
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DÍLNA  LIDSKOSTI  NA  STRÁNI 
  (J.A.Komenský) 

 

pedagogický občasník  9.               červen   2010 

Akademie 2010 
                                        

 Nádherná! Krásná! Nejlepší! Hrozně hezky se 

to poslouchá a člověk pak zapomene i na to 

velké úsilí, než se jednotlivá představení  

připraví. V den akademie pak už jde vysloveně 

o infarktovou záležitost. Vše musí klapnout. 

Příprava pódia, techniky, nástrojů, kulis, audio 

materiálů, prezentace, osvětlení, programů, 

oblečení… Dopoledne generální zkouška a 

odpoledne dvě hlavní představení. Přitom je 

potřeba děti udržet v šatnách. V devět večer již 

řada z nás sotva stojí na nohou. Ale stálo to za 

to! Snaha a vzápětí spokojenost  dětí 

z vlastního vystoupení a blahopřání rodičů a 

všech, kteří vystoupení viděli.  

 Proč je podle nás školní akademie tak 

důležitá, že se k ní každoročně vracíme? 

Bezesporu proto, že se snažíme dát prostor pro 

zažití úspěchu tak, jak jej máme uvedený 

v našem vzdělávacím programu. Zároveň 

proto, že se zde děti učí mluvit, zpívat, 

recitovat,  tancovat, pracovat s audio a video 

technologiemi a především se navzájem 

pozorovat, respektovat-spolupracovat. 

Obzvláště pak přípravný tým (kulisáci, 

osvětlovači, kameramani, fotografové, 

oponáři, zvukaři, programové spojky …  ) je 

kompaktním celkem cca 20 žáků, kteří 

prokazují maximální míru zodpovědnosti. 

Skvělá práce učitelů (nějakou formou se 

zapojují všichni) zaslouží absolutorium.  

 Takže příští rok se těšíme v pořadí na 

šesté akademii na viděnou!!  

:-D 
 

Dvouletý projekt Comenius skončil     

 
Česko-dánský hudebně-jazykový projekt je za námi! 

Během této doby jsme uskutečnili čtyři  plánované výměnné pobyty,  kterých se vždy 

zúčastnilo kolem 40 žáků obou škol. Kromě intenzivní angličtiny a hudebních výstupů  

jsme společně navštívili mnoho zajímavých míst a prožili neopakovatelné chvíle. 
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Sponzorování.   
V letošním roce jsme vůbec poprvé 

nezrealizovali         vybírání       dobrovolných 

příspěvků od vás,  rodičů (vybíralo se každý 

rok 150,- Kč na žáka). Vedlo nás k tomu hned 

několik důvodů, které snad ani nemá cenu 

všechny vypisovat. Pochopitelně, že to však 

bude znamenat  absenci  těchto prostředků na 

odměny dětem, pití při sportovním dnu atd.  

Pokud se najde někdo z vás, kdo by se chtěl 

podílet  v příštím roce na některé z konkrétních 

akcí dětí (např. sportovní den, vánoční koncert, 

akademie, …. odměny, budeme rádi!) formou 

sponzorskou-budeme moc rádi! 

Bleskový dotazník č.2. 
Současně s tímto výtiskem časopisu 

pro rodiče obdržíte krátký bleskový 

dotazník. Jeho úkolem  je získat 

zpětnou vazbu k  některým důležitým 

momentům na naší škole. Prosíme vás 

o  vyplnění a co nejrychlejší vrácení 

(třídním učitelům).  

Děkujeme! 

Přijímačky do primy 

  
 opět velice úspěšné!!  Již 

několik let po sobě  jsme 

svědky vysoké úspěšnosti 

našich dětí v rámci přijímacího 

řízení do prim víceletých 

gymnázií! V letošním roce se 

otevírá jen jedna prima a fakt, 

že přijímací řízení zvládlo hned 

pět dětí ze šesti, je velkým 

úspěchem! Obdobně tomu bylo 

i v předešlých letech a nás jen 

může mrzet, že takto šikovní 

žáci nebudou již od září mezi 

námi. Přesto jim všem přejeme  

hodně úspěchů !!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                        

                           

 

Jak je to s pojištěním 

našich dětí? 

 
 

 Nedá se nic dělat, ale škola je místem, 

kde se pohybuje mnoho dětí, a nejen 

při sportu, ale i při dalších činnostech 

přijde během školní docházky dítě 

k úrazu nebo se mu něco ztratí. 

Zatímco ztráty jsou záležitostí sice 

nepříjemnou (ale pořád jde přeci jen o 

peníze), úrazy jsou velkým strašákem 

nás všech!! Moc si přejeme, aby k nim 

vůbec nedocházelo, ale to se určitě 

nikdy nepovede.  

 Jak  postupujeme v případě úrazu? 
Po ošetření (někdy také lékařském) je 

úraz zapsán do knihy úrazů (podrobný 

popis toho co, kdy, kde a komu se 

stalo). V případě lékařského ošetření a 

také v případě vážnějšího úrazu 

(odvoz do nemocnice, hospitalizace) 

obdrží rodiče formuláře: a/ Posudek o 

bolestném 

b/ Oznámení škodné události 

Ty se po vyplnění a potvrzení od 

lékaře stávají podkladem pro naši 

smluvní pojišťovnu (Kooperativa). 

Vše kolem úrazů má na starosti 

zástupkyně ředitele Mgr. Yveta 

Hercogová (mobil – 606 217 071). 

 

Jak postupujeme v  případě 

krádeže? 

 Krádež je vždy věcí komplikovanou. 

Předně, podle  našich zkušeností se 

často nejedná o krádež, ale o 

zapomenutí, ztrátu… 

Národní přehlídka v Trutnově s naší účastí ! 
 

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Dále je důležité, aby se 

nejednalo o předměty, které do 

školy obvykle nepatří (např. 

různé vlastní ICT technologie, 

drahé šperky …. viz Školní 

řád). Krádež (ale i úraz) musí 

být nahlášeny škole  

bezprostředně po události. 

Také zde má škola pojistku, ale 

je nezbytné nahlášení policii, 

která provádí šetření a vydá 

k případu vyjádření. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    
    

Školní ples 
se v letošním roce poprvé odehraje 

v menších prostorách Hotelu 

Maxičky. Ačkoli se plesy vždy 

vydařily, jejich nákladnost a 

zbytečně velký prostor na Střelnici 

se staly pro školu velmi 

zatěžujícími. Nově bude ples pojat 

jako důstojné rozloučení 

deváťáků, rodičů a pedagogů bez 

účasti veřejnosti. Uvidíme, jak to 

všechno dopadne. Případné volné 

lístky budou k dispozici po 7.6.  

v kanceláři školy (150,- Kč). 

 

 

       

Máme za sebou první rok se zálohovými platbami na 

školní akce 
 

   Vše nové a  nevyzkoušené přináší vždy řadu otázek, pochybností a 

přiznejme si, že občas i určité množství nedůvěry. Přesto je nezbytné 

reagovat na vývoj, který náš život přináší. V letošním roce jsme, také díky 

vám, vyzkoušeli vlastně velmi jednoduchý, avšak zcela odlišný způsob 

placení školních akcí. Nyní přichází čas závěrečného vyúčtování (červenec) 

a také čas bilancování a  hodnocení.  

  Důvod, proč jsme tento způsob hrazení školních akcí zvolili, by se dal 

charakterizovat slovy:  zjednodušení, zrychlení, zpřehlednění,  ulehčení a 

ušetření.  
Stanovena byla částka 1200,- Kč na školní rok (vzali jsme v úvahu akce  

běžného  školního  roku). Částku je možné zaplatit také pololetně (září, 

leden) - tedy 2 x 600,-   a   také  čtvrtletně –  4 x 300,- Kč. 

 Během krátké doby obdrží všichni přehledné vyúčtování. Pokud se vše 

podaří podle našich předpokladů, bude  možné tento systém označit jako 

životaschopný a přínosný. 

Po úspěšném „tažení“ v letech 

předchozích (2008 - představení 

tehdejších druháčků Pět minut 

v Africe, 2009 - recitátorka Tereza 

Bílková) spatří Trutnov v letošním 

roce naše další     vystoupení.  

Pod vedením p.uč. Štrbové se do 

národního kola Dětské scény 2010  

totiž za recitátory probojovali 

Magdalena Trajerová (4.A) a Mark 

Malevič (6.B)  a z krajské přehlídky 

postoupilo  Divadýlko na Stráni s 

inscenací O Hadovce …a jiných 

houbách. Národní přehlídka je 

vyvrcholením, které nám může 

leckdo závidět, a my také držíme  

„našim“ palce!!! 
 

      

Veš dětská. 
Asi nad ní nikdy nezvítězíme, ale 

bojovat se musí! Od září chystáme 

velkou protiofenzívu. 

Zatím je nejdůležitějším momentem 

sledovat své děti. Po zjištění výskytu 

tohoto zvířátka ihned zlikvidovat! 

Poté  nechat dítě další den doma a 

zavolat váš objev třídní učitelce. Tyto 

kroky jsou nezbytné, jinak nás ty 

potvory umoří… 



 


