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ZŮSTATKY

zahájení roku – dokončení přístavby – učebna přírodovědy a dílen, konec října kolaudace; vybavení
nábytkem – dílny ihned, přírodovědna pátek 22. listopadu; následuje stěhování pomůcek; otevření
úterý 17. prosince při Setkání při svíčkách
 násilí na Potůčku – důsledkem přijetí zákazu kouření před školami v Sedlčanech; u dvou žáků
stýkající se s partou přihlížející násilí – škola informovala rodiče + rozebrání skutku na třídnických
hodinách + beseda s velitelem městské policie pro žáky 8. a 9. tříd. Existuje přímá souvislost mezi
partami kouřících náctiletých a násilím nebo obtěžováním. Příklady: vychovatelka školy s dětmi
atakována sprostými nadávkami a urážením před žáky, když požádala kouřící mládež, aby odešla z
prostoru před vchodem na školní dvůr + marná snaha učitelek i rodičů o skončení kouření náctiletého
při odjezdu autobusu na plavání + každodenní příchod a odchod žáků do školy skrze kouřící mládež,
mnohdy spojeno s legrací, arogancí nebo i nadávkami na malé děti. Městská policie žádá rodiče, aby
v případě dalšího kouření před školami sami informovali městskou policii – telefon 156.
 pokračování grantu MŠMT Šablony do škol, grantu České spořitelny Abeceda peněz 2.a 4.roč. ,
grantu Vítr z hor (spolupracující škola)
 využití prostředků ze SRPŠ zakoupena sada OZOBOTŮ, částka (50tis.); roboti určené k výuce
programování „zábavnou“ formou buď přes tzv.barevný kód nebo programovacím jazykem ozoblocli
(na iPadech nebo žákovských mobilech); pořízena zádržná síť koridoru mezi školním hřištěm
(24tis.), pomůcky na výtvarnou výchovu (10 tis.), zakoupení laviček na školní hřiště (29,5tis.)
 proběhlé náročnější úpravy ve škole: nové šatní skříňky (cca 230tis.), protihluková izolace
přízemí nové budovy (100tis.); co čeká – oprava střechy stará budova, oprava dláždění koridoru,
oprava propadlé hrací plochy na hřišti, pokračování protihlukových izolací chodba 2.nadzemní
podlaží, rekonstrukce kuchyně – výdej jídel a myčka, výměna elktroinstalace stará budova; (střecha
letos, ostatní další roky)
 loňská aktivita mobily ve škole – rekapitulace: doporučení pro žáky (zákaz je nevymahatelný,
sázíme na vlastní odpovědnost), plánujeme opakování Dne bez mobilu, zatím to celkem jde))))
 vydání školního pexesa (žáci dostanou na Mikuláše)
 třídnické hodiny – vždy jedna v měsíci se svým třídním učitelem
 využití zakoupeného dotazníkového prostředí SURVIO. Vznikly dotazníky Mobily na Propojce, Mobil
nevlastním, Projekt 100 let republiky, Školní jídelna na Propojce, nyní vzniká Pocitová mapa školy
(vše na stránkách školy)
 Pozitivní výsledky šetření společnosti SCIO - Mapa školy, k nahlédnutí na stránkách školy
 30 let od pádu komunismu – proběhly společensko-vědní, historické a výtvarné aktivity školy
 14.2. ples školy, předtančení, ples ve stylu sv. Valentýn (červená, růžová, černá barva), vstupenky
v předprodeji KÁVA SVĚT od 13.1.2020 za 200a 180Kč (foyer) – platí i pro rodiče deváťáků, lístky se
pro ně nezamlouvají, tombola 50 Kč, začátek plesu 19.30 hod.
 schválený rozpočet SRPŠ pro rok 2020
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rodičovské kavárny









adaptační kurz 6.ročníků, Častoboř
příspěvek na Mikuláše po 40 Kč/dítě
16400
Den zdraví na sedlčanském náměstí
testy SCIO
7000
Srdíčkový den, 9.A 14 775 Kč
tábor ŠD
2000
divadelní představení Klubu mladého diváka Praha
autobus hory 7.tř.
20000
sběr papíru, 5482 Kč (papír 4860 kg, lepenka
autobus Klub mladého diváka
8000
2260kg) – Adopce na dálku
odměny a ceny ŠD
3000
2.B dopravní hřiště Štětkovice
Zahradní slavnost
3000
5.A,B dopravní výchova teorie škola, praxe dopravní
výlet ŠD autobus
8000
hřiště v Příbrami
odměny pro žáky
15000
turnaj T ball, Přespolní běh (M.Krubnerová 5.,
vedení účtu
3000
R.Jiráček 6., J.Štemberk 10.místo) minifotbal, forbal,
choreografie plesu
3000
fotbal dívky 2.st. 2.místo okres
PLÁNOVANÉ VÝDAJE
88400
plavání 3.roč.
149525
PLÁNOVANÝ ZŮSTATEK
Divadelní představení Klubu mladého diváka
deváťáci náborové aktivity GOA Sedlčany, SOU Sedlčany, SPŠ Příbrami, Burza práce a vzdělání
Příbram
VÝDAJE
















písmenková pouť 1.B
mimořádná kavárna 2.A, rozšíření slovní hodnocení
4.ročníky Lesnicko-myslivecký den na polesí Svatého Jana
Halloween šesťácká párty školní klub
školní klub Disco S.Bloch
den Otevřených dveří, Hrajeme si na prvňáčka
9.ročníky – vyvěšení témat Absolventských prací a zápis k nim
8.a 9. roč. Beseda s městskou policií – šikana, násilí, důsledky, jak se zachovat

AKTIVITY ŠKOLY co proběhne

































od 19.11. TRIA
21.11. ČT školní psycholožka Mgr.M.Veselá v 6.A, ŠD 1.tř. Čertovská stezka
22, 23.11., PÁ,SO dvoudenní Festival ped.inspirace ZŠ Kunratice(PŠÚ), pátek Ředitelský den, ŠD
otevřená i pro nedružinové žáky, školní jídelna pro naše žáky nevaří)
25.11. beseda Ochrana fauny Hrachov
27.11. ST zájezd do Řezna pro němčináře, organizuje V.Křenková (od příštího roku stanoveny pravidla
výběru žáků)
28.11. ČT forbal dívky, okres, organizuje P.Staněk
29.11. PÁ Setkání se zajímavými osobnostmi, 11 hod. aula tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel;
adventní setkání Škola plná andělů 9.B,1.B; školní klub – flmový podvečer s P. Sokolem
3.12. Srdíčkový den 9.B, organizuje Život dětem a K. Štemberková
5.12. ČT Mikulášská andílka
6.12 PÁ školní družina Mikulášské disco; 2.A divadlo Minor, představení Demokracie; Borec Sedlčan,
organizuje J.Šibrava; představení Klubu mladého diváka, představení muzikál Mefsto, Lucerna,
organizuje E. Jiráková; 6.B školní bivak, organizuje J.Laštovička
9.12. PO knihovna 4.roč.; BUDU PRVŇÁČKEM 16 hod. Hejného matematika, lektorka dr.J.Michnová,
organizuje J.Jandová
10.12. ÚT knihovna 3.ročník; 4. vyučovací hodina Školní parlament; 5.vyuč.hodina Třídnická hodina,
5.roč. sauna
11.12. ST 5.ročníky knihovna
16. 12. PO 5.B sauna
17.12. ÚT 5.B knihovna; Setkání při svíčkách - program, občerstvení, prodej výrobků + SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ PŘÍSTAVBY ŠKOLY
18.,19 ST,ČT putování do Betléma ZUŠ pro 1.stupeň
19.12. ČT 5.AB Vánoce v lese
20.12. třídní Vánoce 2.st. od 11 hod.
23.12.-3.1. vánoční prázdniny
7.1. 2.AB Dětský úsměv, 1. a 4. ročníky Dětský úsměv od ledna
14.1. ÚT třídnická hodina 2.vyuč.hod.
18.1. SO lyžařský výcvikový kurz 7. roč.do 25.1. , organizuje J. Šibrava
22.1. ST BUDU PRVŇÁČKEM II, Předškolák a změny v rodině, lektor šk.psycholožka Mgr. M. Veselá,
organizuje J. Jandová
23.1. ČT Pedagogická rada
28.1. ÚT Divadlo Minor 2.B představení Toodle Noodle
30.1. ČT vydání vysvědčení
31.1. PÁ pololetní prázdniny
od 3.2. PO jarní prázdniny do 7.2.
12.2. ST 2.AB Dětský úsměv
13.2. ČT třídnická hodina 5.vyuč.
14.2. PÁ Ples školy ve stylu VALENTÝN; školní družina Družinový ples

DALŠÍ


celoškolní projekt PEČENÍ CHLEBA je připravovaný na jaro. Teoretická část – škola + exkurze,
praktická část – orba, setí o prázdninách žně a stavění panáků, podzim zima 2020 mlácení obilí,
mletí, jaro 2021 pečení chleba



Ve školní šatně v krabicích k vyzvednutí ztracené, zapomenuté oblečení, boty apod.
Prosíme rodiče - proberte, odneste si nalezené

