Vážení rodiče a prarodiče,
dostává se Vám do rukou první číslo
Zpravodaje letošního školního roku.
Najdete v něm zejména organizaci školního roku.
DALŠÍ ČÍSLA A OSTATNÍ INFORMACE BUDETE DOSTÁVAT V
DIGITÁLNÍ PODOBĚ PŘÍMO NA VAŠI MAILOVOU ADRESU
OD SVÝCH TŘÍDNÍCH UČITELŮ
Příjemné, pozorné počtení!
Zpravodaj 1. 2015/16

pedagogické rady:

13.15 hod. ČT (2.,1.)
13.15 hod. ČT (1.,2.)
13.15 hod. ČT (2.,1.)
13.15 hod. ČT (1.,2.)

TRIA schůzky:

schůze výboru SRPDŠ:

24.11. 15.30 hod ÚT

22.04. 15.30 hod. PÁ

prázdniny a státní svátky
(které nejsou o prázd.)

Den české státnosti
28.9. (PO)
podzimní
29.10.(ČT) - 30.10.(PÁ)
Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT)
vánoční
23.12. (ST) – 3.1.(NE)
1. pololetí zakončeno 28.1. (ČT) – datum na vysvědčení
pololetní
29.1. (PÁ)
jarní
15.2. (PO)– 21.2.(NE)
velikonoční
24.3., 25.3. (ČT, PÁ) + 28.3. PO velikonoční
Svátek práce
1. 5. (NE)
Den osvobození od fašismu – 8.5. (NE)
2. pololetí zakončeno 30.6. (ČT) – datum na vysvědčení
6.11. PÁ, 16.11. PO celá škola, 10.6. PÁ po Častoboři 2. stupeň; ŠD v
ředitelské dny otevře na i pro nečleny, školní kuchyně nevaří

ředitelský den:

19.11.
21.01.
21.04.
23.06.

konzultační den:

od ST 25. 11.
od PO 28. 04.
3.12. 15-17 hod. ČT
28.4. 15-17 hod. ČT

zápis dětí do 1.třídy:

15.1. PÁ, 14.1. ČT 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:

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
11. 9. zahájení výuky plavání 2.roč. Do 13.11. (pátky)
první propojení mezi 1. a 9. ročníky
7.–9.9. adaptační kurz 6. ročníků Častoboř PO-ST P.Sirotek, J.Laštovička
+J.Šibrava
24. Srdíčkový den 9.A P. Staněk
28.9. PO Den české státnosti
25.9. PO Klub mladého diváka 1.představení pro přihlášené žáky 7.-9.roč.
do 30.9. výběr platby za školní družinu (200,- 1-2 dny, 400 ,-3-5 dní) a výběr za
pracovní sešity

září-

říjen -

listopad -

prosinec-

leden-

únor-

březen-

duben-

zahájení činnosti kroužků školního klubu
13. 10. jednání školské rady 8 hod.
15. a 16.10. sdílení grant PŠÚ badatelsky orientovaná výuka přírodovědných
předmětů, Olomouc
13. 10 . úterý sběr papíru (Adopce na dálku) od 7 - 8 hod.
Setkání se známými osobnostmi Daneš Havel, kajakář, mistr světa nebo
současný vojenský pilot ČA
výchova ke zdraví – MUDr. Jaroslav Machovský 1. stupeň
zahájení saunování
Coca-Cola Cup 1. kolo 2.stupeň
27.10. exkurze čtenářských dílen do Klementina 9 roč. a 8.ročníky
29.10. ČT–30.10. PÁ podzimní prázdniny
do 31.10. výběr příspěvků SRPŠ (150,-, 100,-sourozenec)
Drakiáda – ŠD
6.-7.11. PÁ, SO Festival pedagogické inspirace PŠÚ Kunratice, celý sbor, 6.11.
ředitelský den
16.11. ředitelský den
17.11. ÚT Den boje za svobodu a demokracii
18.11. zahájení výuky plavání 3.roč. do 27.1. (středy)
19.11. ČT (2.,1.) pedagogická rada 13.15 hod.
24.11. ÚT schůze výboru SRPŠ 15.30 hod
od ST 25. 11. TRIA schůzky
sběr žaludů, kaštanů – podle výkupní ceny
10.11. ÚT předzápisové setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů
ZAČNĚME DOBŘE s učitelkami 1.tříd a psycholožkou Janou Ptáčkovou,
Den otevřených dveří
3.12. PO konzultační den pro rodiče 15-17hod.
4.12. PÁ Mikulášská nadílka –
11.12. Borec Sedlčan– J.Šibrava
9.-10.12. sdílení Anglický jazyk grant PŠÚ, Olomouc
16.12. vánoční koncert Zábojáčku
17. 12. ČT adventní Setkání při svíčkách, 16 – 18 hod.; třídní besídky
Srdíčkový den, 9.B, 9.A 50% výtěžku škole
22.12. PÁ třídní Vánoce (2.st.– od 11hod.)
koncert Zábojáčku
23.12.-31.1. vánoční prázdniny
zimní závody ŠD
9.1. – 16.1. lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků, Janské Lázně; J.Šibrava
14.1. ČT Den otevřených dveří+beseda s rodiči budoucích prvňáčků
15.1. PÁ zápis dětí do 1. tříd
21.01.ČT (1.,2.) 13.15 hod. pedagogická rada
1.2. vyvěšení témat Absolventských prací 9. ročníků
5.2. zápis devát´áků k tématům Absolventských prací
5.2. ples školy, stužkování deváťáků, SRPŠ
Budu prvňáčkem I.
Budu prvňáčkem II.
16.3. školní kolo recitační soutěže Carmina
17.-18.3. sdílení grant PŠÚ čtenářská gramotnost, Pardubice
11.3.PÁ vynášení Smrtky, karneval ŠD
30.3. ST oblastní kolo recitační soutěže Carmina
Srdíčkový den, 9.B
14.4. ČT O nejkrásnější vajíčko –výstava, J.Jandová
Sedlčanská vonička– přehlídka pěveckých sborů Sedlčanska,
Budu prvňáčkem III.
19.,20.4. Toulky Prahou zájemci 9.tř.
19.-20.4. sdílení grant PŠÚ třídní učitel a management třídy
21.04.ČT (2.,1.)
pedagogická rada 13.15 hod.
22.4. PÁ Den Země - R.Faktor, Š.Kuthanová
22.04. PÁ schůze výboru SRPŠ 15.30 hod.
od 28. 04. TRIA schůzky
dopravní soutěže, integrovaný záchranný systém - I.Šachová

květen-

červen-

florbalový turnaj, J.Šibrava
ŠD výlet
2.5. PO konzultační den pro rodiče 15-17hod.
4.5. ST Den absolventských prací
5. a 6. 5. sdílení grant PŠÚ Hodnocení, Pardubice
11., 12. 13. 5. fotografování tříd
14.5. SO Rodinné klání
18. 5. výlet náboženství
23.-29.5. Řetězové provádění zámek Vrchotovy Janovice, 9.roč.
do 31. 5. ÚT odevzdání Absolventských prací
Učení v přírodě Častoboř – 6.6.-9.6. pro 2.st.; 9.6. – 12.6. 1.st.; ředitelský
den pro 2.st, 10.6. PÁ , 13. a 14.6. (PO,ÚT) volno pro 1.st. za SO a NE
sportovní kurz pro žáky 9.tř. 6.6. – 9. 6. R.Faktor, J.Šibrava
14.6. ÚT Obhajoby Absolventských prací

14.6. ÚT školská rada 14 hod.

červenec-

23.6. ČT (1.,2.) pedagogická rada 13.15 hod.
24.6. PÁ školní výlety, 2. st.
28.6. ÚT Zahradní slavnost
29.6.ST Poslední zvonění 9. tříd
30.6.ČT slavnostní vyřazení žáků 5.třídy (prima gymn.) a 9.tříd; ukončení šk.
roku
od 17.7. do 22.7. tábor školní družiny

volitelné předměty:

badatelství 7.AB roč.
čtenářská dílna 7.AB
informatika 7.AB
čtenářská dílna 8.roč.
konverzace v AJ 9.roč.
badatelství 9.AB
čtenářská dílna 9.AB

Štěpánka Kuthanová
Eva Jiráková
Jan Laštovička
Vendula Mašková
Zdena Veselá
Štěpánka Kuthanová
Vendula Mašková

nepovinný předmět:

náboženství
1.-4.ročník ČT13.-13.45

Ivanka Čiháková
5.-9.ročník ČT 14.00-14.45

kroužky školního klubu:

I. varianta
5 hodin - oběd - odpol.

II. varianta
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

vyučovací hodiny:

7. hodina
13.05 - 13.50
oběd
školní družina
ranní: 5.40 - 8.00hod.
odpolední 11.40 – 16.30hod.
návštěvnost 1.-2.dny 200,-Kč nebo 3.-5.dní 400,-Kč za pololetí.
školní psycholog:
PaedDr. Jana Ptáčková 1x14 dní
školní psycholog PPP:
PhDr. Štěpán Duník
spec. pedagog PPP: PhDr. Eva Kubíková
sekretariát, ekonomka:
Marie Špánková
školník:
Bohumil Vodička
uklízečky:
přízemí + 1. nadzemní podlaží +1/2 šatny
Romana Palátková
1. podzemní podlaží + jídelna+8.A,8.B+1/2 šatny Blanka Kramešová
stará budova
Lenka Marková

Keramika (V.Dlouhá, J.Kuruczová) pro všechny
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) 2 - 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 míčů, 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.tř.
Florbal není třeba komentovat. Nejoblíbenější sport ve školách, ideální všestranná sportovní aktivita pro
kluky i holky, při které klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv.
Zumba (J.Vlková) pro všechny
Tajemství zumby spočívá 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) 2.- 3.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.
Angličtina hrou (J.Kořínková) 1.- 4.tř.
Při komunikace v angličtině s dětmi zařazeny hry, říkadla, písničky, divadlo, kreslení. To, co děti baví, si
zapamatují a naučí se velmi snadno.
Sauna (R.Faktor) 2.stupeň
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 - 2 hodiny po jídle a navečer, aby po sauně mohl

následovat odpočinek.
Atletika (E.Moulíková) 2.- 3.tř.
Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát! Všestranný rozvoj pohybových dovedností - podzim a
jaro venku na stadionu Taverny, zima v tělocvičně.
Děti na startu (A.Novotná, E.Moulíková, J.Kurucz) 1.-3.ročník
V kroužku nejde o výkon, ale radost z pohybu bez soutěžení. Budou procházet třemi stanovišti (míčové
hry, základy atletiky a gymnastiky); každé úterý v 15.45 - 16.45 v tělocvičně SOUZ
Počítače (J. Laštovička) 6.- 8.tř.
Kroužek zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem. Počítač neslouží jen ke hrám,
základy programování a seznámení se s novými aplikacemi se určitě hodí. Proč nespojit zábavu s
užitečností?
Tvořivá dílna 5.- 7.tř. a Malý výtvarník 1.- 4.tř. (S.Šeleverová)
Vstup do úžasného světa ručních prací. Místo pro všechny tvořivé holky a kluky, kteří rádi zkoušejí různé
techniky a chtějí se naučit něco nového.
Dramatický kroužek (G.Plachá) 1.- 5,tř., 6.- 9.tř.
Skvělý prostor pro rozvíjení svých komunikačních dovedností, řečové pohotovosti, pohybového projevu,
umění spolupráce a improvizace. Prostor pro fantazii i sebeovládání, pro emocionální a estetický prožitek.
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.
Ve druhém pololetí bude opět otevřen kurs Jóga pro tenagery (10 lekcí)
Kroužky za humny naší školy:
Včelařský kroužek (p.Němeček) na 1.ZŠ, více informací ve školním klubu, stručně zde: pro 3. a 4. třídu,
na 1. ZŠ, vedoucí pan učitel Němeček, schůzky ve STŘEDU od 13 – 14 hodin.
Chovatelský kroužek (p.Dufková) areál ZO ČSCH, více informací ve školním klubu, stručně zde:
Zájemci se mohou scházet s p. Dufkovou přímo v chovatelském areálu u ČSAD, bezplatně, info
731571366, kroužek neorganizuje škola.

* Děkujeme tatínkovi panu Hasmanovi za
zakoupení nových ovladačů na Vii konzoli
do školního klubu a tatínkům panu
Dlaskovi a panu Vondrovi za opravy
rozbitých věcí.
* Děkujeme za pomoc v organizaci a
podpoře tábora školní družiny na Cholíně panu Lískovcovi, Pejšovi a strejdovi Ondry
Koubka a za postavení tee-pee pak
Kamilovi, Pavkovi, Pepovi, Pavlovi

* Příští týden od pondělí do středy absolvují
nové kolektivy 6. ročníků adaptační kurz na
Častoboři. Prostředí, nám dobře známé
nejen z Učení v přírodě, je jako stvořené pro socializační aktivity nových třídní kolektivů. Šesťáky budou
doprovázet třídní učitelé Pavel Sirotek, Jan Laštovička a pojede s nimi také výchovný poradce Jiří Šibrava.
Bližší informace obdrželi žáci od třídních učitelů.
* 11. září zahájí druháci výuku plavání, čeká je první lekce v příbramském bazénu. Na plavání budou jezdit
do 13. listopadu.
* Co nejdříve proběhne s prvňáčky a deváťáky první vzájemná návštěva a hledání kamaráda, naše školní
propojení. Víme, že obě věkové skupiny se na sebe zpravidla těší a vzájemná vazba přetrvává i déle.

* 24. 9. pojedou žáci 9. ročníků na dopolední exkurzi do průmyslové školy Příbram a 25. září navštíví žáci
klubu mladého diváka první divadelní představení a v pondělí 28. září zůstaneme doma, protože je státní
svátek.
* Díky nadaci The Kellner Family Foundation je škola zapojena v grantu
POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU. Kromě jiného to obnáší výjezdy
na semináře nebo společné aktivity všech zúčastněných škol. Dvoudenní
Festival pedagogické inspirace proběhne v pátek a sobotu 6. a 7. listopadu
na ZŠ v Praze Kunraticích. Z tohoto důvodu vyhlašuji na pátek 6.
listopadu ředitelský den. Další ředitelský den proběhne v pondělí 16. listopadu, den před státním svátkem.
Tyto informace přinášíme s předstihem, abyste si případně mohli zařídit jiné aktivity. Pro rodiče žáků, kteří
nemohou nechat děti doma, BUDE ŠKOLNÍ DRUŽINA OTEVŘENÁ V OBVYKLÉM ČASE, tedy od 5.40
do 16.30 hodin. Přijít mohou samozřejmě i žáci, kteří nejsou zapsaní ve školní družině. Školní jídelna v tyto
dny NEVAŘÍ.
* Pokračovat budeme v loni zavedeném systému práce 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. 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. Týkají se 4.
až 9. ročníků.
* 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.
* Výše finančních příspěvků SRPŠ je 150 Kč na dítě (sourozenec 100 Kč). Příspěvky vyberou třídní učitelé
do konce října.
* 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 13. října. od 7 do 8 hod.

Snímkem z červnové Zahradní slavnosti zakončujeme první číslo zpravodaje. Než se spolu setkáme
na další, čeká nás všechny mnoho práce. Prvňáčky adaptace a první školní krůčky, deváťáky
poslední rok pobytu na základní škole a přijímací zkoušky. Všechny dohromady pak výuka a učení
se, jak to na každé škole být má a musí. A kromě toho samozřejmě mnoho dalších aktivit. Doufáme,
že školní roku proběhne ke vší spokojenosti. Do celého roku přejeme všem hodně sil!

