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ADRESU, KTEROU UVEDETE

Příjemné, pozorné počtení!

Informační bulletin č. 1. 2014/15

*Letošní  prázdniny
jsou  za  námi.  Je

škoda,  že jejich závěr byl  tolik chladný a deštivý.
Jako by se příroda nezadržitelně klonila k podzimu
stejně jako žáci míří do škol a rodiče z dovolených
zase  do  práce.  Dlouhé  dny  prázdninových
dobrodružství,  výletů  a  pobytů  jsou  tedy  konce.
Nyní však už hurááá do učení, do poznávání nového,
mezi kamarády ze třídy! 
Vítáme  především  nové  žáky  a  hlavně  prvňáčky,
kteří jsou zvědaví a plní očekávání. První informace
rodičům  byly  předány,  další  informační  schůzky
budou následovat.  Rodiče 1.  tříd byli  seznámeni s
tím, že z iniciativy některých z nich, kteří darovali
škole finanční dar,  se pokryjí výdaje na asistentku k
jejich početnějším třídám. Škola na těchto výdajích
participuje zhruba jednou čtvrtinou.  
V úterý ředitel školy navštívil všechny třídy, zejména žákům devátých a osmých ročníků popřál hodně sil v
období,  které  bude  rozhodovat  o  jejich  dalším umístění  při  vstupu  na  střední  školy.  Změna  zákona  o
přijímání žáků na SŠ má vstoupit v platnost až v dalším školním roce; týkala by se tedy až letošních osmáků.
Jako každý rok zdůrazňujeme, že v naší škole hodně sázíme na otevřenost v komunikaci. Připomínáme, že
problém řešený společně v zárodku se nemusí stát problémem. Rodiče vědí, že mají do školy dveře otevřené.
Na druhou stranu doufáme, že informace, které od nás dostávají, nejsou brány na lehkou váhu. Jejich děti
poznáváme zase z jiné strany než oni doma. Bylo by fajn, aby propojení bylo minimálně tak pevné jako jiné
roky. 
Zkrátka, přejme si společně dobrý rok!

*O prázdninách proběhly rekonstrukční práce kvůli zabránění průsaku vody do jídelny a kuchyně, kterou
prováděla stavební firma Barták. Součástí  je i rekonstrukce výtahu, která by měla skončit o podzimních
prázdninách. Nový vzhled dostal také školní bufet, školní klub a samotná školní jídelna. 
Vznikla nová místnost školní družiny a stěhuje se kabinet tělesné výchovy, protože jsme také vybudovali
kabinet informatiky.

*Při zahájení jsme představili nové paní kolegyně. Paní asistentku 2.B Jitku Hončíkovou a paní kolegyni
Zinu Omelkovou, která bude učit hudební výchovu, výchovu k občanství, tělocvik a výtvarnou výchovu. 

Prvňáčci  se  budou  učit  angličtinu stejně  jako  jejich  loňští  předchůdci,  tedy  ve  dvou  zhruba
dvacetiminutových blocích týdně. Vycházíme ze zkušeností škol, které s výukou angličtiny v první třídě mají
dlouhodobě dobré výsledky,  a z doporučení metodiků jazykářů, aby se výuka cizího jazyka posunula do
začátku  školní  docházky.  Jde  zejména  o  osvojování  angličtiny audioorální  formou,  tedy pouze  ústně  s
odposlechem  (melodie,  tempo,  přízvuky),  o  odbourávání  strachu  z cizího  jazyka  i  o  získání  pocitu
samozřejmosti,  že  vedle  mateřštiny existuje  další  jazyk,  kterému se  postupně  učím.  Většina  žáků měla
angličtinu  už  v mateřské  školce,  nedojde  tak  k ročnímu  nebo  několikaletému  přerušení.  Výuka  v tomto



ročníku bude skutečně probíhat hravou formou. Zveme rodiče do tříd. Nejenom na angličtinu, nejenom do 1.
ročníků  .  V předcházejících čtyřech letech se nám angličtina u prvňáčků jednoznačně osvědčila.  Příští
týden proběhnou jednání o  zapojení rodilých mluvčích do hodin angličtiny jako druhého, tzv. párového
učitele.

* Poprvé zavádíme jednotný systém v práci třídních učitelů se žáky.  Třídnické hodiny si pamatujeme i z
naší  školní  docházky.  Nebudou se  v nich probírat  jen organizační  záležitosti  třídy nebo školy,  příprava
projektů  či  akcí  nebo přípravu na  jednání  školního parlamentu.  Máme v plánu,  že  při  těchto setkáních
třídních učitelů se žáky dojde zejména na socializační aktivity, poznání sebe sama a hledání svého místa v
kolektivu. Třídnické hodiny budou probíhat odpoledne první čtvrtek v měsíci, začínáme v říjnu.

* Čtvrtky se stanou také  poradními dny pro pedagogický sbor.  Zejména na čtvrtky odpoledne budeme
plánovat semináře, školení, porady.  Může se samozřejmě stát, že ne vždy se aktivita pro sbor bude moci v
tento den uskutečnit. Na tyto dny směřujeme také konání pedagogických rad. 

* Díky nadaci  The Kellner Family Foundation   jsme zapojeni do grantu
POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU.  Společně  jsme vytvořili  dokument
Pedagogický  plán  rozvoje  školy,  ze  kterého  se  odvíjejí  individuální  plány
profesního rozvoje jednotlivých učitelů. Rodičovskou veřejnost nemusí tolik
zajímat tato pracovní témata, ale spíše praktický dopad na výuku. Doufáme, že
přivítáte informaci o zavedení čtenářských dílen, o kterých jsme se zmínili při zahájení školního roku. Od 2.
do 9. ročníku se budou učitelé češtiny cíleně věnovat rozvoji čtenářské gramotnosti za pomoci beletrie. V
těchto hodinách (na 2. stupni vznikají dokonce ve 4 třídách samostatné předměty) se pomocí individuálního
čtení  a  řízených  otázek  a  úkolů  žáci  budou  zlepšovat  nejen  ve  zlepšování  slovní  zásoby  a  způsobu
vyjadřování, ale zejména v porozumění textu. Díky grantu jsme absolvovali nejen semináře, ale mohli jsme
zakoupit  sady knih,  ze  kterých  si  žáci  budou moci  vybírat  zajímavé  tituly.  Četba  vlastních  knih  je  po
konzultaci s učitelem také vítaná. O dalších aktivitách grantu s přímým dopadem na výuku Vás budeme
postupně informovat.
V tomto školním roce proběhnou kromě jiných aktivit dvoudenní oborová setkání v sedmi tématech, vždy
pro 4 učitele z každé zapojené školy. Každá ze sedmi škol má na starosti organizaci jednoho z nich. Bude se
jednat o matematiku, cizí jazyky, badatelství, ICT, čtenářskou gramotnost, osobnostní a sociální výchovu a
školní družiny a kluby. Naše škola zajišťuje poslední aktivitu. 

* Minulý rok římskokatolická farnost Sedlčany zorganizovala výuku náboženství přímo na základních 
sedlčanských školách. I my stejně jako vloni otevíráme nepovinný předmět náboženství na základě svobody 
vyznání a náboženského vzdělávání podle § 15 Zákona č. 561/2004 Sb. ve znění novely č. 472/2011 Sb. 
V případě dostatečného počtu přihlášených žáků se tento předmět začne vyučovat od 17. 9. 2014. 
Seznámit se s ním můžete na stránkách školy v ŠVP či rozhovorem s vyučujícím. Výuka je postavena na
biblistice,  katolické teologii,  křesťanské etice,  kulturně historickém dědictví  křesťanské Evropy,  nauce o
rodině, výchově k manželství a rodičovství, hodnotě lidského života. 
Během výuky je využívána zážitková pedagogika;  práce s obrazem,  textem,  slovem.  V rámci  spolupráce
s rodiči si žáci odnášejí z hodin základní myšlenky ztvárněné či zapsané i do svých domovů. Nebude chybět
jednodenní  projektová  exkurze  a  projektové  zaměření  na  historické  budovy  ze  současného  pohledu.
Přihlášení žáků z vyšších ročníků bez předešlé zkušenosti  s tímto předmětem je dle zkušenosti  vyučující
reálná. 
Vyučovat jej bude Mgr., Bc. Ivanka Čiháková. 
skupina: mladší žáci, 1. – 4. roč.:  STŘEDA 12.15 – 13.00
skupina: starší žáci, 5. - 9. roč.: STŘEDA 14:15 – 15.00
Případné dotazy směřujte na tel.: 725 380 414 (pí Čiháková)

Od října bude k dispozici objednávání obědů přes internet. Veškeré informace u paní Malíčkové na  318
875 547,

od 7.00. hod. k dispozici mobil 736138023.

*Informace pro žáky 6. ročníku o třídenním adaptačním kurzu, který proběhne od 8. do 10.9. na Častoboři
obdrží  rodiče  formou  informačního  letáčku.  Kurz  povedou  třídní  učitelky  –  Štěpánka  Kuthanová,  Eva
Jiráková a výchovný poradce pro 2.stupeň Jiří Šibrava. 

* Nejstarší žáky, jak jsme informovali při zahájení školního roku, čeká kromě běžné práce důležité přijímací



řízení. Učitelé matematiky a českého jazyka otevřou pro zájemce přípravu na studium na střední  školy.
Předesíláme,  že  je  určena  pouze  pro  ty,  kteří  se  chtějí  připravovat,  pro  ostatní  nemá  smysl.  Nutnou
podmínkou je také aktivní účast žáků v běžných hodinách. Jedná se o procvičení a upevnění látky, nejde o
suplování hodin. Kromě jiného nabídneme letos už po osmé žákům témata Absolventských prací. 

* V příštím týdnu proběhnou v rámci našeho školního pilíře PROPOJENÍ první kontakty mezi žáky 9. a 1.
tříd. Deváťáci se na první setkání už těší, intenzivní vazby mezi dětmi přetrvávají většinou celý rok.

*Další informace o aktivitách školy, prázdninách apod. naleznete v Organizaci školního roku v další čísti
tohoto bulletinu.

*  Vloni  jsme  uzavřeli  třetím  rokem  čerpání
prostředků z projektu EU PENÍZE DO ŠKOL. 

*  Také  v  loňském  školním  roce  jsme  díky  grantu  v celkové  hodnotě  1,7  mil  Kč.,  který  se  jmenuje
KOMPETENCE V PRAXI (CZ.1.07/1.1.32/02.0098)
absolvovali  Projektové učení v přírodě na Častoboři
(garant  Š.Kuthanová).  Jeho  prezentace  se  účastnilo
přes dvě stovky rodičů, přijde nám tedy zbytečné se o
něm dále  rozepisovat.  Podobně jsme v komornějším
prostředí  zámku  Vrchotovy  Janovice  uskutečnili
aktivitu s  názvem Řetězové provádění  (V.Křenková).
V  tomto  grantu  se  pomocí  ověřování  a  tvorby  tzv.
manuálů  jedná  o  předání  zkušeností  z našich
charakteristických aktivit  dalším školám a zájemcům
formou vypracování a ověření postupů práce a kvality
příruček. Všechny manuály jako výstupy tohoto grantu
jsou  postupně  uveřejňovány  na  stránkách  školy.  V
předcházejících  dvou  letech  jsme  ještě  uskutečnili
grantem financovanou klíčovou aktivitu Absolventské
práce (H.Němečková) a Toulky Prahou (J.Nádvorník). 
Letos na podzim nás čeká celoškolní projekt DŮM (V.Mašková). Jste zváni na jeho prezentaci v expertních
skupinách do KDJS v pátek 14. listopadu odpoledne. Bližší informace o prezentaci projektu ještě obdržíte.
Projekt DŮM  se bude zabývat nejen technickou stránkou staveb od základů po střechu včetně inženýrských
sítí, podlah, izolací apod., ale také způsoby financování stavby, územním plánem, zápisem katastru a druhy
úvěrů a spoření, ze kterých se dá stavba domu spolufinancovat. Stranou nezůstanou ani estetické otázky –
barvy interiéru, fasády, úprava zahrady... 
Pro  učitele  to  kromě  masivní  porce  výkazové  „úředničiny“  neznamená  zahlcení  něčím  neznámým,
prodáváme jen to, co dobře umíme. Pro žáky je kromě informací a dovedností grant přínosný i ulehčením
rodinnému rozpočtu.  Připomínáme, že třídenní  pobyt  v Praze byl  při  Toulkách zcela zdarma stejně jako
týdenní Řetězové provádění, Učení v přírodě se povedlo zafinancovat  třetinovou cenou.

Vážení rodiče, každá škola podle zákona vydává školní řád. Celý řád je přístupný na webu školy nebo na 
nástěnce u hlavního vchodu. Prosíme Vás o přečtení a potvrzení důležité části školního řádu, která se týká 
Vašich povinností. Povinnosti rodičů jsou uveřejněny níže. Protože školní řád je postavený na zákoně o 
základním vzdělání (§ 30 Zákona č.561/2004 Sb. ve znění novely č. 472/2011 Sb.), tyto body jsou i pro Vás 
důležité - jedná se o zákonnou normu se všemi jejími důsledky.

Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou povinni
 zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 na  vyzvání  ředitele  školy se  osobně  zúčastnit  projednávání  závažných  otázek  týkajících  se

vzdělávání žáka,
 informovat  školu  o  změně  zdravotní  způsobilosti,  zdravotních  obtížích  žáka  nebo  jiných



závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s těmito podmínkami:

o řádně  omluvit  absenci  žáka  nejpozději  do  tří  kalendářních  dnů  od  počátku  jeho
nepřítomnosti  formou  telefonického  sdělení,  e-mailem   nebo  písemně;  první  dvě
možnosti musí být po návratu žáka podloženy NEPRODLENĚ písemnou omluvou,

o nemůže-li se žák zúčastnit výuky z důvodů předem známých, požádají písemně třídního
učitele nebo vyučujícího konkrétní hodiny o uvolnění (bez písemného omluvení nesmí
být žák uvolněn),

o žádost o uvolnění ze školy v délce do pěti pracovních dnů předkládá třídnímu učiteli,
nad pět pracovních dnů řediteli školy

oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo
trvalého  pobytu,  údaje  o  předchozím  vzdělávání,  údaje  o  případném  zdravotním  postižení  nebo
znevýhodnění,  jeho druhu,  popřípadě údaj  o  sociálním znevýhodnění,  údaje  o zdravotní  způsobilosti  ke
vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o jménu a příjmení
zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doporučování písemností, telefonické spojení a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

                                                                                                      
 *Na našich stránkách v novém kabátě  www.propojeni.cz najdete  mailové
odkazy  na  všechny  učitele.  Obecná  mailová  adresa  do  školy  je

zs@propojeni.cz,  telefon  do  školy  je  318822403,  telefon  do  ředitelny  318821002,  GSM  brána  O2  je
720596506, na T-Mobile 731268522. Mobil do ŠD je 734313350 a mobil do sborovny, který si berou třídy
na výlety nebo jiné akce – 739572480. Školní jídelna od 7.00. hod. 318 875 547; od 7.00. hod. k dispozici
mobil 736138023, kam možné napsat SMS.
*telefon na Středisko výchovné péče Příbram (PaedDr.J.Ptáčková) - 318623266, telefon na pedagogicko
psychologickou poradnu     (PaedDr.E.Kubíková) 318624085.

Školní klub  „volný“
Školní klub je určen pro žáky 5.-9. tříd naší školy.
Vychází  z  charakteristiky  této  věkové  skupiny,
zejména  ve  větší  samostatnosti  a  jejich
vyhraněnější a specializovanější činnosti.  Pracuje
na  principu  dobrovolnosti.  Žáci  mohou  kdykoli
přijít  a  odejít  (příchody  a  odchody  se  evidují),
mohou  se  podle  svého  zájmu  zúčastnit  některé
činnosti nebo hry, sami ji zorganizovat, nebo si jen
tak povídat a dívat se, vyplnit  polední  přestávku,
odpočívat v  partě kamarádů, příjemně naplnit svůj
volný čas.  Dává možnosti  i  těm dětem,  které se
nechtějí  soustavně  věnovat  nějaké  zájmové
činnosti.
OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN  RÁNO  od 6.30
A  ODPOLEDNE  PO + PÁ do 15h, ÚT-ST-ČT do 16h. 
K dispozici je stolní tenis, fotbálek, šipky, žonglovací náčiní, počítač, CD a DVD přehrávač, televizní Vii
konzole  se  sportovními  hrami,  Stepmania  neboli  taneční  koberec,  stolní  hry  (strategické,  odpočinkové,
hlavolamové, slovní, klasické i moderní), kytara, chůdy, kuželky, šlapadlo Pedalo, nožní balanční labyrint,
sportovní náčiní a odpolední užívání dvorku.... 
Klub  je  místem setkávání  žáků  různých  ročníků.  Naší  snahou  je  poskytnout   příjemné,  harmonické  a
podnětné prostředí mimo školní vyučování.
Školní klub  zájmové kroužky
Žáci mají možnost vybrat si  z řady zájmových kroužků: angličtina, aerobik, zumba,  paličkování, florbal,
sálový  fotbal,  keramika,  pěvecký sbor  Zábojáček,  saunování,  jógové  hry,  chovatelský  kroužek  a  nově
zajímavá matematika.
Obracíme se na šikovné maminky, které by chtěly vést výtvarný – tvořivý kroužek, pro který bohužel letos
nikoho nemáme. Bližší informace u Hanky Suché. 
Přihlašování do kroužku - zájemci se mohou zapsat na listiny umístěné během měsíce září na nástěnce u
hlavního vchodu do školy a platí se do konce měsíce října. 

mailto:zs@propojeni.cz
http://www.propojeni.cz/


Školní bufet
Bufet je propojen se školním klubem. Občerstvení je v příjemném prostředí s několika místy k sezení, 
otevřené ráno před vyučováním, o přestávkách a po obědě. Nabídka je pestrá : čerstvé pečivo, obložené 
housky, chléb s pomazánkou, jablka, jogurty, celozrnné pečivo, sušenky. Přestávku si můžou děti zpříjemnit 
nějakou dobrůtkou s možností vybrat si i zdravější pochoutku (müsli tyčky, sušené ovoce, cereální 
sušenky...). Z nápojů nabízíme džusy, vodu, kofolu, minerálky, čaj a horkou čokoládu. Odpoledne místnost 
slouží ke hrám. Naším přáním je spokojenost dětí i rodičů.

Okénko moudrého života
Naše snaha pomáhat je spojena s organizací Člověk v tísni. Už třetím rokem patří naše škola k pravidelným 
dárcům. To je  nejefektivnější způsob, jak pomáhat při dlouhodobějších projektech. Škola Propojení  přispívá
na konto ČVT  300,-Kč měsíčně, děti i dospělí naší školy dávají desetikorunu 1x za rok. Sbírka je 
dobrovolná a děti jsou vedeny k tomu, aby příspěvek byl z jejich kasičky nebo kapesného. Děláme to tak, že 
každý měsíc  patří jednomu ročníku.  V září začínají deváté třídy, osmičky v říjnu, sedmičky v 
listopadu.....učitelé a provozní zaměstnanci o prázdninách. Během roku seznamujeme děti s životem lidí v 
jiných částech světa.  
Díky Organizaci Člověk v tísni máme jistotu, že naše pomoc skutečně dorazí tam, kde je  momentálně nejvíc
potřeba. 
Příští rok na jaře organizujeme spolu s ostatními sedlčanskými školami nevšední akci, kterou také zastřešuje 
Člověk v tísni. Jmenuje se Vyběhej školu v Africe. Hlavním cílem projektu je spojení sportování s dobrým 
skutkem a propojení jednotlivých předmětů (zeměpis, občanská, výtvarná, tělesná výchova, jazyk...). Více si 
můžete přečíst na www.clovekvtisni.cz , kde je spousta článků a videí.
Recyklohraní - ekologie
Naše škola je přihlášena do celostátního projektu Recyklohraní. Pilně sbíráme elektroodpad, zářivky a 
baterie do připravených nádob ve škole. Za sběr získáváme body, které můžeme ve speciálním internetovém 
obchodě směnit za zajímavé odměny (školní pomůcky, vstupenky, sportovní náčiní, praktická elektronika). 
Další body získávám za zodpovězení  otázek, případně  splnění rozličných  úkolů  týkajících se odpadové  
problematiky. 
Rádi bychom vás proto požádali o pomoc při shromažďování odpadu. Sbíráme: všechny typy baterií 
používané v domácnosti a drobná elektrozařízení-vše, co funguje na elektřinu a vejde se do nádoby s 
otvorem 30x30 cm (rádia,mp3,diskmany,walkmany,kalkulačky,telefony,drobné počít. vybavení, elektrické 
hračky, hudební nástroje...)
NE : baterie rozbité,tekoucí,lepkavé,plně nabité,těžší než 1kg, autobaterie, baterie nebo akumulátory z 
průmyslových podniků,televizory a počítačové monitory) 
Také sbíráme úsporné zářivky.                                              DĚKUJEME za vaši pomoc.

http://www.clovekvtisni.cz/


Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání 
potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol. Více na www.recyklohrani.cz

Charakteristika kroužků:
Keramika (V.Dlouhá, J.Kuruczová)    pro všechny zájemce
Náplň programu vychází ze základních keramických technik modelování, pozvolného prohlubování vlastní 
zručnosti a citlivosti vnímání hmatem. Děti poznají různé druhy hlín, naučí se připravit šlikr, barvit 
engobami, glazovat, pochytit tvůrčí proces proměny kusu hlíny v artefakt. Důležitý je prožitek při práci s 
hlínou, radost z vlastního experimentování a objevování kořenů kultury.
Paličkování (V.Koubová)  od 5.tř.
Krásná a starodávná technika krajky. Neviditelně jsou do ní zapracované myšlenky, vzpomínky i sny a v tom
spočívá její pravé kouzlo. S přišpendleným podvinkem na herduli usazené ve stojánku, pomocí klapajících 
paliček, na kterých jsou navinuté nitě, s kterými křížíme, točíme, kroutíme a jinak kouzlíme. Cvičení 
trpělivosti. 
Sálový fotbal (J.Kurucz) 1.-2.tř. + 3.-4.tř. 
Sálový fotbal neboli „futsal“je vhodný pro kluky, kteří se fotbalu nechtějí věnovat 4x do týdne na Tatranu, 
ale rádi  si zahrají. Hráči se naučí technice zpracování míče, práci s míčem na malém prostoru, rychlému 
přesunu, startům na míč a dalším dovednostem, které jsou potřeba ve velkém fotbalu. 
Florbal (J.Šibrava, P.Staněk, J.Laštovička)  kluci 4.-5.tř., 6.-9.tř. , dívky od 5.třídy
Florbal není třeba komentovat. Nejoblíbenější sport na školách, ideální všestranná sportovní aktivita pro 
kluky i holky, při které klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv. 
Aerobik (A.Novotná) 1.- 5.tř. 
Základy aerobiku, protažení a posílení všech svalových skupin zábavnou formou, prvky gymnastiky, prostor 
pro sportovně-pohybové hry a soutěže. Hudba + pohyb = radost
Zumba  (J.Vlková) 
Tajemství zumby spočíva v jednoduchých tanečních prvcích, doplněných latinskoamerickou hudbou. Zumba 
je veselá a zábavná, bourá zápolení s vůlí známou z tradičních sportů. Je prospěšná nejen tělu, ale skvěle 
ovlivňuje i psychiku.
Jógové hry  (H.Suchá) 1.- 2.tř.
Hravým způsobem děti získávají lepší vztah ke svému tělu. Cvičení působí na správné držení těla, sílu a 
pružnost, rovnováhu, soustředěnost a vůli, zklidňuje emoce, pomáhá dětem se uvolnit, působí na dětskou 
představivost.podporuje zdravý tělesný vývoj a správné držení těla, vyrovnává nepříjemné účinky 
nadměrného sezení, rozvíjí  soustředění, učí vnímat tělo „zevnitř“, pomáhá k lepšímu sebepoznání a 
přijímání sebe i druhých, rozvíjí správné dýchání, uklidňuje i dodává energii, přináší osvěžení a dobrou 
náladu.
Jógové hry (H.Suchá) 2.- 3.tř.   4.- 5.tř. 
Hravým způsobem děti získávají lepší vztah ke svému tělu. Cvičení působí na správné držení těla, sílu a 
pružnost, rovnováhu, soustředěnost a vůli, zklidňuje emoce, pomáhá dětem se uvolnit. Působí na dětskou 
představivost. Součástí hodiny bude rovněž krátká relaxace a dechové cvičení. 
Zábojáček -  bližší informace V.Severová, ZUŠ
Dětský pěvecký sbor při 2.ZŠ Propojení a ZUŠ v Sedlčanech každoročně potěší svým jarním i vánočním 
vystoupením, širokým repertoárem písniček, skvěle doplněným muzikanty a tanečníky. 
Angličtina hrou (J.Kořínková) 1.a 2.tř.+ 3.-4.tř.
Při komunikaci s dětmi v angličtině zařazeny hry, říkadla a věty, písničky,  divadlo, kreslení. To, co děti baví,
si zapamatují a naučí se velmi snadno. 
Sauna (R.Faktor)  2.st.
Pravidelné saunování má především výborný preventivní účinek. Zvyšuje odolnost organismu proti běžným
infekcím horních cest dýchacích, povzbuzuje a vylaďuje funkce organismu a pomáhá  zbavovat se ve 
zvýšené míře zplodin látkové přeměny. Optimální doba saunování je 2hodiny po jídle a navečer, aby po 
sauně mohl následovat odpočinek . 
Chovatelský kroužek (D.Hrubá) 1.stupeň
Máte-li rádi zvířata a nemáte žádné doma? Nebo se chcete se dozvědět, jak se o ně  starat, jakou péči 
potřebují, aby jim bylo s lidmi dobře? Zajímá vás zoologie? Se zvířátky se budete setkávat a spoustu věcí se 
naučíte v chovatelském kroužku.  
Zajímavá matematika (J.Mošničková) 2.-3. a 4.tř.
Nebojte se, tady nebudeme zkoušet na známky. Budeme si vlastně hrát, vyrábět pomůcky, stavět z kostek, 
pokládat parkety, jezdit autobusem, pohybovat se podle šipek :-) Pozor - Hlavu s sebou. Ta bude muset 
přemýšlet a zkoumat, aby se neztratila v pavučinách nebo na výstavišti. 
Atletika (E.Moulíková) 1.-3.tř. 
Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát! Všestranný rozvoj pohybových dovedností - podzim a jaro 
venku na stadionu Taverny, zima v tělocvičně.

http://www.recyklohrani.cz/


Na podzim připravujeme ještě dva kursy (o 10 lekcích) - Kouzla s háčkem (háčkování) a Jóga pro 
teenagery.
Na nástěnce info o dalších kroužcích mimo naši školu - aerobik Dvojka, rybářský, šachový, taekwondo
Uveřejňujeme info o  sportovním klubu PEGAS:
Sportovní klub Pegas nabízí sportovní hry - zaměření na softball - zajišťuje: Tomáš Langer 724926336 e-
mail: pegas.sedlcany@seznam.cz

 
                                                                         

(kompletní Organizace školního roku na stránkách školy)

pedagogické rady: 20.11.  13.15 hod. ČT (2.,1.) TRIA schůzky: od 25. 11. 
22.01.  13.15 hod. ČT (1.,2.) od 21. 04. 
16.04.  13.15 hod. ČT (2.,1.) konzultační den: 27.11.15-17hod. ČT

   18.06.    13.15 hod. ČT (1.,2.)    23.4. 15-17hod.ČT

 schůze výboru SRPDŠ: 24.11.  15.30 hod  PO
20.04.  15.30 hod. PO

prázdniny a státní svátky Den české státnosti  28.9. (NE)
(které nejsou o prázd.) podzimní 27.10.(PO) - 29.10.(ST)

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (PO)
vánoční - 22.12. (PO) – 4.1.(NE)
1. pololetí zakončeno 29.1. (ČT) – datum na vysvědčení
pololetní 30.1. (PÁ)
jarní 9.2. (PO)– 15.2.(NE)
velikonoční 2., 3.4.(ČT, PÁ) + 6.4. PO velikonoční
Svátek práce 1. 5. (PÁ)
Den osvobození od fašismu – 8.5. (PÁ)
2. pololetí zakončeno 26.6. (PÁ) – datum na vysvědčení

ředitelský den: 21.11. (PÁ), 30.4.(ČT), 29.6.(PO), 30. 6. (ÚT), ŠD otevřena i pro 
nečleny, školní kuchyně nevaří

zápis dětí do 1.třídy: 16.1. PÁ, 14.1. ST beseda s rodiči budoucích prvňáčků, Den otevřených
dveří

přijímací zkoušky: SŠ+ prima gymnázia  od 22. 4 do 7.5 (stanoví ředitel příslušné střední školy,
resp.  stanoví  dle  nařízení  zřizovatele,  tedy příslušného krajského úřadu.).
Žáci  si  pro 1.  kolo přij.  zkoušek podají  2  přihlášky příslušným středním
školám  bez  prostřednictví  základní  školy. Od  školního  roku  2015/16
pravděpodobná změna; informace podáme po schválení příslušné novelizace
školského zákona

akce školy: září- 1.9.slavnostní zahájení školního roku
zápis žáků do ŠD
zápis žáků do ŠK (do konce září)
volba dětí do školního parlamentu 4.a 6. ročník
začátek plavání 3.roč. do listopadu
první propojení mezi 1. a 9. ročníky
8.–10.9. adaptační kurz 6. ročníků Častoboř PO-ST (Š.Kuthannová, E.Jirá
ková+J.Šibrava) 
12.9. jednání školské rady
23.9. Srdíčkový den 9.A J.Laštovička
29.9. PO Klub mladého diváka 1.představení pro přihlášené žáky 8.-9.roč.
do 30.9. výběr platby za školní družinu (200,- 1-2 dny, 400 ,-3-5 dní) a výběr
za pracovní sešity

říjen - zahájení činnosti kroužků školního klubu
17.10. PÁ sběr papíru (Adopce na dálku) od 7 - 8 hod.
Setkání se známými osobnostmi Daneš Havel, bývalý žák školy, kajakář, 

mailto:pegas.sedlcany@seznam.cz


mistr světa
výchova ke zdraví – MUDr. Jaroslav Machovský
zahájení saunování
Coca-Cola Cup 1. kolo 2.stupeň
23.-24.10. grant PŠÚ (Pomáháme školám k úspěchu, Kellner Foundation) 4 
učitelé téma: Badatelství, Olomouc
30.10. schůzka expertních skupin  projekt DŮM
do 31.10. výběr příspěvků SRPŠ (150,-, 100,-sourozenec)

listopad - Drakiáda – ŠD
2.roč. zahájení výuky plavání (od 20.11. do 29.1.)
3.11. projektový den projektu DŮM
6.-7.11.  grant PŠÚ 4 učitelé, téma ICT, Olomouc
13.11. (ČT) grant Kompetence v praxi projekt DŮM, generálka KDJS
14.11. (PÁ) grant Kompetence v praxi projekt DŮM, dopoledne prezentace 
pro školu, odpoledne prezentace pro rodiče
21.11. ŘD, dvoudenní seminář pro učitele Typologie osobnosti II. PÁ, SO
27.-28.11. grant PŠÚ 4 učitelé, téma OSV, Pardubice
sběr žaludů, kaštanů – podle výkupní ceny
předzápisové setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů ZAČNĚME DOB
ŘE s učitelkami 1.tříd a psycholožkou Janou Ptáčkovou, Den otevřených 
dveří

prosinec- 4.12. 16 hod. beseda pro rodiče BEZPEČNÝ INTERNET
5.12. PÁ Mikulášská nadílka –
Borec Sedlčan– J.Šibrava 
19. 12. PÁ adventní Setkání při svíčkách, 16 – 18 hod.; třídní besídky 
Srdíčkový den, 9.B, 9.A 50% výtěžku škole
19.12. PÁ třídní Vánoce (2.st.– od 11hod.) 
koncert Zábojáčku

leden- zimní závody ŠD
10.1. – 17.1. lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků, Janské Lázně; J.Šibrava  
14.1. ST Den otevřených dveří+beseda s rodiči budoucích prvňáčků 
16.1. PÁ zápis dětí do 1. tříd
26.,27.1. grant PŠÚ 4 učitelé, téma MA, Pardubice

únor- 2.2. vyvěšení témat Absolventských prací 9.ročníků
9.2. zápis devát´áků  k tématům Absolventských prací
17.2. ÚT Budu prvňáčkem I. Angličtina v 1. třídě
27.2. PÁ ples školy, stužkování deváťáků; výbor SRPŠ

březen- 10.3. ÚT Budu prvňáčkem II. Dítě a zátěž Paedr.J.Ptáčková
11.3. školní kolo recitační soutěže Carmina
20.3.(PÁ) vynášení Smrtky, karneval ŠD
25.3. oblastní kolo recitační soutěže Carmina
Srdíčkový den, 9.B
25.,26.3. grant PŠÚ 4 učitelé, téma Cizí jazyky, Pardubice

duben 9.4. ČT O nejkrásnější vajíčko –výstava, J.Jandová
9., 10.4. grant PŠÚ 4 učitelé, téma ŠD a ŠK, Pardubice
Sedlčanská vonička– přehlídka pěveckých sborů Sedlčanska, 
14.4. ÚT Budu prvňáčkem III. Poruchy chování Paedr. Jana Ptáčková
15.,16.4. Toulky Prahou 9.A
22.,23.4. Toulky Prahou 9.B
24.4. PÁ Den Země - R.Faktor, Š.Kuthanová 
dopravní soutěže, integrovaný záchranný systém - I.Šachová

květen- florbalový turnaj, J.Šibrava
ŠD výlet
6., 7.5. grant PŠÚ 4 učitelé, téma Čtenářská gramotnost, Pardubice



7.5. ČT Běh pro Afriku
20.5.  ST fotografování tříd
22.5. ČT odevzdání Absolventských prací
23.5. SO Rodinné klání
25.-31.5. Řetězové provádění zámek Vrchotovy Janovice, 9.roč. 

červen- Učení v přírodě Častoboř – 8.6.-11.6. pro 2.st.; 11.6. – 14.6. 1.st.; ředitelský 
den pro 2.st, 12.6. PÁ , 15. a 16.6 (PO,ÚT) volno pro 1.st. za SO a NE
sportovní kurz pro žáky 9.tř. 8.6. – 11. 6. R.Faktor, J.Šibrava
16.6. ÚT Obhajoby Absolventských prací
19.6. PÁ školní výlety, 2. st.  
24.6. ST Zahradní slavnost 
25.6.ČT Poslední zvonění 9. tříd 
26.6.PÁ slavnostní vyřazení žáků 5.třídy (prima gymn.) a 9.tříd; ukončení 
šk. roku 

Během roku průběžně školní bivaky, školní exkurze, školní, třídní nebo předmětové projekty,
Srdíčkový den, projekt Lukášek,  kulturní představení (pásma ZUŠ, kina, divadla), přednášky,
exkurze,  knihovna,  poznání  uměleckých  památek  Sedlčanska  a  Prahy,  celorepublikové
srovnávací  testy  Kalibro  a  Scio,  evaluační  dotazníky  pro  rodiče,  žáky,  školní  předmětové
soutěže, okresní soutěže a olympiády, okresní Sportovní liga

volitelné předměty: badatelství 8.AB.roč. Štěpánka Kuthanová, Radovan Faktor
čtenářská dílna 8.AB Vendula Mašková
čtenářská dílna 7.roč. Vendula Mašková
konverzace v AJ 9.roč. Pavla Kolářová
přírodovědné dovednosti 9.AB Hanka Němečková
němčina 9.roč.(část) Vlaďka Křenková

 
vyučovací hodiny:

*Telefon do ŠJ 2.  od 7.00. hod. 318 875 547; od 7.00. 
hod. k dispozici mobil 736138023, kam možné napsat 
SMS. Obědy se odhlašují a přihlašují den předem od 
7.00. hod  do 10.00 hod. Pokud se strávník s účtem 
přestane stravovat ( stěhování...), prosím písemné 
odhlášky do ŠJ p. Malíčkové.
 *Cena  oběda :
je určena věkovou kategorií strávníka pro daný školní 
rok  září - srpen 
( dosáhne-li dítě ve školním roce daného věku, např. 
31. srpna 11 let, platí celý školní rok částku za obědy 
již vyšší odpovídající 11 – 14 letům  ).
od  7  let  do  10  let      23,-  Kč  od  11 let do   14  
let       25,-  Kč od  15 let a více     27,-  Kč 
*Platbu je možné provádět v hotovosti, sporožirem, 
bankou. Od měsíce října možné objednávky obědů 

přes internet. Info u p.Z.Malíčkové.
*První den nemoci dítěte je možné oběd vyzvednout ve školní jídelně, další dny však musí být odhlášeny. 

 

*Kurz KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ je určený pro začátečníky i pokročilé, pro kohokoli, kdo má chuť 
tvořit. Probíhá od října každý čtvrtek od 18 do 20 hodin ve školní keramické dílně. Cena desetidenního kurzu
(po dvou hodinách) je 1400 Kč(tedy 70 Kč hodina). Pro zájemce o kratší pobyt je určena nabídka 90 Kč za 
hodinu. Ceny jsou kompletní včetně výpalu, hlíny a glazur. Informace u paní Věry Dlouhé; mob. 605004080,
605042021
*Kurz ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY bude probíhat každé pondělí od 16 do 17.30. 
Celkem obsahuje 25 setkání, tedy 50 vyučovacích hodin. Cena kurzu je 2 600Kč. Začínáme v říjnu. Zájemci,
kontaktujte lektorku Pavlu Kolářovou na 723913612.

 I. varianta II. varianta

5 hodin - oběd - 
odpolední výuka

6 hodin - oběd

1. hodina 8.00 - 8.45 8.00 - 8.45

2. hodina 8.55 - 9.40 8.55 - 9.40

3. hodina 10.00 - 10.45 10.00 - 10.45

4. hodina 10.55 - 11.40 10.55 - 11.40

5. hodina 11.50 - 12.35 11.50 - 12.35

6. hodina oběd 12.40 - 13.25

7. hodina 13.05 - 13.50 oběd

8. hodina 13.55 - 14.40 -



*Na cvičení PILATES a BOSU pronajímáme Sandře Stuchlíkové každé pondělí aulu a to od 18 do 20 hod. 
Přihlášky nebo informace přímo jí na mobil 732973365.

 

* Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/14 bude od konce září k pročtení v ředitelně školy a na 
školním webu. 

*   Školní družina –
návštěvnost 1-2 dny 200,-Kč
nebo 3-5dní 400,-Kč za
pololetí. Platí se do konce
září. Na celý školní rok
chystají vychovatelky školní
družiny plno zájmových
aktivit a školních i
mimoškolních akcí. Letos v
létě navázala I. Šachová a R.
Brotánková na tradici svých
prázdninových táborů. 30
žáků strávilo prima týden na
Cholíně v typických i
neobvyklých prázdninových
aktivitách.

* Školní klub – kroužky se
rozbíhají od začátku října
(Zábojáček v polovině),
peníze vybere Hanka Suchá
do konce října.

* Výše finančních příspěvků SRPŠ je 150 Kč na dítě (sourozenec 100 Kč). Příspěvky vyberou třídní učitelé 
do konce října.

* Peníze za čtvrtky na výtvarnou výchovu budou vybírat učitelé tohoto předmětu do konce listopadu. 
Částka se liší podle ročníku i množství zbylých čtvrtek z loňského roku a nepřesáhne 40 Kč za celý rok.

* Společná akce ministerstva zemědělství a školství – školní mléko - pokračuje i v letošním školním roce.  
Distribuci mléka provádí K.Štemberková. Krabička neochuceného mléka stojí 4 Kč a ochuceného 5 Kč.

*I v tomto roce bude pokračovat bezplatná akce Ovoce do škol. Je určena zdarma pro žáky 1. stupně. Žáci 
přibližně dvakrát do měsíce obdrží ovoce nebo zeleninu případně ovocný nápoj.

* Sběr papíru, z jehož zisku financujeme školné adoptovaného „školního“ chlapce Sity Souaré z Guineje, 
plánujeme na PÁ 17.10. od 7 do 8 hod. 

* A na závěr mi dovolte zopakovat, co bylo řečeno na zahájení školního roku. Škola je instituce na 
vzdělávání Vašich dětí. Snažíme se o pracovní, ale také příjemnou atmosféru. Opíráme se o vzájemnou 
důvěru, o nutnou výměnu informací, o otevřenost. Žáky hodnotíme na základě jejich výsledků, a ne 
předsudků. Škola není represivní orgán, kterého by se měly děti nebo rodiče bát. Ale je jasné, že v takovéto 
velké organizaci platí řád a pravidla. Těšíme se na letošní školní rok, na společnou radost nad výsledky 
našich žáků a Vašich dětí, na vzájemné setkávání.

Vážení rodiče, přejeme Vám a  Vašim dětem –
zejména prvňáčkům a deváťákům - úspěšný školní rok!



 Tato dvojstrana obsahuje 5 návratek, jejichž vyplnění a vrácení třídnímu učiteli je důležité pro provoz
školy a pro Vaši informovanost i pro výuku. Návratky prosím vyplňte, nerozstříhávejte a vcelku vraťte
po Vašem dítěti třídnímu učiteli v pondělí 8. září 2014. Návratku na náboženství v případě nezájmu 
samozřejmě nevyplňujte.  Velmi děkujeme za vyplnění a přinesení. Jaroslav Nádvorník, ředitel školy

NÁVRATKA 1
SOUHLAS S UVEŘEJŇOVÁNÍM SNÍMKŮ, PRACÍ A VÝSLEDKŮ ŽÁKA

ZAŠKRTNOUT A PŘINÉST TŘÍDNÍMU V PO 8. 9. 2014

Vážení rodiče, víte o tom, že na webu školy se během roku shromáždí stovky fotografií našich žáků z výuky 
nebo z různých aktivit. Zákon nám ukládá, abychom v případě uveřejnění snímků na internetu, v tiskovinách 
školy (třeba tento bulletin), při výzdobě školy (klipy s fotografiemi z různých akcí), při tvorbě propagační 
publikace, při uveřejňování žákovských prací nebo umístění v různých soutěžích či olympiádách žádali o 
souhlas zákonného zástupce žáka. Pravidelně Vás o tento souhlas žádáme. Věříme, že nám ho stejně jako 
jindy dají všichni rodiče. 
Žádáme tedy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  všechny rodiče, aby tuto 
návratku vyplnili a poslali po dítěti svému třídnímu učiteli.(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)
SOUHLASÍME NESOUHLASÍME

s možným  uveřejněním fotografií našeho dítěte, jeho prací či umístění v soutěžích
 
Jméno žáka………………………………………………………….  třída……………………………..

V …………………… dne………………  ……………………………………………….
podpis zákonného zástupce

NÁVRATKA 2
SOUHLAS S OPUŠTĚNÍM ŠKOLNÍ BUDOVY

ZAŠKRTNOUT A PŘINÉST TŘÍDNÍMU V PO 8 .9. 2014
Každý rok stvrzujete vaším souhlasem, že vaše dítě může opustit během obědové přestávky školní budovu: 
Je opravdu dobré,když děti vyjdou během dne ven. Přinesou všichni žáci s odpolední výukou. Děkujeme.

BĚHEM VELKÉ OBĚDOVÉ PŘESTÁVKY

ŹÁDÁME NEŽÁDÁME
aby, náš syn/naše dcera       ……………………………….………………………………….

ze třídy ………………… mohl/a „obědovou“ přestávku před odpoledním vyučováním trávit  mimo areál
školy. Bereme na vědomí, že škola v tuto dobu neodpovídá za jeho chování.

V ……………………. dne……………. ……………………………………
podpis zákonného zástupce

NÁVRATKA 3
POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ S POVINNOSTMI RODIČŮ (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ) 

PŘINÉST TŘÍDNÍMU  V PO 8. 9. 2014

Vážení rodiče, každá škola podle zákona vydává školní řád. Celý řád je přístupný na webu školy nebo na 
nástěnce u hlavního vchodu. Prosíme Vás o přečtení a potvrzení důležité částí školního řádu, která se týká 
Vašich povinností. Povinnosti rodičů jsou uveřejněny v tomto informačním bulletinu výše. Protože školní řád
je postavený na zákoně o základním vzdělání (§ 30 Zákona č.561/2004 Sb. ve znění novely č. 472/2011 Sb.),
tyto body jsou i pro Vás důležité - jedná se o zákonnou normu se všemi jejími důsledky.

Potvrzujeme, že jsme se v tomto bulletinu seznámili s uvedenými povinnostmi zákonných zástupců  
žáků, které jsou součástí školního řádu.

Zákonný zástupce žáka ………………………………………….. ze třídy …………………………….

V ……………………. dne……………. ……………………………………
podpis zákonného zástupce



NÁVRATKA 4
SDĚLENÍ MAILOVÉ ADRESY ZÁKONÉHO ZÁSTUPCE (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ)

V PO 8. 9. 2014

Další čísla informačních bulletinů budeme vydávat pouze v elektronické podobě zejména kvůli ušetření 
prostředků za tisk. Také další informace od třídních učitelů nebo vedení školy obdržíte přímo na Vaši 
mailovou adresu. Mail se stal stejně nezbytný jako mobilní telefon, proto věříme, že uvedete takovou 
mailovou adresu, na kterou chodíte, abychom měli jistotou, že Vám naše informace dojde. Čas od času si 
mailové adresy měníte, proto prosíme uveďte aktuální adresu. Nemusíte se bát žádné ztráty soukromí, 
nebudeme Vás otravovat nesmyslnými věcmi. 

Jméno žáka………………………………………………………….  třída……………………………..

1.mailová adresa na zákonného zástupce žáka………………………………………………………….

případně i 2.mailová adresa/manžela, manželku…………………………………… …………………..

V ……………………. dne……………. ……………………………………

podpis zákonného zástupce

NÁVRATKA 5

PŘIHLÁŠKA NA NÁBOŽENSTVÍ 

PŘINÉST TŘÍDNÍMU V PŘÍPADĚ ZÁJMU V PO  8. 9. 2014

odevzdáváme vyučující paní I. Čihákové

Přihlašujeme naše dítě ………………………………………….  ze třídy ………………………………….

na nepovinný předmět náboženství na 2.ZŠ Propojení Sedlčany pro školní rok 2014/15. Bereme na 

vědomí, že žák nepovinného předmětu náboženství bude procházet řádnou výukou, v případě absence je 

nutné jej omluvit zákonným zástupcem

E-mail dítěte:.............................................................

E-mail rodiče:..............................................................Tel. rodiče: ...............................

1. skupina: mladší žáci, 1. – 4. třída:  STŘEDA 12:15 – 13:00

2. skupina: starší žáci, 5. – 9. třída:  STŘEDA 14:15 – 15:00

 V ……………………. dne……………. ……………………………………

podpis zákonného zástupce
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