při
slavnostním vyřazení v 9.třídě osobní dopis
ředitele školy s pozvánkou na Akademii od
r. 2015.

Další informace získají žáci na webových
stránkách naší školy, na stránkách
Plzeňského kraje (především volná místa
pro 2.kolo) a konkrétní info na vybrané
střední škole (viz brožura „Čím budu“).
Nyní
informace
pro rodiče
našich
budoucích žáků. Zápis do prvního
ročníku ZŠ se bude konat ve čtvrtek
20.1.2011 v době od 13:00 do 17:00
hodin
v budově
ZŠ.
K zápisu v tento den přijdou děti narozené
v rozmezí od 1.9.2004 do 31.8.2005.
Podrobné informace dostanou rodiče na
pozvánce.

Co vše potřebuje dítě umět a znát,
když vstupuje do první třídy?
Každé dítě by mělo správně mluvit, protože
čtení a psaní jsou v podstatě formy
mluvené řeči. Dítě by tedy mělo správně
vyslovovat, neplést a nezaměňovat hlásky.
Mělo by zvládnout vyjádřit, co vidělo,
prožilo, umět se naučit básničku, říkadlo.
Pokud má dítě vadu řeči (a chybějící zuby
nejsou příčinou, aby dítě mluvilo špatně),
je třeba vyhledat odbornou pomoc.

Vánoční trh
Chystáme pro Vás množství vánočních
dekorací, přáníček, popisek, perníčků,
ozdob a také spousty drobných výrobků,
které můžete využít jako dárky pro svou
rodinu i známé. Přijďte podpořit své děti,
vnuky, neteře, synovce na našem
vánočním trhu. Mnozí z Vás jim už nyní
s přípravou této akce obětavě pomáháte.
Za to Vám patří náš velký dík.
Trh se koná v sále Národního domu
Chotěšov v úterý 14. 12. 2010 od
15:00 hodin do 18 hodin.

V 16:30 hod. začíná krátké kulturní
vystoupení.
Mělo by umět soustředěně naslouchat
mluvenému slovu – vyprávění, pohádce.
Tuto funkci nemůžete svěřit televizi. Děti
při sledování pořadu v televizi vnímají
hlavně obraz a slovo je pro ně často
nepodstatné.
Na základě sluchového vnímání by
předškolák měl umět rozkládat slova na
slabiky, poznat první a později i poslední
hlásku slova. Tady je potřeba opět pomoc
rodičů, nácviku formou her. Co slyšíš na
začátku slova KOČKA? Co slyšíš na konci
slova
LÍZÁTKO?
Dobrou aktivitou je také slovní fotbal.
Zopakovat větu o osmi až deseti slovech.
Předškolák by měl dobře vnímat zrakem
detaily – poznat rozdíl například písmen M
– N, B – D.
Důležitá je také prostorová orientace,
rozlišení pravé a levé strany. Pro nácvik
psaní je důležitý pohybový vývoj,

S přibývající dobou ubývá front u
prodejních stolečků tříd a s doprodejem
výrobků ceny strmě padají. Doufáme, že
trh navštívíte v hojném počtu, přivedete
rozsáhlé příbuzenstvo, načerpáte inspiraci,
pobavíte se a svým nákupem podpoříte
podnikatelské aktivity dětí. Získané finance
používají třídy na společné akce (většinou
školní výlety), pravidelně přispívají částí
svého výdělku i na konto hnutí Stonožka.
Budeme rádi, když nám pomůžete
propagovat tuto akci i mezi širší veřejností
(i mimo hranice obce Chotěšov).
Na Vaši návštěvu se těší děti i dospělí ze
ZŠ Chotěšov.

Změny ve škole od června 2010
Během června 2010 byly v plném proudu
přípravy na nový školní rok. Finišovaly
práce na výběru nových učebnic, struktury
výuky na obou stupních školy. Měli jsme
uzavřené výběrové řízení na obsazení
pozice za propuštěného Ing. Jaroslava
Gubrice a nemocnou
Mgr. Gabrielu
Rochovou.
Nové tváře učitelů z výběrového řízení:
Mgr. František Marek (M, F, Tv)
Bc.
Monika
Kudelová
(Nj,
Hv)
Během července oznámila paní učitelka
Jana Čmolíková doporučení lékaře být
během svého těhotenství na nemocenské,
takže jsme museli v srpnu narychlo vybírat
novou učitelku pro 1.třídu. Byla vybrána
paní Mgr. Kořínková. Té však byla ve
zkušební době ukončena pracovní
smlouva. Místo bylo nabídnuto kandidátce,
jejíž životopis přišel v létě, bohužel po
termínu.
Mgr. Lucie Hrubá nastoupila v polovině
října a myslím, že můžeme být všichni
spokojeni.

Kontaktní telefony školy:
sekretariát
377 900 342
zástupkyně ředitele 377 900 984
ředitel
377 900 985

především jemná motorika. Dítě by si mělo
rádo kreslit, omalovávat. Předškolák by
měl správně držet tužku, správně sedět při
kreslení. Špatné návyky se jen těžko
odstraňují.
Sociální zralost je dalším předpokladem
pro úspěšné zahájení školní docházky. Dítě
musí umět přiměřeně komunikovat s
dospělými, mít zdravý vztah ke svým
vrstevníkům. Ke komunikaci s dospělým
patří
především
umět
pozdravit,
poděkovat, požádat o něco, vykat,
neskákat do řeči, znát své jméno a adresu
atd.
Určitě máte nyní pocit, že je toho před
vstupem do školy moc. Nepropadejte
panice a věnujte dítěti svůj čas. Je třeba si
společně hrát, vyprávět, odpovídat dítěti na
otázky, naslouchat a hlavně povzbuzovat a
chválit. Nikdy ho školou nestrašte a
nedovolte to ani nikomu z rodiny,
nesrovnávejte jeho pokusy a pokroky se
sourozencem a kamarády. Předškolák
potřebuje získat pocit jistoty, potřebuje se
do školy těšit a vědět, že to zvládne.
Děkujeme vám, že se svým dětem
hodně věnujete a věříme, že pro ně
bude škola místem, kam chodí rády a
kde mají kamarády mezi dětmi i
dospělými.

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

Připomínám variabilní symboly
pro platby bankovním převodem a
složenkou:
Číslo akce:
12010
22010
32010
42010
52010
62010
72010
82010
92010

školní družina a klub
zálohy na stravné (ŠJ)
kopírování
startovné florbalová liga
pracovní sešity
mléko
fotografie
lyžařský výcvik
plavání (2.A, 3.A)

Informace školního klubu
Otevřené zájmové kroužky:
Keramika
Florba
Počítače
Angličtina 1.-5.
Chovatelský
Pěvecký sbor
Systém universální

Mažoretky
Šachy
Hip hop
Atletika
Aerobic
Kreativní vyrábění
sebeobrany

Zimní tábor se, bohužel, pro nezájem žáků
(4) konat nebude O jarních prázdninách
se proto chystá pouze jednodenní akce.
Letní tábor – v termínu 16. - 23.7.2011 s
názvem táborové hry Z pohádky do
pohádky. Místo bude upřesněno.
Informace z jumpingu
Od září lze na naší škole navštěvovat lekce
jumpingu – skákání na malých
trampolínkách při hudbě.
Pokud rádi cvičíte a máte rádi pohyb,
těšíme se na vás.

Platby od 1.září 2010 probíhají
s variabilním symbolem složeném z:
číslo akce třída číslo v tříd.výkazu
Platby v hotovosti jsou možné
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.

e-mail: info@zschotesov.eu

Bližší informace můžete získat na tel.čísle :
377 900 342 (sekretariát) nebo na mailu:
lukasova.s@zschotesov.eu
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
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