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Vážení rodiče a příznivci školy,
dva měsíce plnění školních povinností
zmiňované v úvodu tohoto Zpravodaje nám
všem uběhnou velmi rychle. Děkuji všem
rodičům a prarodičům, kteří si uvědomují
rostoucí význam vzdělání dnešní mladé
generace a školu podporují v jejím úsilí.
Děkuji všem z vás, kteří nám pomohou i
milým slovem či vyjádřením pochopení pro
náročnou psychickou práci učitelů.
Přeji všem hezké jaro, milé pohlazení
slunečními paprsky a krásnou letní
dovolenou a prázdniny.
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. Halada, Mgr. Jindrová,
Mgr. Marek, Mgr. Koňařík, Mgr.
Hudcová, Mgr. Duffková,
Mgr. Studničková, M.Pflugová,
K.Vítková, M.Štumpf

V

duben 2013
ážení rodiče,

dostáváte do rukou již 8. číslo našeho
Zpravodaje školy pro rodiče. Jsme na
začátku dubna (apríl za námi) a v
následujících dvou měsících se blíží
množství akcí školy, které vyvrcholí
atletickým čtyřbojem O pohár ředitele školy
a slavností k ukončení školního roku.
Termíny a informace najdete v rubrice
Akce do konce školního roku.
Mgr. František Halada, řed.školy
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Akce do konce školního roku
Akce OSPV Běh Chotěšovem
dne 20.4.2013 - start a cíl- hřiště školy
Vernisáž výstavy Extra třída VII.A
v klášteře Chotěšov – prelatura 21.4.2013
od 15:00 hodin
Školení učitelů
2.5.2013 - škola
Projektové dny
Den Země - 22.4.2013
Děti v Evropě - 31.5.2013
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
dne 13.6.2013 od 16.00 hod. v ZŠ.
Konzultační dny pro rodiče
3.- 6. června 2013 (Po – Čt)
po telefonické domluvě.
O pohár ředitele školy
-atletický čtyřboj všech žáků
dne 26.6.2013 od 9:00 hod.
Slavnost k ukončení školního roku
dne 27.6.2013 od 9:00 hod. ve sportovní
hale.
Slavnostní vydání vysvědčení
28.6.2013
Prvňáčci v kapitulní síni kláštera v 8:15,
absolventi ZŠ na schodišti pod freskou
kláštera ve 13:30 hodin.
Letní tábor - 13.7. - 20.7.2013
Dny ředitelského volna
2.5.2013 - ředitelské volno
3.5.2013 - ředitelské volno

neposkytuje. Zaplacené obědy v době nemoci
nutno odhlásit (internet, telefonicky),
neodhlášené propadají podle zák. 561/2004
Sb.
PLATBY:
Obědy se platí předem, vždy do 20.dne
předcházejícího měsíce. Platba je zálohová a
systém čipové karty odečítá při objednání
z částky za stravné cenu jednoho oběda. Po
vyčerpání zaplacené částky není možno
objednat
ani
odebrat
oběd.
Finanční zůstatky za nevybrané obědy se
převádějí do dalšího měsíce. Finanční zůstatky
z uplynulého školního roku jsou převáděny do
nového.
Způsob a termín plateb:
a) Bankovní účet (povolení k inkasu) –
k 20. v měsíci – na číslo účtu
č.ú.234667270/0300 – prvotní jistina
(jednorázový příkaz) již k 20.8. ve výši
950,- Kč, další (limit inkasa) již ve výši
600,- Kč
b) Bankovní účet (trvalý příkaz) –
k 20. v měsíci – na číslo účtu
234667270/0300 – prvotní jistina
již k 20.8. ve výši 600,- Kč,
každá další též ve výši 600,- Kč
c) Hotovostní platba v kanceláři ŠJ (veřejnost)
Již v průběhu měsíce června lze zadat souhlas
k inkasu na 600,- Kč s platností od 20.10. nebo
trvalý příkaz ve výši 600,- Kč s platností od
20.8. ve prospěch účtu školy. Je proto
bezpodmínečně nutné přinést vyplněnou
přihlášku ke stravování nejdéle do 30.6.
(přihlášky obdržíte nejpozději do konce
května).
Žádáme rodiče, aby platby školní jídelně
prováděli výhradně bezhotovostním stykem.
Variabilní symboly žáků obdržíte na tel. čísle
ŠJ 377 900 807, nebo sekretariát školy
377 900 342.

Změna v systému plateb obědů

OD 1.9.2013 NÁS ČEKÁ NĚKOLIK
ZMĚN OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ VE
ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:
- objednávání a odhlašování stravy pomocí
internetu ve Škole OnLine
- platby inkasem na účet školy nebo trvalým
příkazem (výjimečně hotově)
- možnost kontroly odebírání obědů
- zjištění aktuálního stavu konta pro
možnost stravování se dítěte
Jak na to?
1. Mít přístup do Školy OnLine
2. Na přihlášce ke stravování zatrhnout
možnost „Chci objednávat přes internet“
3. Po nastavení administrátorem bude ve
Škole OnLine v záložce „Ostatní“ funkční
odkaz
“Stravovací
systém“,
který
automaticky otevře nové okno internetové
stránky
4. Můžete ovládat funkce „Stravovacího
systému“

Školní poradenské pracoviště
Je otevřeno bezplatně každý první čtvrtek
v měsíci od 16:00 do 18:00 hodin v 1.
patře
ZŠ
(učebna
311).
Poradenský psycholog pan Škarda je
rodičům
k dispozici
po
telefonické
objednávce minimálně 14 dní předem u
Mgr. Jindrové nebo Mgr. Studničkové
na tel. 377 900 985 nebo 377 900 342.

POZVÁNKA
VÝROČÍ BUDOVY ČESKÉ ŠKOLY

Informace: správce sítě p. Michal Štumpf
tel: 608 035 420, strava@zschotesov.eu
__________________________________
Strava je vydána na základě správného
zvukového a světelného signálu po vložení
karty do snímače.

Strávník je povinen nosit denně svou
čipovou kartu. Případné zapomenutí karty se
řeší s vedoucí ŠJ.
Bez karty bude zaplacený oběd strávníkovi
vydán až po zjištění platby stravného u vedoucí
ŠJ.
Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na
svém kontě obnos, který plně pokryje cenu
oběda.
Za včas neodhlášenou nebo neodebranou
stravu se finanční ani věcná náhrada

KDY: sobota 14.9.2013 od 10:00 hodin
KDE: areál Základní školy Chotěšov
Program:
Výstava kronik a fotografií
Vystoupení žáků školy
Hudební skupiny
Sportovní soutěže
Setkání s bývalými i současnými učiteli
Prohlídka školy
Prodej pamětní publikace
Prodej upomínkových předmětů
Stánky s občerstvením

Informace z florbalové ligy ZŠ

2012/2013
VIII. ročník žákovské florbalové ligy
úspěšně pokračuje. V letošním roce se
účastní 12 týmů ve 4 kategoriích. V lednu
byla odehrána již polovina zápasů a nyní
následují odvetné zápasy základní části.
Koncem školního roku zakončíme ligu
pravděpodobně i závěrečným turnajem –
Play off.
Petr Koňařík – řed.soutěže

O soutěži Věříš si
Každoročně pořádá naše škola pro žáky
druhého stupně soutěž Věříš si. Ve dnech
18. - 22. února probíhala třídní kola
soutěže. Soutěž se skládala z pěti částí
zaměřených na vědomosti, rychlost a
kooperaci, vyjádření vlastního názoru na
danou problematiku, plnění různorodých
úkolů a odhalování pravdy. V každé třídě
soutěžily děti ve skupinách po pěti a
uplatňovaly své znalosti, zkušenosti,
zručnost a rozvíjely schopnost spolupráce.
Nejúspěšnější tým z každé třídy postoupil
do školního kola soutěže, které se konalo
dne 27.3. v prostorách školního klubu. Po
velmi vyrovnaném vědomostním souboji
se celkovým vítězem stal tým z 9.A
(D.Klička, J.Albrecht, L.Calta, L.Blahník a
P.Vintr). Vítěze čeká extra výlet společně
se členy žákovského senátu.
M.Pflugová, ved. ŠK

Odpočinek před dalším utkáním

Masopust ve škole
21. února se do školy vydalo několik
desítek maskovaných osob, po škole
cupitaly princezny, víly, tanečnice, po
chodbách se skrývali rytíři, kovbojové,
šerifové, policajti a další bojovníci. Ve
všech třídách prvního stupně si v tento den
děti připomněly tradici masopustu. V hale
jsme si prohlédli všechny masky a každý
dal hlas té, která se mu líbila nejvíce.
Nejvíce hlasů nakonec dostala maska z
5.A
„tanečnice“ Veroniky Jandové.
Děkujeme všem dětem i vyučujícím za další
zajímavý netradiční školní den. (I.Hudcová)

Veronika s Terezou při prezentaci názoru

Pohled rodičů na práci školy
Anonymní anketa

Prosíme o odstřižení listu a doručení zpět škole.
Označte své odpovědi zatržením. Vyhodnocení
ankety najdete v příštím Zpravodaji pro rodiče.
Děkujeme.
1. Ze svého pohledu rodiče jsem s prací školy
spokojen/a:
Ano – většinou ano - nevím – občas – ne

foto z masopustu

2. Svému dítěti musím s domácím úkolem
pomáhat:
Ano – většinou ano - nevím – občas – ne
3.

Zadaná písemná cvičení učitel/ka
kontroluje:
Ano – většinou ano - nevím – občas – ne

4. Probrané učivo - domácí úkoly (cvičení) mé
dítě zvládá bez problémů:
Ano – většinou ano - nevím – občas – ne

5. Myslím si, že samostatnou snahu a aktivitu
mého dítěte škola podporuje:
Ano – většinou ano - nevím – občas – ne

6. Myslím, že mé dítě se cítí paní učitelkou /
panem učitelem odstrkováno:
Ano – většinou ano - nevím – občas – ne
7.

Mé dítě si myslí, že paní učitelka / pan učitel
známkují (hodnotí) spravedlivě:
Ano – většinou ano - nevím – občas – ne

8. Třídní učitelka / učitel řeší
podněty a připomínky rodičů:
Ano – většinou ano - nevím – občas – ne

9. Při domluvených osobních jednáních
s učitelkou / učitelem řešíme problematiku
dítěte jako partneři v klidu
Ano- většinou ano -nevím –občas -ne
10.

Považuje mé dítě všeobecné vzdělání, které
poskytuje ZŠ, za důležité?

z knihy

Perličky ze školních lavic

„Tvrdé „y“ můžeme napsat všude, ale
někde to je špatně.“
„Rovnice o dvou neznámých je, když
nevíme ani jedno číslo a přitom musíme
vypočítat výsledek.“
„Marie Terezie se proslavila tím, že měla
strašně moc dětí a ještě k tomu stihla i
vládnout.“
„Byliny jsou kytky, které můžeme utrhnout.
Na dřeviny si už musíme vzít pilku.“
„Ostrov je špička kopce, který je pod
vodou.“
„Když je roztok nasycený, tak má dost.“
„Baterie je konzerva s energií.“
„Tatínkovi jsem vyřídil, aby přišel do školy.
On nejspíš někde zabloudil…“

Ano – většinou ano - nevím – občas – ne

Další sdělení nebo vyjádření:

L.Polanský: Perličky ze školních lavic

Letní tábor Kralovice
Vážení rodiče, vážené děti,
OSPV Chotěšov
ve spolupráci s OÚ a ZŠ Chotěšov
zvou všechny občany a děti k aktivní
nebo divácké účasti dne
20. dubna 2013.
Start, cíl a zázemí jsou v areálu ZŠ.

Sedmička pro Chotěšov

Vážení rodiče, dovolte nám,
abychom Vás pozvali na vernisáž výstavy
SEDMIČKA PRO CHOTĚŠOV,
která se koná v neděli 21. 4. 2013 v 15.00
hod. v prelatuře kláštera.
Autory
vystavených
výtvarných
a
řemeslných prací jsou občané Chotěšova a
blízkých obcí.
My, žáci VII.A, jsme pro Vás připravili tuto
výstavu ve spolupráci se společností Rodiče
vítáni a Nadačním fondem Tesco.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Podpořit nás můžete zde:
http://www.extratrida.cz/projekt/www/proj
ektova-nastenka/?idProjektu=91

v průběhu letních prázdnin se opět vydáme
na školní tábor. Za naši základnu jsme
zvolili již osvědčený sportovní kemp na
okraji
Kralovic.
(městečko
ležící
na severním Plzeňsku vzdálené cca 40 km
od Plzně). V blízkosti kempu se nachází
přírodní koupaliště, přímo v kempu máme
k dispozici sportovní hřiště pro všestranné
využití a ping-pongový stůl. Navštívíme 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, poblíž se nachází kostel
Mariánská Týnice.
Všichni účastníci tábora budou ubytováni
ve čtyřmístných chatkách. K dispozici je
vybavená kuchyň a sociální zařízení s
teplou vodou. V hlavní zděné budově se
nachází společenská místnost sloužící
zároveň jako jídelna. Izolace a ošetřovna
budou vytvořeny ze samostatných chatek.
Na pokojích jsou elektrické zásuvky.
V kempu mohou děti využít místního
bufetu pro nákup občerstvení (nápojů,
nanuků atd.). K dispozici bude proškolený
zdravotník, v blízkosti se nachází lékař a
chirurgická ambulance.
Termín konání: 13. – 20. 7. 2013
Místo konání: SPORT-KEMP Kralovice,
Manětínská 911, 331 41 Kralovice;
sportkemp.wz.cz
Cena pobytu činí 2 000,- Kč.
V případě zájmu o podrobnější informace či
přihlášku se prosím obraťte na vychovatelku
Školního klubu M. Pflugovou.

Zápis do prvního ročníku
základního vzdělávání pro školní
rok 2013/2014
V úterý 15. ledna 2013 bylo ve škole velmi
živo, konal se totiž zápis dětí do budoucí
první třídy. Spolu s rodiči přišlo 31 dětí.
Většina zvládla všechny „nástrahy“ zápisu
bez větších potíží a do školy se těší.
Ve správním řízení bylo do školy přímo u
zápisu přijato 23 dětí. U dalších 8 rodiče
požádali o pozastavení správního řízení.
Mají tak čas nejdéle do 31.5.2013 předložit
potřebné dokumenty (vlastní žádost rodičů,
doporučení
pedagogicko-psychologické
poradny a doporučení lékaře) pro případný
odklad školní docházky o 1 rok.
Seznam přijatých žáků je pod číselnými
kódy vyvěšen na webu školy (úřední
deska), stejně tak seznam dětí, kde je
správní řízení pozastaveno.
Rodiče budoucích prvňáčků budou pozváni
na schůzku s třídní učitelkou Mgr. L.
Nečasovou 13.6.2013 od 16:00 hodin
v budově ZŠ Chotěšov, kde jim bude
předán seznam věcí pro prvňáčky a
seznámí se s dalšími informacemi o školní
docházce.
Pozvánky na tuto akci dostanou rodiče
v MŠ.
Na všechny nové školáky se pak těšíme při
slavnostním
zahájení
školního
roku
v pondělí 2. září 2013.
Mgr.Alice Jindrová, zástupkyně ředitele
školy

Volba povolání 2012/2013
V letošním školním roce vychází celkem 23
žáci (všichni z 9. ročníku ).
Dvě žákyně byly letos přijaty do škol
s talentovými zkouškami . Ze 44 přihlášek
ke studiu na středních školách, které byly
podány v 1. kole přijímacího řízení, jich 29
směřovalo do studijních oborů s maturitou
(což je 66%) – z toho 7 přihlášek do
učebních oborů s maturitní zkouškou .
Dalších 15 přihlášek pak bylo do učebních
oborů s výučním listem. Ke studiu na
gymnáziu se nepřihlásil nikdo.
Přihlášky směřovaly celkem do 16
středních škol a učilišť, přičemž největší
zájem byl o sloučenou Střední průmyslovou
školu stojnickou
a Střední odbornou
školou profesora Švejcara v Plzni (10
přihlášek).
Dále pak Střední odborné učiliště
v Domažlicích a plzeňská
Střední
průmyslová škola elektrotechnická – obě
školy obdržely po 5 přihláškách.
Čtyři přihlášky byly zaslány na Střední
zdravotnickou
školu
v Plzni a SOŠ
Horšovský Týn.
V současné době budou žákům vydávány
zápisové lístky a tito budou čekat na
rozhodnutí ze středních škol
o jejich
přijetí či nepřijetí ke studiu.
Koordinátor pro volbu povolání
Mgr. František Marek

DĚTI V EVROPĚ - projektový den
Zveme vás dne 31.5.2013 od 8:30 hod. na
projektový den Děti v Evropě, který se
uskuteční v areálu Základní školy Chotěšov.

Noc s Andersenem
Již po několikáté se začátkem dubna
nocovalo v českých knihovnách, školách a
školkách u příležitosti Noci s Andersenem.
Letošního ročníku, který byl věnován
knížkám s ilustracemi malířky Heleny
Zmatlíkové, se zúčastnilo více než 45 000
nocležníků. V naší základní škole strávilo
noc ve společnosti pohádek, her a soutěží
44 dětí a 3 paní učitelky. (Hana Duffková)

Kreslíme jako Helena Zmatlíková

A teď už na kutě!
Pohádkové soutěže v zahradě Národního domu

Spánek dětí
Helena Mlíčková, (www.forexample.cz )
Dítě ve věku 7 - 12 roků potřebuje spát 10 11 hodin denně (úryvek z článku)

Návštěva Knihovny Václava Hataje v Chotěšově

Opékání špekáčků na školní zahradě

„V tomto věku stále roste počet sociálních,
školních a rodinných aktivit, které dítě musí
absolvovat a čas, kdy chodí dítě spát, se
posouvá na pozdější hodinu. Většina
dvanáctiletých dětí chodí spát kolem
deváté hodiny večer, ale rozptyl, kdy chodí
děti v tomto věku spát je velmi široký a
pohybuje se od půl osmé do desáté večer.
Stejně tak zatímco některým dětem stačí
devítihodinový spánek, jiné stále potřebují
dvanáct hodin. Dobrý spánek je podmínkou
zdravého vývoje dítěte.“
ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Společné čtení



http://ceskomluvi.cz



www.rodinaaskola.cz

 www.pigy.cz

