Vážení rodiče, školní rok se rozjel na plné obrátky. Za námi jsou dny prázdnin a
dovolených a žáci jsou už ponořeni do života běžných školních dní.
Přinášíme Vám zprávy ze školy trochu netradičně touto formou
internetového bulletinu. Dnes Vás zahltíme množstvím odkazů, tedy pokud si budete
chtít kliknout. Běžné školní informace získáváte ze stránek školy nebo mailem od svých třídních
učitelů. Nyní Vám sdělujeme novinky, o kterých je dobré informovat počátkem školního roku
hromadně.
Ale ještě dříve nám dovolte poděkovat za vyplnění NÁVRATEK a u nových žáků i pravidel
GDPR.
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Je umístěna na stránkách školy nebo ji najdete ZDE Obsahuje termíny prázdnin a další potřebnosti.
NABÍDKA ISIC PRŮKAZŮ
V současné době mají žáci 1. - 3. ročníků objednání a výběr obědů pomocí ISIC průkazu. I pro
zájemce z vyšších ročníků je možné rozšířit používání těchto karet. Cena karty je 250 Kč a platí 5
let, nejdéle však do ukončení školní docházky na naší škole. Karty mají některé další výhody, viz
ZDE Na tomto odkazu najdete přihlášku, kterou zájemci, resp. jejich zákonní zástupci vyplní,
podepíšou a odevzdají panu učiteli Janu Laštovičkovi spolu s portrétní fotografii žáka. Podobiznu
žáka můžete zaslat pouze digitálně na mailovou adresu jan.lastovicka@propojeni.cz se jménem
dítěte a třídou. Sběr žádostí bude ukončen v pondělí 30. září, kdy se budeme žádosti a fotografie
hromadně odesílat.
ÚPRAVA ŠKOLNÍHO ŘÁDU
K počátku nového školního roku došlo k úpravě našeho školního řádu. Je to opravdu důležitý
dokument, s celým zněním se můžete seznámit ZDE
PŘÍSTAVBA ŠKOLY
Jak pravděpodobně víte, o prázdninách byly postaveny směrem k tělocvičně SOU Sedlčany dvě
nové učebny školy. V horní učebně polytechnické výchovy – dílen se už učí, i když zatím nemáme
dodané všechny pomůcky, např. 3D tiskárnu http://www.propojeni.cz/nova-ucebna/ Dolní učebna
přírodopisu bude zprovozněna po dodání a montáži nábytku a přemístění části pomůcek ze staré
učebny i po instalaci nového, moderního vybavení. Na slavnostní otevření Vás rádi pozveme. Také
netrpělivé čekáme na dodání šatních skříněk, které si žáci určitě zaslouží. O stavu těch současných
se ani nemá cenu zmiňovat, používají se od roku 1996. V dohledné době nám také odborná firma
nainstaluje síť, která bude oddělovat školní hřiště s průchozím koridorem od vrat k hlavnímu
vchodu. Ta bude hrazena z prostředků SRPŠ.
NÁBOŽENSTVÍ
Z návratek i ze samostatných přihlášek vyplynulo, že se zatím nenašlo dost žáků o otevření
nepovinného předmětu náboženství. Musí se sejít minimálně sedm zájemců. Pokud jste ještě své
dítě nepřihlásili, prosíme učiňte tak co nejdříve, nejdéle do konce září.

MOBILY VE ŠKOLE
V loňském školním roce jsme se zaměřili na vyjasnění situace okolo nošení mobilů do školy
a jejich používání. K tomuto tématu byla svolána i celoškolní rodičovská kavárna. Z mnoha důvodů
nechceme žákům zakazovat mobily do školy nosit, při výuce musí být mobil vypnutý a uložený v
tašce žáka. O přestávkách vedeme žáky k tomu, aby mobil raději nepoužívali a spíše se věnovali
kamarádům. K tomu jsme vloni vedli dlouhodobou celoškolní kampaň s mnoha aktivitami pod
heslem LEPŠÍ SOUSED V LAVICI NEŽLI MOBIL V PALICI. Zákaz je de facto nevynutitelný a
během pár přestávek nemůže škola zastupovat a měnit pravidla v používání ICT technologií
nastavená v rodinách. Zatím se zneužíváním mobilů nemáme problémy, školní žákovský parlament
a hlavně třídní učitelé se tomu budou dál věnovat. Výsledky dotazníkového šetření jsou zde:
MOBILY NA PROPOJCE a MOBIL NEVLASTNÍM
TŘÍDNICKÁ HODINA
Alespoň jedna hodina v měsíci, ve které řeší třídní učitel se svými žáky třídní život,
organizační záležitosti nebo problémy třídy, tedy třídnická hodina, bude probíhat vždy dopoledne a
to pokaždé v jiný den a hodinu, aby se minimalizovala ztráta učebních hodin jednoho předmětu.
Hodiny budou pevně vyznačeny v organizaci školního roku a na stránkách školy.
CELOŠKOLNÍ PROJEKT
Jak víte, vloni jsme společně realizovali projekt 100 LET REPUBLIKY, který vyústil v
nahrání fiktivního historického dokumentu PŘÍJEZD PREZIDENTA TGM NA SEDLČANSKÉ
MANÉVRY https://www.youtube.com/watch?v=YZNXZ8c--H0 Tento projekt byl prožitkový, žáci
se na vlastní kůži mohli přenést do oné doby s mnoha podrobnostmi a informacemi. Získávají tak
formou vlastní aktivity a nasazení znalosti, které si uchovají lépe než při běžné výuce.
Z podobného ranku bude i letošní projekt, který jsme nazvali PEČENÍ CHLEBA. Nebude se
jednat o pouhé upečení chleba, ale o veškerou práci a přípravu, která je nutná pro upečení bochníku
chleba. Tedy - učitelé si spolu se žáky zorají pluhem a koněm svoje pole, ručně ho osejí jarní
pšenicí, o prázdninách se zájemci z řad rodičů a dětí zúčastní žní. Kosit se bude ručně hrabicemi.
Postavíme panáky, které pak na podzim vymlátíme. Pokusíme se alespoň část mouky semlít na
kamenném žernovu a přespříští jaro zaděláme těsto a upečeme si chléb v chlebové peci. Jedná se
tedy o dvouletý školní projekt, který bude zčásti pro žáky povinný, resp. škola vytvoří podmínky,
aby se ho všichni žáci mohli zúčastnit (orba, mlácení, mletí a pečení) a zčásti dobrovolný (žně).
Pokud se zajímáte o waldorfskou pedagogiku, je tento projekt zcela v jejím duchu. Nám jde o to,
aby si žáci „ohmatali“ práci, která byla ještě relativně nedávno známá a samozřejmá, aby trochu
pozměnili běžný konzumní přístup při nákupu potravin. Nemůžeme se jim divit, že vůbec neznají,
co vše stojí za běžným odosobněným nákupem jednoho ze symbolů samozřejmé hojnosti –
bochníka chleba.
Kde budeme orat, sít a doufejme i sklízet)))? Na části pole patřící k samotě Hrby mezi
Chválovem a Vratkovem na statku pana Turnovce.
MAPY.CZ
Tento projekt jsme si mohli dovolit s podporou Nadačního fondu Patronát Sedlčansko. Zároveň
počítáme částečně s finanční pomocí SRPŠ i s výtěžkem jarního sběru starého papíru. Ten
podzimní ve středu 2. 10. je věnován na studia našeho školou adoptovaného Situ Souaré
http://www.wontanara.cz/adopce/seznam-deti?dite=20333

Konkrétní činnosti k projektu, tedy tvorba pracovních listů, předmětové i mezipředmětové využití
tohoto tématu, přesnější termíny a zabezpečení dolaďujeme, o dalším budete informováni.
Zatím si můžete pročíst, jak jste hodnotili projekt 100 LET REPUBLIKY PŘÍJEZD TGM
MAPA ŠKOLY
V minulém školním roce jsme z prostředků SRPŠ zakoupili dotazníkové šetření společnosti
SCIO – Mapa školy. Zúčastnili se jí učitelé, žáci a rodiče loňských 1. , 5. a 9. tříd. Materiál je
poměrně obsáhlý, podrobný a dokonce i srozumitelný))). Výsledky tohoto šetření, ve kterém škola
dopadla ve většině kritériích opravdu výborně a které také zveřejňujeme, jsou rozděleny do tří částí.
Můžete se s nimi seznámit na stránkách školy nebo zde:
SOUHRN
PERCENTILY
ANALYTICKÁ ZPRÁVA
V rekapitulaci se objevily odpovědi jednoho žáka 2. ročníku, šlo o omyl firmy, loňští druháci se
nezúčastnili. Součástí dotazníkového šetření byly i otevřené otázky, na které žáci, rodiče či učitelé
mohli odpovídat. Děkujeme za Vaše názory, ubezpečujeme Vás, že každá Vaše připomínka byla
čtena. Děkujeme Vám srdečně za Vaše pochvaly i za vyjádření dalších podnětů, hodnocení nebo
připomínek.

DOTAZNÍK ŠKOLNÍ JÍDELNA
V ohledné době budou žáci 2. - 9. ročníku vyplňovat na základě žádosti vedoucí školní
jídelny paní Malíčkové a kuchařek dotazník, který bude zjišťovat spokojenost žáků s obědy ve
školní jídelně. Bude v něm dost prostoru na vyjádření vlastních názorů, přání a připomínek.

Děkujeme za přečtení bulletinu a přejeme krásný zbytek září i bohaté houbařské úlovky!
Jaroslav Nádvorník a učitelé školy

