Úvodní slovo
Akce, které nás čekají do konce
školního roku

Váţení rodiče,
Je polovina dubna a jiţ tradičně dostáváte
do rukou další číslo našeho školního
Zpravodaje. Můţete si přečíst novinky ze
školního klubu, o chystaném táboře, nově
zavedených exkurzích pro ţáky. Současně i
o nutných opatřeních k posílení kázně ve
škole.
Protoţe se kvapem blíţí konec školního
roku, nahlédnete do chystaných akcí, jichţ
se také můţete, společně se svými dětmi,
zúčastnit. Bez zajímavosti nejsou ani
přípravy nového školního roku.
Na závěr tohoto krátkého úvodu mi
dovolte, abych popřál všem krásné léto,
hezky strávenou dovolenou a radost ze
školních výsledků vašich dětí.
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Dne 20. dubna se uskuteční projektový
Den Země a tentýţ den odpoledne od
16:00 hodin koncert pěveckého sboru a
skupiny Collegium Fiddle Dolce v kapitulní
síni chotětovského kláštera.
V květnu proběhne ve škole Den zdravé
výţivy, 17.5. se budeme ve škole
fotografovat.
1.června proběhne Den dětí společně
s MŠ Chotěšov v areálu Základní školy
Chotěšov. Na Den dětí všechny rodiče i
prarodiče srdečně zveme. Den bude
probíhat od 9:00 hod.aţ do odpoledne. Je
zajištěno občerstvení i pro dospělé.
Podrobnosti najdete během května na
webových stránkách ZŠ i MŠ a na
vstupních dveřích obou škol.
Dne 7.6. se nově letos uskuteční exkurze
celého II.stupně školy do Prahy. Třída
6. a 7. bude míst svůj poznávací program,
třída 8.a 9. jiný program. Kaţdý ţák
II.stupně školy se dostane na tuto
poznávací exkurzi v Praze 2x v průběhu
docházky od 6. do 9.třídy.
Dne 29.6. se uskuteční od 8:00 hodin
v Národním domě v Chotěšově slavnostní
ukončení školního roku 2010-2011.
Oceníme všechny ţáky, kteří svým dílem
přispěli k dobrému jménu školy a
shlédneme některá drobná kulturní
vystoupení v podání dětí.
Ve čtvrtek 30.6.2011 obdrţí všichni ţáci
vysvědčení. Prvňáčci tradičně v kapitulní
síni kláštera zhruba od 8:15 hod.
Symbolické předání šerpy z rukou
vycházejících ţáků IX.A podtrhuje význam
tohoto dne v ţivotě našich nejmenších
školáků.
Od 14:00 hodin, v klášteře pod freskou,
pak převezmou slavnostně své vysvědčení
dokládající ukončení základního vzdělání
ţáci IX.A.
Na obě tyto slavnostní akce zveme
rodiče i další zájemce.

POZVÁNKA
NA KONCERT DO KLÁŠTERA
Zveme rodiče a veřejnost na koncert dětí
a hudební skupiny Collegium Fiddle Dolce

dne 20.4.2011 od 16:00 hodin.
Vstupné: dospělí 70,- Kč, důchodci a děti 35,- Kč

Co nového v novém školním roce?







Celá škola se jiţ bude učit podle
Školního vzdělávacího programu
Tvořivá škola.
Po 10 letech budeme mít zase 2
první třídy. Z kapacitních důvodů
bude jedna třída větší (20 ţáků) a
jedna menší (12 – 13 ţáků). Děti
do tříd budou zařazeny ve stejném
nebo podobném sloţení, jako jsou
v mateřské škole (Rybičky a
Ptáčci).
Chceme se pokusit vybudovat a
zavést krouţek motokár.
Je podán projekt na vybudování
klubovny (herny-učebny) v půdních
prostorách školy.
Začneme se připravovat na výročí
českého školství a budovy české
školy v Chotěšově.

Specifikace udělování výchovných
opatření
V loňském čísle Zpravodaje jsme zveřejnili
druhy a zásady pro udělování výchovných
opatření ve škole. Dnes přinášíme
podrobnou specifikaci.
Napomenutí tř.učitele: je uděleno za:
3x poznámku v ŢK nebo 3x zapomenutou
ŢK. (Jedna poznámka můţe být udělena
za 3x zapomenuté pomůcky nebo úkoly,
popř. za nevhodné chování, vyrušování,
neplnění pokynů učitele).
Důtka tř.učitele: je udělena za:

- pokračování nepořádnosti, tzn: 3x
další poznámka v ŢK nebo znovu 3x
zapomenutá ŢK
- zapnutý mobilní telefon a manipulace s
ním při výuce
- sluchátka přehrávače, mobilu nebo jiného
zařízení v uších při výuce
- 3x – 4x pozdní příchod do školy
- maximálně 2 neomluvené hodiny
Důtka ředitele školy: je udělena za:
- 5x a vícekrát pozdní příchod do školy
- slovní útok/y proti učiteli nebo
zaměstnanci školy
- 3 – 9 neomluvených hodin
- agresivní chování vůči spoluţákům
- ztráta ŢK
- svévolné opuštění budovy školy v době
výuky nebo zájmové činnosti
- opakovaně zapnutý mobilní telefon a
manipulace s ním při výuce
Snížená známka z chování stupeň 2
nebo stupeň 3) podle závažnosti
porušení pravidel chování a Školního
řádu:
udělena po projednání.v pedagogické radě
- 10 a více neomluvených hodin (10-24
hod.=2.stupeň, za 25 a více=3.stupeň
z chování)
- porušování školního řádu ve škole a na
akcích školy související s kouřením,
šikanou, alkoholem, návykovými látkami
a drogami
- jakákoli forma podvodu (falšování
podpisů, známek a hodnocení ţáka)
- krádeţe v areálu školy nebo na akcích
školy
- pořizování obrazového či zvukového
záznamu bez svolení nahrávané osoby
- opakovaně ztráta ŢK během školního
roku
- opakovaný slovní útok/y proti učiteli nebo
zaměstnanci školy
- fyzické napadení spoluţáka nebo dospělé
osoby

Letní tábor SPORT-KEMP Kralovice

Váţení rodiče, váţené děti,
v průběhu letních prázdnin se opět
vydáme na náš školní tábor. Tentokrát
jsme za naši základnu zvolili sportovní
kemp na okraji Kralovic. Kralovice najdete
na severním Plzeňsku, vzdálené cca 40 km
od Plzně. Město skýtá mnoho moţností pro
sportovní i kulturní vyţití. V blízkosti
kempu se nachází přírodní koupaliště,
přímo v kempu máme k dispozici sportovní
hřiště pro všestranné vyuţití a pingpongový stůl. Navštívit můţeme i některou
z významných památek města, např.
římskokatolickou faru, kostel sv. Petra a
Pavla, hřbitovní kapli sv. Jana Křtitele nebo
pomník spisovatele Jana Jindřicha Marka,
poblíţ se nachází kostel Mariánská Týnice.
Všichni účastníci tábora budou ubytování v
čtyřmístných chatkách. K dispozici je
vybavená
kuchyň
sporáky,
lednice,
mrazák, mikrovlnná trouba, varná konvice,
sklady potravin). Sociální zařízení s teplou
vodou. V hlavní zděné budově je k
dispozici společenská místnost slouţící
zároveň jako jídelna. Izolace a ošetřovna
budou vytvořeny ze samostatných chatek.
Na pokojích jsou elektrické zásuvky.
V kempu mohou děti vyuţít místního
bufetu pro nákup občerstvení (nápojů,
nanuků atd.)
K dispozici bude proškolený zdravotník,
v blízkosti se nachází lékař a chirurgická
ambulance.
Termín konání: 16. – 23. 7. 2011
Místo konání: SPORT-KEMP Kralovice;
Manětínská 911; 331 41 Kralovice
http://www.sportkemp.wz.cz/

Cena pobytu je: 1 700 Kč
(bude vybírána záloha ve výši 700 Kč, tato
záloha je nevratná a je jiţ započítána v
ceně).
Zálohu, prosím uhraďte do 20.4.2011,
doplatek (1 000 Kč) pak nejpozději do
10.6.2011 na číslo účtu 181891235 / 0300
pod VS 12.
V celkové ceně je zahrnuto: celodenní
strava, pitný reţim, ubytování, kulturní
program, odměny za soutěţe a plnění
úkolů, upomínkové předměty.
Doprava: není organizována školou,
rodiče dopraví děti sami na místo určení.
Příjezd dětí do tábora: v sobotu
16.7.2011
Odjezd
dětí
z tábora:
v sobotu
23.7.2011
(přesný čas bude upřesněn)

Pobyt dětí na táboře bude organizován
jako „Výcvikové středisko pro tajné
agenty“. Děti budou mít moţnost projít si
kompletním
výcvikem
(vč.
vodního
výcviku), dále letecké akademie i výcvikem
speciální
jednotky
pro
řešení
paranormálních jevů.

Zájmové kroužky 2011/2012

Jsou připraveny soutěţe, plnění úkolů,
řešení záhad, táborák, stopovačka, výlety
do okolí a spousta dobrodruţství.
Pokusíme se zajistit zpestření programu
ukázkou zásahu vězeňské sluţby či
prohlídkou hasičské zbrojnice.
Rádi
bychom také zařadili návštěvu nějaké
kulturní památky.
Mgr.Pavla Dvorská, ved.školního klubu ZŠ

Angličtina 1. třída (Mgr. J.Koubková)
Angličtina 2. třída (Mgr. T.Zahálková)
Angličtina 3.a 4. třída (Mgr. J.Koubková)
Angličtina 5. třída a SPU (Mgr. P.Dvorská)
Florbal (Mgr. P.Koňařík)
Atletika (Mgr. P.Koňařík)
Aerobic (Mgr. Š.Lukášová)
Pěvecký sbor (Bc. Kudelová a pí Zahořová)
Keramika (Mgr. Studničková a Mgr. Foudová)
Počítače (p. Baťko)
Kreativní vyrábění (pí I.Bašná)
Šachový krouţek (Mgr. F.Marek)
Maţoretky (pí Harantová)
Systém univerz. sebeobrany (p. Majer)
Chovatelský krouţek (Bc. Belešová a Mgr.
Hudcová)

Nově plánované krouţky:

Informace k volbě povolání
Máme za sebou náročné období pro naše
vycházející ţáky. V termínu do 15.3.2011
se museli rozhodnout, kam budou
směřovat jejich další kroky po ukončení
povinné školní docházky.
I v letošním školním roce platilo, ţe mohli
odeslat 3 přihlášky. Teď je čekají chvíle
napětí, zda se na vysněné střední školy či
učební obory dostanou.
Přehled podaných přihlášek:
Na střední školy (s maturitou) se
hlásí 13 žáků (jedna ţákyně IX.A se jiţ
můţe radovat, neboť
byla přijata po
talentových zkouškách).
Na střední odborné školy (s výučním
listem) se hlásí 9 žáků.
Povinnou školní docházku v letošním roce
končí 22 ţáků.
Jeden ţák 5.ročníku zkusí své štěstí při
přijímacích
zkouškách
na
víceleté
gymnázium na Mikulášském náměstí
v Plzni.
Popřejme našim vycházejícím
hodně štěstí při přijímacím řízení.
Mgr.Alice Jindrová, výchovná poradkyně

ţákům

Školní filmové studio (Mgr. M.Čáp)
Auto Moto klub (Mgr. P.Dvorská),
předběţně se plánuje jednoduchá
motokárová dráha a provoz dle
moţností počasí.

Chceme poţádat o pomoc vás všechny:

Sháníme sponzory a ochotné
tatínky.

Dramatický krouţek (Mgr. I.Macháčková)
Jump (Mgr. Š.Lukášová)
Badminton/Ping-pong (Mgr.P.Dvorská a
pí Ivana Bašná)

Sportovní hry (hokejbal a další sporty)
- (Mgr. F.Marek)
Vaření (Bc. P.Belešová)

Basketbal/Volejbal
Deskové hry (Ing. Petr Pelikán)

Školní filmové studio
V letošním školním roce škola získala
všechno potřebné vybavení pro vznik
Školního filmového studia (ŠFS).
Studio funguje nepravidelně s cílem 1x
za měsíc vytvořit krátký film ze ţivota
školy:






Střípky z výuky (záběry z některých
tříd – různé předměty, různí
učitelé)
Dokumentace akcí + rozhovory
(např. florbalová liga, rozhovory
s hráči)
Dokumentace projektových dní
Rozhovory o škole s rodiči (při
třídních schůzkách, akcích pro
rodiče,…)
Pokus o zábavné záběry

Nápadům se meze nekladou. ŠFS funguje
v rámci našeho školního klubu.
Vedoucím ŠFS je pan učitel Čáp.
Krouţek je určen především ţákům
s hlubším zájmem o kinematografii a těm,
kteří mají slušné základy práce s výpočetní
a digitální technikou.
Vytvořené materiály jsou pak majetkem ZŠ
Chotěšov, která je můţe vyuţívat
v souladu s autorským zákonem, zejména
pro svou potřebu a potřebu propagace
školy.

Fotografie ze Středověkého dne
Odkazy na zajímavě webové
stránky

klipart z kolekce MS Office

www.edubase.cz (e-learning)
www.sw.cz (software free)
www.zbynekmlcoch.cz/info/ (diktáty)
www.nuov.cz/ (Nár.ústav odb.vzdělávání)
www.rvp.cz (osnovy, testy, články)

Zajímavá knížka
Milada Rabušicová, Klára Šeďová, Kateřina
Trnková, Vlastimil Čiháček:
Škola a /versus/ rodina
Masarykova univerzita. Brno 2004. ISBN
80-210-3598-6.
V posledních letech prošel pohled na
vztahy mezi školou a rodiči ţáků patrnou
proměnou. Zatímco dříve byli rodiče v
české škole vnímáni spíše jako cizorodý
prvek, nyní se hovoří o rodičích jako
partnerech, spolupracovnících, klientech a
dokonce občanech, kteří mohou být
aktivními účastníky ţivota školy jako
veřejné instituce.
Tato kniha nahlíţí na rodiče jako na
neopominutelné aktéry výchovy a
vzdělávání a to i v situaci, kdy svoji úlohu
částečně delegují na školu. Jako ti, kteří v
pomyslném trojúhelníku vztahů ve
výchovném a vzdělávacím procesu tvoří
vedle dítěte a učitele další nezbytný vrchol
a kteří svými názory a postoji, i těmi
nevyřčenými a neprojevenými, významně
ovlivňují chod školy a školské změny vůbec
a tvoří potenciálně velmi silou politickou
skupinu.
Publikace má dvě části. V první z nich jsou
prezentována zjištění, k nimţ autorský tým
dospěl v průběhu tříletého výzkumného
projektu. Týkají se především rodičovských
rolí ve vztahu ke škole, partnerství rodičů
a škol, jeho podob, moţností podpory a
způsobů komunikace mezi rodinami a
školami. Tato zjištění jsou diskutována
spolu s poznatky získanými z jiných zdrojů,
výzkumů i teoretických rozprav na dané
téma.

Druhá část knihy je tvořena čtyřmi
případovými studiemi, v nichţ autoři
usilovali o hlubší a detailnější porozumění
zkoumané problematice. Důkladně a
dlouhodoběji se věnovali čtyřem školám:
mateřské škole pracující podle programu
Začít spolu, sídlištní komunitní škole,
venkovské málotřídce a škole pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem
bylo identifikovat silné stránky a naopak
případná úskalí vztahů s rodiči v tom
kterém typu školy.

