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Kuličkiáda letos podruhé
Školní kuličkiáda stále
stoupá ve větší oblibě
a letošní ročník byl tak
úspěšný, že se děti
rozhodly před koncem
školního roku uspořádat
ještě jednu kuličkiádu.
Tentokrát
však
bez
dospěláckého doprovodu.
A s veškerou parádou
k tomu patřící se zapojily
do hry všechny ročníky.
Žákovská kuličkiáda byla
plná
emocí v dobrém
slova smyslu. Aby je hra
tolik
nevysílila,
měly
v budově
připravené
občerstvení
v podobě
čokoládové fontány. A
tak se skupinky hrající
kuličky střídaly se skupinkami občerstvujícími se čokoládovou
dobrotou.☺ Celé dopoledne vládla výborná nálada i počasí se
vydařilo, ve skleněných kuličkách se odrážely paprsky
hřejícího sluníčka a vůně nastávajících prázdnin. Bylo to
zkrátka krásné školní dopoledne.☼

Školní rok 2014/2015
Letošní rok nás bude provázet roční
téma INDIÁNSKÝ ROK, a to ve
všech
součástech
naší
školy:
mateřské škole, školní družině i
základní škole. Na děti čekají různé
hry, výtvarné nápady, výlety a
projekty s indiánskou tematikou.
Každý
měsíc
ponese
svoje
„indiánské“ jméno, proto září je
měsícem babího léta.
Roční téma se odvíjí od závazného
učiva v ZŠ - multikulturní výchovy a
jeho
cílem
je
naplnění
této
vzdělávací oblasti.
Během školního roku nás čeká řada
dalších akcí, které více, či méně
budou zasahovat do každodenního dění:
 díky dotaci, kterou se podařilo získat obci Stehelčeves,
bude realizováno zateplení budovy školy a výměna
oken,
 souběžně s tím bude žádáno o další dotaci na půdní
vestavbu, která s předchozím projektem je úzce
propojena,
 během prázdnin škola získala sponzorský dar na
rekonstrukci školní zahrady - vzhledem k probíhajícím
stavbám bude zatím provedena rekonstrukce horní
části zahrady a nákup materiálu na opravu dolní části v této akci uvítáme rádi pomoc všech rodičů i přátel
školy :-)
 v základní škole bude probíhat realizace projektu IT ve
škole, díky kterému bude probíhat vzdělávání pedagogů
 v mateřské škole se bude škola účastnit hned několika
projektů ESF zaměřených na vzdělávání pedagogů MŠ
Doufáme, že se vše podaří, tak jak je předběžně naplánované
a veškeré změny povedou k dalšímu zvýšení kvality naší
školy.

Noví prvňáčci
Do prvního ročníku základní školy přivítáme letos sedm
nových žáčků - samých kluků. Do lavic poprvé zasedne
Miroslav Hrach, Jan Klimeš, David Krchov, Dominik Najšel,
Martin Procházka, Marek Šafranko a Jiří Tučka. Přejeme jim i
jejich rodičům spousty krásných dní ve škole, radost z první
přečtené knížky a prvních napsaných slov.

Pedagogický sbor
Ředitelka školy a učitelka ZŠ - Mgr. Bc. Šárka Holečková
I. třída ZŠ (1. a 2. ročník) - třídní učitelka Kamila Hlavsová
II. třída ZŠ (3. ročník) - třídní učitelka Ladislava Nová
II. třída ZŠ (4. a 5. ročník) - třídní učitelka Bc. Miroslava
Štancová
Vychovatelka školní družiny - Michaela Kracíková
Vedoucí učitelka mateřské školy - Kateřina Müllerová
I. třída MŠ U Krtečka - učitelka Jitka Kmohanová
II. třída MŠ U Kašpárka - učitelka Martina Tesařová
III. třída MŠ U Žirafky - učitel Petr Michalíček a Vladimíra
Rašková, Dis.

Změna provozu školní družiny
V letošním roce jsme pro vás rozšířili provozní dobu školní
družiny, a to od 12:00 do 16:30 každý den.
Úplata za vzdělávání ve školní družině činí od 1. 9. 2014
120 Kč na měsíc.

Zájmové kroužky
I v tomto školním roce budeme pro naše žáky nabízet řadu
zájmových kroužků. V případě volných míst bychom rádi tuto
nabídku rozšířili i pro další děti, které mají např. bydliště

v obci, ale dojíždějí do jiných škol, kde zájmové kroužky
nemají možnost navštěvovat.
Připravujeme v nabídce tyto zájmové kroužky:
 Vaření
 Počítačová „doučka“
 Sportovní (míčové) hry
 Mladí debrujáři (pokusy hravě)
 Ruční práce nebo Výtvarný kroužek
 Předškolička
Rodiče bude jistě zajímat nový kroužek pro děti, které se
chystají ve školním roce 2015/2016 do 1. ročníku. Pro ně
bude určen zájmový kroužek Předškolička. Jeho hlavním
zaměřením bude hravá příprava dětí na úspěšné zvládnutí
vstupu do základní školy. Děti se pod vedením zkušené
učitelky 1. ročníku budou věnovat přípravným cvičením a
vzdělávacím hrám zaměřených na všestranný rozvoj.
Kroužek bude probíhat pravidelně od října 2014 po celý školní
rok v prostorách 1. ročníku základní školy vždy v úterý od
13:45 do 14:30 a bude zdarma. Rodiče budou hradit pouze
náklady spojení s pořízením pracovních materiálů, které
budou upřesněny.
V případě, že jsou mezi vámi zájemci o vedení některého
dalšího zájmového kroužku, který není v naší nabídce,
uvítáme váš podnět a chuť kroužek vést. Prosím kontaktujte
ředitelku školy během měsíce září.

Připravujeme






1. září - slavnostní zahájení školního roku
5. září - školní Olympiáda
9. září od 16:00 rodičovské schůzky v mateřské
škole
9. září od 16:30 rodičovské schůzky v základní
škole
11. září - beseda s ředitelem sirotčince v Kongu
(navazující akce na loňskou charitativní pomoc)

