Zpravodaj – únor 2016
Vážení rodiče a přátelé školy,
Podle kalendáře bychom měli mít zimu v plném proudu, ale za okny to mnohdy tak
nevypadá, proto přicházející jarní prázdniny možná dostojí svému názvu a přivítáme
prvosenky v parku, tak se těšme!
Vysvědčení jsme předávali již před měsícem. U poměrně hodně žáků jsme zjistili, že mají
zameškáno 140 a více hodin, což při 21-26 vyučovacích hodinách za týden odpovídá až
sedmitýdenní absenci (z celkových 20 týdnů pololetí).
Jsme sice soukromá škola, zároveň však plně podléháme školskému zákonu. Nemusím
určitě připomínat, že je povinností rodiče, respektive zákonného zástupce, denně posílat
dítě do školy. V případě, že je dítě nemocné, tedy jeho zdravotní stav mu nedovoluje
se účastnit výuky, je rodič povinen dítě omluvit. Veškeré absence, tedy i
jednodenní, musí být řádně zapsány do Omluvného listu žáka. Netrváme na tom, aby
omluvenky vystavovali lékaři, pokud tedy nejde o dlouhodobou nemoc.
Plánované uvolňování, tedy nad 3 dny, které je nutné oznamovat škole na zvláštním
formuláři (najdete ho na webu školy) vyžaduje nově podpis učitelky. Při schvalování
takovýchto absencí budeme přihlížet k celkovému počtu zameškaných hodin. Jak jsem již
zmínila v e-mailu, dle vyhlášky o základním vzdělávání může být dítě standardně
hodnoceno při zameškání maximálně 25% výuky. Při vyšší absenci může ředitel
svolat komisi a určit komisionální přezkoušení dítěte z daného pololetí.
Užijte si jarní prázdniny a Velikonoce
Martina Štanclová

Šachový turnaj
V minulém Zpravodaji jsme informovali o projektu Šachy do škol. Naši nejlepší školní
šachisti se v pondělí 8. 2. 2016 zúčastnili Přeboru Prahy družstev I. stupně základních
škol. Turnaj čtyřčlenných šachových družstev byl na sedm kol a účast byla opravdu
početná. Tým Kouzelných škol společně se svým trenérem Honzou Daňhelem bojoval ze
všech sil. Na vítězný pohár si malí šachisti sáhnou třeba až napřesrok, ale zážitek z
„opravdového“ turnaje byl nezapomenutelný!

Předškoláci
V následujícím školním roce přijmeme celkem 16 prvňáčků, z toho 13 dětí přichází
z Kouzelné školky nebo jako sourozenci. Pro všechny je připraven program Předškolák.
Děti čtyřikrát přijdou do výuky, pobudou ve třídách od půl deváté do 12 hodin a „nasají“,
jak to v montessori škole opravdu chodí.

Anketa pro rodiče
V průběhu roku pořádáme klasické třídní schůzky, neformálně se s Vámi setkáváme,
naposledy ohledně domácích úkolů a navíc máte možnost se účastnit každoměsíčních
setkání platformy rodičů vedené Katkou Šorejsovou. Přesto jsme se rozhodli dát Vám
prostor k osobnímu vyjádření spokojenosti či nespokojenosti, ale především máte
možnost vyjádřit svá přání či podněty. Anketa je naprosto anonymní, její znění je přílohou
e-mailu Zpravodaje a podle uvážení si ji vytiskněte, vyplňte a vhoďte do krabice, která je
umístěna na poličce vedle rodičovské nástěnky (vpravo od schodů za skleněnými
dveřmi). Krabici bychom otevřeli na konci března, o výsledcích Vás určitě zpravíme.

Rozšiřujeme si obzory
Celý pedagogický sbor se neustále snaží posouvat a průběžně se účastní nejrůznějších
kurzů a workshopů. Martina Štanclová, Romana Bartošová a Renata Havlíková se
zúčastnily přednášky věnované vzdělávání jakkoli znevýhodněných dětí. Renata
Havlíková pak absolvovala kurz vedený Univerzitou Karlovou pod názvem Specifické
poruchy učení. Dále jsme se zúčastnili Školy bezpečného internetu pro pedagogy,
Profesního rozvoje pedagogů v oblasti moderních vyučovacích metod – SCIO a
konference Dyskorunka.

Organizace ve zkratce
-

Ve dnech 7. – 13. 3. 2016 jsou jarní prázdniny, škola bude uzavřena.
Velikonoční prázdniny jsou letos v termínu od 24. 3. do 28. 3., nově je Velký
pátek také státním svátkem.
Těsně před velikonočními prázdninami, ve středu 23. 3. jsme pro Vás od 15 do
17 hodin připravili velikonoční tvůrčí dílnu. Těšíme se na Vás!
Elektronický systém pro otevírání vstupních dveří je v provozu, pokyny pro jeho
používání jste dostali shrnuté v dokumentu. Prosím ty, kteří jej ještě neodevzdali
podepsaný, nechť tak učiní co nejrychleji. Děkujeme!
Žáci Zelené třídy se byli na konci ledna podívat v Bankovní akademii v rámci
programu „Jeden den studentem gymnázia“. Prohlédli si prostory a vyzkoušeli
jednotlivé učebny a předměty.
V březnu a dubnu budou naši školu navštěvovat frekventantky Národního
diplomového kurzu Montessori, které u nás plní svou povinnou pětidenní praxi.
Tým naší školy od ledna rozšířila Martina Hofmanová, asistentka ředitelky školy a
zároveň i ředitelky Bankovní akademie. Bližší informace o nové kolegyni najdete
na webových stránkách školy.

V Praze, 25. 2. 2016

