Zpravodaj - listopad 2014

Vážení rodiče,
jak jsme slíbili na červnové schůzce, budeme se snažit každý měsíc připravit krátké
shrnutí jak věcí příštích, tak i minulých. Na dennodenní bázi s vámi komunikujeme o
jednotlivostech, a byť se to některým nemusí moc líbit, věřte, jsou to většinou věci
neodkladné, které byste měli vědět okamžitě. Záležitosti dlouhodobějšího charakteru a
připravované plány se budeme snažit vměstnat do tohoto zpravodaje, abyste je měli
pěkně „po ruce“.
Rádi bychom se věnovali záležitostem pedagogicko-společenským, které souvisejí
s Montessori vzděláváním, ale také třeba s chováním nás všech tady ve škole. Jedna věc
jsou teorie, které všichni schvalujeme, a druhá pak realizace. Neustále se před námi
vynořují nové a nové překážky, které bychom s Vámi rádi touto cestou sdíleli.
Největší prostor ve zpravodaji budou mít organizační záležitosti. Nejsme už ta malá
začínající školička, která spoustu věcí řešila za pochodu a individuálně. Máme 60 žáků,
tři třídy a prostory nejsou nafukovací, proto je potřeba spoustu věcí ošetřovat jasnými
pravidly a dohodami. Průběžně se budeme snažit je cizelovat, protože některé nápady,
které se nám zprvu zdají být úžasné, se v praxi ukážou jako ne zcela realizovatelné
(například tašky v šatně).
„Last but not least“ oblastí bude platforma rodičů vedená Kateřinou Šorejsovou, která se
chce každý měsíc scházet s rodiči. Z tohoto setkání bychom Vám také rádi přinesli krátké
shrnutí.
Máme spoustu plánů, takže se možná časem přidají i žáci se svými příspěvky či
obohatíme strukturu o další sekce typu rozhovor a podobně. Každopádně doufáme, že
tato forma komunikace bude příjemná a přínosná pro všechny strany.
Martina Štanclová

Nový výchovný poradce
Novinkou letošního roku je funkce Výchovného poradce a bude ji vykonávat Renata
Havlíková. Jsme přesvědčeni, že by v rámci pedagogického sboru měla jedna osoba
dlouhodobě dohlížet na společensko-pedagogické aspekty vzdělávání, a to v konkrétních
případech, ne jen teoreticky. Renata se jako výchovný poradce zaměří na oblast
prevence kouření a výhledově také naváže spolupráci s Policií ČR. Na teoretické bázi
bude spolupracovat s psycholožkou Žanetou Říhovou. S dotazy na Renatu Havlíkovou
se můžete obracet v konzultačních hodinách, a to je každý druhý čtvrtek od 14 do 16
hodin.

Přijďte se na nás podívat!
Taky se Vám stane, že přátelům vlastně neumíte přesně vysvětlit, v čem je přínos
Montessori vzdělávání? Mohli bychom Vám dát několik odkazů, kde si můžete
nastudovat teorii, ale nejvíce argumentů získáte jedině osobní přítomností ve vyučování.
Za dvě tři hodiny sledování pochopíte, v čem jsou výhody a možná i nevýhody našeho
způsobu učení. Třeba to pro Vás bude také impuls k tomu, na co a jak se ptát svých
potomků, co celý den dělali ve škole. Nové rodiče, kteří přicházejí do Montessori
prostředí s nejistotou, jestli jejich dítě skutečně bude umět po první třídě číst a psát,
přítomnost ve vyučování určitě přesvědčí, že se děti mnohdy naučí ještě více než v
„normální“ škole. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, prosím domluvte se s předstihem
s paní učitelkou.

Sbírka rodičů
Již od loňska probíhá sbírka dobrovolných příspěvků rodičů na konto, které spravuje paní
Hrabánková (maminka Viktorky Fuksové). Impulsem pro tuto aktivitu byla možnost
zúčastnit se kurzu s guruem Montessori v Evropě – Dieterem Kaulem. Kurz stál skoro 50
tisíc korun a bylo to nad finanční možnosti učitelek jako soukromých osob a vedení školy
to taky vnímalo jako drahou věc. Rodičům se možnost obohatit zkušenosti učitelek
(vzájemným sdílením) tímto kurzem zdála natolik zajímavá, že iniciovali sbírku rodičů.
Reakce byla neočekávaně příjemná - vybralo se dokonce ještě více peněz, než stál kurz,
proto se rodiče rozhodli zachovat toto konto a dále „spořit“. Je nutné zdůraznit, že jde
výhradně o inciativu rodičů, učitelský sbor neví a ani nechce vědět, kdo a proč přispívá či
nepřispívá. Je to skutečně dobrovolná záležitost s bohulibým záměrem. V dalších
vydáních zpravodaje se dočtete o tom, jak přesně se tyto finanční prostředky využívají a
jaké jsou další plány v této oblasti.

Družina
Družina nemá v úterý a ve čtvrtek žádné kroužky, proto bychom chtěli tento čas využívat
pro chození do Heroldových sadů. Nechceme vytvářet dogma, že budeme chodit ven za
každého počasí, ale pokud to stav venku jen trochu dovolí, chceme děti alespoň na
hodinku „vyvětrat“. Prosím dbejte v úterý a ve čtvrtek na to, aby děti měly v šatně vhodné
oblečení – kalhoty, holínky apod. Se zimou se pak toto téma stane ještě aktuálnější.
Pokud počasí nedovolí jít ven, děti mají možnost trávit čas v družině aktivně. Každé úterý
a čtvrtek si jedna z učitelek nebo asistentek připraví nějaký program – vyrábění,
jednoduché výtvarné techniky, deskové hry a podobně.
Čtvrtek jsme v družině označili jako hrací den a dovolili dětem nosit své hračky. Prosím
pobavte se s dětmi na téma vhodnosti hraček. Zbraně, které navíc vydávají zvuky, tablety
nebo jiné elektronické hračky, či telefony s hrami nám nepřipadají jako vhodné „hračky“.

Platforma rodičů
Každou první středu v měsíci se v kavárně „Králík v rádiu“ (Charkovská 18, Praha 10)
schází zástupce rodičů ve Školní radě, Kateřina Šorejsová, s těmi z rodičů, kteří mají
zájem. Ze zatím poslední schůzky (22. 10. 2014) vzešly dva impulzy. Tím prvním je
požadavek na vznik tzv. rodičovské nástěnky v prostorách školy. Vedení školy už řeší její
umístění (stěny na chodbách jsou v některých místech blokovány požárními předpisy).
Dáme Vám operativně vědět, kde se nástěnka nachází a jak ji můžete využívat. Kdo má
zájem o zasílání informací o činnosti zástupce rodičů ve Školní radě a zmíněných
schůzkách, ať se ozve na adresu katerina.sorejsova@centrum.cz a do předmětu dá
„zájem o informace“. Kateřina si jej pak zařadí do mailing listu.
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Omlouvání dětí při akutním onemocnění – každá třída má na webu zveřejněn email, na který můžete ráno, nejlépe před vyučováním informovat učitele o
nepřítomnosti vašeho potomka. Docházka do školy je povinná a neradi bychom
řešili případy neomluvených hodin.
Tělocvik máme od října v Sokolovně, což obnáší vhodné oblečení a obutí
(tepláky, trička a sálovou obuv se světlou podrážkou) a prosím nezapomínejte
dávat dětem ve čtvrtek také láhev s pitím.
Projekt aktovky do třídy jsme už částečně komentovali na třídní schůzce, realita
je taková, že si děti individuálně našly svou cestu a většina si nechává tašky u
sebe tak, aby nepřekážely ostatním.
Nové paní učitelky na začátku září zahájily diplomový kurz Montessori
vzdělávání, což obnáší dva až tři dny jednou za dva měsíce. Výuky se to nijak
nedotkne - je to plánovaná nepřítomnost.
O naši školu je velký zájem. Často se na nás chodí dívat buď samotní rodiče,
kteří by rádi umístili své dítě do naší školy, nebo děti z Montessori školek.
Letošní spaní pod vánočním stromečkem se bude konat ve čtvrtek 18. prosince
(více informací v dalším vydání). V tento den odpoledne bychom se s Vámi také
rádi sešli na prvním Vánočním jarmarku. Děti již pilně připravují různé výrobky,
které budete mít možnost si zakoupit a podpořit tak dobrou věc. Co s výtěžkem
podnikneme, rozhodnou děti tajným hlasováním.
Ve Žluté třídě bychom rádi navázali na zvyk, který zavedla už Kamila, tedy že si
děti ráno před vyučováním čtou. Pokud chcete, aby se Vaše dítě zdokonalilo ve
čtení, přiveďte je do školy kolem 8. hodiny a nezapomeňte na oblíbenou knížku!
Ještě jedna perlička na závěr: naši pískomilové si polepšili! Koupili jsme jim
hezčí, novou klec, aby se jim s námi žilo dobře!

Plány:
Datum
18. listopadu v 8:15
21. listopadu v 9:00
11. prosince v 10:00

Akce
Divadlo – Škola m. stromu
Muzeum hudby
Divadlo – Kapřík Karel

Příště:
-

Peníze ze sbírky rodičů
Desatero
Vánoce jsou tady
Angličtina
Časopis žáků

Třída
1.– 3. třída
Žlutá a Modrá třída
1.– 3. třída

