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Škola o prázdninách nespí, ale

 nakupuje. Jako každoročně nakupujeme vybavení pro prvňáčky, výtvarné
potřeby, sešity a učebnice pro žáky na další školní rok. Ve druhé třídě základní
školy zdobí čelní stěnu nová bílá keramická tabule.
 opravuje. V průběhu prázdnin probíhala oprava střechy nad domečkem na
hračky a oprava opadávající římsy nad vchodem do školní kuchyně. V nejbližší
době ještě čekají na opravu radiátory na chodbě v I. patře a brouzdaliště na
zahradě.
 maluje. Malování letos probíhalo
ve třídách mateřské školy a školní
družiny. Dolní třída je žlutá, horní
oranžová. Nový nátěr čeká i na šplhadla
na zahradě.
 stěhuje. Nábytek mění své místo,
nejen aby mohl být lépe využit, ale také
proto, aby se proměnilo a vylepšilo za rok
okoukané prostředí tříd.
 bohužel
i
plave.
Zřejmě
nejsilnějším prázdninovým zážitkem byl pro naší školní budovu plavecký výcvik.
Díky prasklé hadičce, která přivádí vodu do nádržky u toalety, si přes jednu
červencovou noc zaplavala horní i dolní umývárna a WC, chodba, třída i kabinet
mateřské školy. Odplavena byla i část omítky na chodbě, která odhalila původní
tmavě zelenou malbu. Stále ještě
bojujeme
s vysoušením
prostor
a
likvidujeme plíseň, která má snahu na
vlhkých stěnách růst. Vzhledem ke stáří
budovy budou zdi vysychat ještě nějakou
dobu, proto nestihneme malbu opravit a
vymalovat do začátku školního roku.
Věříme, že najdeme pochopení u všech,
kteří školu budou navštěvovat.
 uklízí.
V srpnu probíhal
velký úklid, nejen ten po potopě. Myla se okna,
svítidla, obklady, nábytek, podlahy a koberce – však to
znáte z domova.
Děkujeme
p. Šťáhlavské a obecním zaměstnancům za
pomoc při úklidu následků havárie,
p. Princlíkovi za zapůjčení vysavače na vodu,
p. Lapáčkovi za opravy toalet,
p. Pobříslovi za zapůjčení vysoušečů zdiva,
p. Klinerovi za zapůjčení a instalaci lešení na
opravu římsy.

Co je nového?

Školní rok 2010/2011 otevře dětem
cestu do vlastního nitra. Celoroční školní
projekt „Cesta do mé hlavy“ je zaměřen na
osobnostně – sociální výchovu a poznání sebe
sama.
Současně s tím bude zaveden nový
předmět Etická výchova, jehož učivo je
povinně dle pokynu ministerstva školství
zařazeno do výuky prvouky v 1. – 4. ročníku a
do samostatného předmětu v 5. ročníku (1
hodina týdně).
Větší prostor dostane i výuka
Informatiky, která je nadstandardně zařazena
v naší škole již od 3. do 5. ročníku v obsahu 1
hodina týdně nad povinný rámec.
Větší péči chceme věnovat i nadaným
dětem. Díky nově získané dotaci EU na výuku,
vybavení, vzdělávání učitelů a tvorbu
metodických materiálů bude již v začátku
školního roku postupně realizován projekt
s názvem „Podpora výuky dětí s nadáním“.
Kromě jiného bude díky projektu v letech 2010
– 2012 nabízen dětem další nový nepovinný
předmět Konverzace v anglickém jazyce.
Již v září se žáci základní školy zapojí do
výzkumného
projektu
„Prožitková
procházka“ pod vedením katedry zahradní a
krajinné architektury České zemědělské
univerzity v Praze. Tento projekt probíhá v
Mikroregionech Údolí Lidického potoka a Brána
Vysočiny. Projekt "Prožitková procházka" staví
žáky formou simulační hry do pozice
projektanta, který má navrhnout trasu
procházky místní krajinou pro různé skupiny
obyvatel různého zaměření. Výsledkem bude
nejen hlubší poznání naší na první pohled
nezajímavé krajiny, ale i spolupráce se ZŠ
v Božejově na Vysočině, kam děti pojedou na
výměnný pobyt.
Děti v mateřské škole se mohou těšit nejen na
pestrý každodenní program v rámci celoročního
tématu, ale také na novou milou paní
učitelku Jitku Kmohanovou, která bude mít
na starosti předškoláky ve II. třídě MŠ.
Všechny děti si budou moci vybrat ze
zájmových kroužků: aerobik, flétna, výtvarný
kroužek, sportovní kroužek, kroužek AJ pro MŠ.
Kromě této nabídky „navíc“ čeká děti
každodenní výuka povinných předmětů, kterou
se snažíme připravit co nejzajímavější.
Přejeme dětem hodně sil a chuti k učení!

Co chystáme v září?
 Zahájení školního roku
2010/2011 v ZŠ
ve středu 1. 9. od 8:00 do
8:45 na zahradě školy
 Provoz mateřské školy
od 1. 9. od 6:30 do 16:30.
 Provoz školní družiny
od 2. 9. od 11:55 do 15:30
(1. 9. děti 1. – 3. ročníku
dostanou přihlášky, které je
nutné vyplnit a donést hned
2. 9.).
 Provoz školní jídelny
pro žáky ZŠ od 2. září, pro
žáky MŠ již od 1. září.
 Školní olympiáda ZŠ
v pátek 10. 9. dopoledne
 Rodičovské schůzky
v úterý 7. 9. od 16:00 v MŠ
a od 16:30 v ZŠ
 Fotografování tříd
14. 9. od 9:00
 Ředitelské volno
27. 9. 2010 (jen ZŠ)
 Sběr starého papíru
29. – 30. 9. na zahradě
školy vždy od 13:00 –
15:30 hodin.

Pokladní hodiny

STŘEDA

7:30 – 9:00
15:00 – 16:30

Platby je možné hradit i na účet
školy. Termíny splatnosti jsou
vždy do 15. dne v měsíci.

Základní škola a Mateřská škola
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