Zápis do prvních ročníků
Opět se nám velmi osvědčil náš vlastní zápisový rezervační systém! Žádné dlouhé
čekání. Na letošní zápis dorazilo i s dodatečnými zápisy téměř šedesát dětí. Proto opět
jako v loňském roce otevřeme dvě první třídy s téměř ideálním počtem cca 25 žáků. Další
děti budou mít odklad. Zajímavé je, že letos je naprosto stejný počet chlapečků a
holčiček.
-BP-
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Bezpečnostní opatření

Stříbrní „baskeťáci“
Každý sportovní úspěch moc
potěší!
V posledních letech nám dělali
radost přespolní běžci, plavci a
především basketbalisté! Také
letošní meziškolní březnové
zápolení nám vyneslo krásné
druhé místo!
- MBPrvní místo v Aj
Milan Tůma zabojoval a vyhrál v okresním kole
olympiády Aj. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy!!
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„Změna je život“. Toto krásné rčení nás však ve školství provází prakticky
neustále a přiznám se, že v některých případech bych spíš uvítal koncepčnost a
kontinuitu. Chápu, že nečekané události, zejména ty tragické, vždy rozhýbou
veřejné mínění a vedou k opatřením, která z tohoto vyplývají, ale školám by
velmi prospělo, kdyby existovaly vize a cíle, které by se v zásadních aspektech
příliš neměnily!
Před 12 lety všechny školy vstoupily do tzv. právních subjektů a od r. 2005
již fungovaly dle nového školského zákona. Vytvářely své vlastní vzdělávací
programy s cílem ukázat, co dovedou! Například jak se kvalitativně odlišit od
ostatních, využít svého potenciálu, vybavení a také se například oborově
specializovat. Jedním z hlavních bodů pak bylo otevření školy rodičům a
široké veřejnosti. Označení „Komunitní škola“ bylo jednou ze známek kvality!
Štítek na dveřích školy – „Rodiče vítáni“ postupně zdobil řadu škol!
No a jak to vypadá dnes? Ministerstvo zahájilo zcela evidentní „centralizaci“
vzdělávání s kontrolou výstupů v podobě testování, jednotných školských
portálů, přijímaček, státních maturit a po událostech ve Žďáru se školy opět
uzavírají a přístup nemají ani rodiče. Jak dlouho bude tato nová etapa trvat?
Neřekne snad někdo za deset let, že školy jsou moc uzavřené, nespolupracují
spolu a rodičovská veřejnost nemá přístup k průběhu a výsledkům „služby“,
která se jmenuje škola? Ať se na mě nikdo nezlobí, ale naše síly a finanční
prostředky, které se investují do jedné koncepce, jež se však za deset let otočí o
180o ukazují na neexistenci vize a možná i zdravého rozumu. Jak vlastní
vzdělávání, tak také vývoj koncepce školství se točí stále v kruhu a o nějakém
zdravém spirálovitém vývoji si můžeme nechat jen zdát!
-VPMateřinky se přišly podívat
Již v průběhu ledna jsme přivítali
předškoláčky z několika děčínských
mateřinek, aby se přišli podívat do
jedniček. Vlastní zápis se blížil, a tak je
pochopitelné, že zvědavost dětí byla na
místě!

Nové www

Lyžařský výcvik
Letos „dokonce solidně
zasněžené“
Krkonoše
přivítaly
další
ročník
lyžařského
výcvikového
zájezdu
naší
školy.
Zůstáváme věrni osvědčené
Novopacké boudě, kde pro
svou nadmořskou výšku je
vždy
hodně
velká
pravděpodobnost,
že
nebudeme bez sněhu. - MB-

Volba povolání
V rámci volby povolání a předmětu Svět práce absolvovali žáci 9. ročníku hned několik
exkurzí na některé děčínské školy. Nejprve jsme uskutečnili výpravu na střední
zemědělskou školu Libverda. V listopadu se pak žáci zúčastnili projektu pro rozvoj
technického vzdělávání na Děčínsku s názvem Den řemesel, který pořádala Střední škola
lodní dopravy a technických řemesel. Studenti navštívili jak tuto školu, tak i dílenskou
školní loď v Rozbělesích. V prosinci 2014 jsme absolvovali návštěvu SZŠ v Děčíně.
Profesionálové se žáků ujali a jejich snahou bylo ověřit teoretické, ale i praktické
vědomostí z oblasti první pomoci. Teoreticky byli naši žáci velmi dobře připraveni a
praxe ukázala, že je třeba stále trénovat a své poznatky neustále prohlubovat. Další část
naší návštěvy se odehrávala v praktické učebně, celá třída si mohla otestovat své
fyziologické hodnoty, např. hladinu cukru v krvi, svůj krevní tlak. Také si otestovali svou
vlastní krev a určili krevní skupinu. Na závěr si se studentkami předali poznatky o
zdravém životním stylu, aby zůstali co nejdéle v dobré kondici a pohodě. Ve čtvrtek 4. 12.
2014 se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili Olympiády řemesel pořádané Střední školou
řemesel a služeb Děčín. Soutěžící si vyzkoušeli tradiční řemesla, která se na této škole
studenti učí. Během celého dne je čekala celá řada soutěžních úkolů, jako zdobení koláčků
a perníčků, zatloukání hřebíků, točení limonád, příprava slavnostního stolu, balení
potravin, česání figurín či poznávání kosmetických nástrojů. Žáci si tento den velmi užili a
odnesli si jak nové zkušenosti, tak krásné 1. místo a pozvánku na raut pro celou třídu.
V lednu jsme navštívili učebny na SPŠ strojní, stavební a dopravní, kde žáci absolvovali
zábavnou a jednoduchou formou výuku na
novém zařízení – 3D tiskárna,
elektrostavebnice „Voltík“ apod. Věřím, že návštěvy středních škol umožní získat spoustu
nových zkušeností a zážitků, ale také usnadní rozhodování o další etapě života. Teď už
zbývá jen odevzdat přihlášku na vybranou střední školu a zvládnout přijímací zkoušky.
-JŠ-

Tak jsme se dočkali
úplně nových webových
stránek
naší školy.
Změna byla opravdu
velmi nutná, protože
naše
staré
stránky
sloužily více jak 10 let a
pochopitelně, že když
jsme
je
tvořili
(mimochodem jako jedni
z prvních z děčínských
škol), byl celý systém
tvořen
na
principu
HTML.
Rubriky
se
naplňovaly, přehlednost
a rychlost se zhoršovaly
a problematická se stala i
vlastní
administrace.
Přesto našim starým
„webovkám“
moc
děkujeme a pochvalu si
zaslouží jejich pomoc a
úctyhodných
téměř
500 000 přístupů na naše
„staré dobré www“ je
toho důkazem!
-VP-

Rodilý mluvčí

V rámci projektu „Let Speak Together“ ,
který realizujeme pod vedením jazykové
školy Polyglot, u nás pracuje mladý Brit
Daniel. Věnuje se především zájmové
činnosti, asistenci při výuce Aj a pracuje
také s pedagogickými pracovníky naší školy
Postup v recitaci!!

Marika Trajerová se radovala
z postupu do okresního kola a minulý
týden i do krajského kola v recitační
soutěži!
Také
ostatní
naši
reprezentanti se neztratili a my jim
děkujeme za reprezentaci naší školy.

