Zpravodaj – duben 2015
Vážení rodiče,
v březnu jsme se s mnohými viděli na třídních schůzkách, kde jsme si řekli všechny
zásadní informace týkající zbytku školního roku. Na takto velkém plénu se uvidíme zase
až v září.
Už teď Vám ale mohu oznámit několik novinek, které Vás jistě potěší. Tou největší je
získání nové učebny v druhém patře, kam se po prázdninách přestěhuje třída čtvrťáků a
páťáků. Z dnešních šestnácti dětí se skupina rozroste na 23, takže plnohodnotná učebna
bude nezbytná. Ze stávajících prostor zelené třídy vznikne učebna pro anglický jazyk
(včetně interaktivní tabule), po které naše angličtinářky už dlouho volaly. V tuto chvíli
vymýšlíme co krásného a potřebného do nových i stávajících tříd pořídíme. V této
souvislosti je ještě jedna novinka, a to nová posila na výuku angličtiny do školky. Lence
Lašákové, která každý týden chodila dva půldny učit do školky, tak zbyde více času pro
naše žáky. Učitelský sbor se také rozroste o nové paní asistentky/družinářky.
Máme před sebou školu v přírodě, výlet do IQ parku a hlavně dva, doufejme, že slunečné
a teplé měsíce plné optimismu, tak si je pěkně užijte!
srdečně
Martina Štanclová

Konzultace
Od posledních konzultací po pololetních prázdninách nám už zase uběhly skoro tři
měsíce – ano, čas tak letí…Pokud jste tak již neučinili, prosím objednejte se u učitelek na
osobní konzultaci. Všichni, kdo ráno, alespoň občas, zajdete s dětmi až do tříd, víte, jaký
je před vyučováním „šrumec“. Všechny učitelky jsou již ponořené do přípravy výuky a na
konzultace k jednotlivým žákům není ten správný čas ani prostor. Proto je lepší si předem
e-mailem sjednat schůzku a přijít v klidu odpoledne. V rámci takzvané školní tripartity,
tedy trojkombinace rodič-žák-učitel, si společně sednete a proberete postupně všechna
témata spojená se školou.
Připomínáme konzultační hodiny:
Modrá i žlutá třída každé druhé úterý v měsíci od 14 do 16 hodin
Zelená třída každý druhý čtvrtek v měsíci od 14 do 16 hodin
Angličtina každou druhou středu v měsíci od 14 do 16 hodin

Spolupráce s gymnáziem Duhovka
V dubnu jsme navštívili soukromé Gymnázium DUHOVKA, s.r.o., které je součástí
uceleného česko-anglického vzdělávacího systému DUHOVKA pro děti a mládež od 3 do
19 let. DUHOVKA má komplexní přístup ke vzdělávání a využívá toho nejlepšího z
existujících pedagogických směrů. Inspiruje se pedagogikou Marie Montessori, klade si
za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět na dovednostech, nejen na
znalostech. Chtějí dosáhnout toho, aby absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli
sami se sebou spokojeni a uměli si v životě poradit. Očekávají, že studenti budou nejen
dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, ale do budoucna budou mít i zájem o
celoživotní vzdělávání a práci na sobě.
Studenti se ve škole setkávají s přátelskou a otevřenou atmosférou, ve které se učí
toleranci a zodpovědnosti za své chování a rozhodování. Průměrný počet studentů ve
třídě je osmnáct. Za samozřejmost považují náročnou a kvalitní přípravu studentů k nové
maturitě. Při výuce jazyků se studenti rozdělují do skupin podle úrovně znalostí. Všichni
studenti se učí dvěma cizím jazykům – angličtině a podle zájmu dále francouzštině,
španělštině, nebo němčině. Všichni studenti a učitelé mají nepřetržitý přístup
k elektronické třídnici a známkám v systému Škola OnLine, která je dostupná 24 hodin
denně prostřednictvím internetu.
Součástí studia je i celá řada atraktivních školních i mimoškolních aktivit – seznamovací
kurz pro primu, mezinárodní projekty, lyžařské a vodácké výcvikové kurzy, lezení po
skalách, expedice, jazykové stáže, výměnné studijní programy se zahraničními školami,
nabídka zájmových kroužků atd.
Máme radost, že jsme našli společnou řeč s vedením gymnázia DUHOVKA a dohodli
jsme se na úzké spolupráci, což jistě ocení zejména naši budoucí páťáci, kteří si budou
v krátké době volit své další působiště. Případné další informace Vám ráda sdělí paní
učitelka Renata.

Nástěnka rodičů
Již nějakou dobu funguje nástěnka rodičů. Máme radost, že se zvětšuje váš zájem o ni, a
to jak v možnosti vyvěsit zajímavou informaci, tak především zastavit se a přečíst si něco.
Jak jsme se již zmínili v minulém zpravodaji, podle zákona č.101/2000 Sb. O zpracování
osobních údajů, škola nemůže dát k dispozici seznam e-mailových adres rodičů pro volné
použití, byť by to bylo z bohulibých pohnutek. Proto vznikla iniciativa rodičů, kterou
nejlépe vystihuje dopis paní Jiříkové:

Milí rodiče,
jestliže občas máte zájem zúčastnit se nějaké mimoškolní akce pořádané dětmi,
respektive jejich rodiči, případně byste se rádi spojili, z jakéhokoliv důvodu, s rodičem
kamaráda Vašeho dítka, využijte seznamu kontaktů na rodičovské nástěnce. Najdete
ji hned za skleněnými dveřmi vpravo - tedy směrem k modré třídě, hudebně a výtvarné
místnosti. Má na sobě nápis "Rodiče sobě" - a je tedy určená nám, rodičům. Nástěnku
může využít každý z Vás pro upozornění, tip na dobrou kulturní akci, knížku, místo pro
pozvání apod. Pořídili jsme si ji a spravujeme ji sami.
Dále, máte-li zájem být mezi rodiči, kteří si občas napíší, někam se pozvou, zavolají si,
zanechte na sebe spojení přímo na nástěnce. Kontakt musíte napsat sami. Jako první tip
na nástěnce bylo pozvání na výlet do přírody, který se konal 25. dubna.
Děkuji, hezký den, Pavlína Jiříková - maminka Julie z modré třídy
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Připomínáme, že následující pátek 8. 5., je státní svátek, kdy je škola zavřená.
První týden v červnu pojede celá škola na výlet do IQ parku do Liberce. Termín
ještě upřesníme v následujícím zpravodaji, stejně jako další podrobné informace.
Půjde o jednodenní výlet pronajatým autobusem.
Rodiče dětí, které se přihlásily na školu v přírodě, už dostali do ruky dopis, ve
kterém jsou všechny konkrétní informace, které potřebují vědět před odjezdem.
Ostatní nemá smysl tímto tématem zatěžovat.
Děti, které nepojedou na školu v přírodě, se budou normálně učit ve škole, ale
aby jim to nebylo líto, připravíme pro ně i nějaké kratší výlety či exkurze v Praze.
Budeme Vás aktuálně informovat.
Montessori workshop pro rodiče měl velký úspěch, soudě podle ohlasů 14
přítomných. Pokud bude opět zájem, rádi uspořádáme další podobné setkání,
tentokrát třeba za přítomnosti dětí – jejich přístup a vysvětlení, jak s pomůckami
pracovat, může být inspirující pro všechny.
S radostí Vám oznamujeme, že obě naše páťačky - Charlotka i Anička - se
dostaly na gymnázium Sázavská, kam se přihlásily.
Malá perlička ze školky: díky sponzorskému daru se dvoreček školky podařilo
zase o kus vylepšit. Ve spolupráci se zahradnictvím Chládek jsme pořídili tři
osázená koryta (jsou v nich popínavé rostliny, malé stromečky, bylinky) a vznikne
tak i „vodní“ centrum pro naše ,,maláčky“.

V Praze, 4. 5. 2015

