
 

 
)  Projekt Comenius   

 
 
 
 
 
 
 

 

DÍLNADÍLNADÍLNADÍLNA     LIDSKOSTI LIDSKOSTI LIDSKOSTI LIDSKOSTI        NA  STRÁNINA  STRÁNINA  STRÁNINA  STRÁNI    
        (J.A.Komenský) 

 

pedagogický občasník  3.                    říjen   2008 

Volby do školské radyVolby do školské radyVolby do školské radyVolby do školské rady 2008 2008 2008 2008    ----    2011 2011 2011 2011     
(výzva-viz.info vitrína před školou, www) 

 
Volební orgán Základní školy Děčín VI, Na Stráni 
879/2, p.o. vyhlašuje místo a den konání voleb 
do Školské rady na funkční období 2008-2011: 
 
1/ Den konání voleb:  13.10.2008 
 
 2/ Místo konání voleb:  budova  základní školy -   
volební místnost v uč. Aj 
 
 3/ Volit se budou tito zástupci: 
 
a/  Za rodiče - 2 členové (volí rodiče dne 13.10.2008) 
 b/ Za pedagogy - 2 členové (volí pedagogové  13.10. 
2008) 
 c/ Za magistrát - 2 členové  (jmenovaní městem) 
 
4/ Přijímání kandidátů do školské rady předávejte 
v písemné  podobě do kanceláře školy v termínu od 
13.9. - 2.10.2008 
 
 
 V Děčíně 13.9.2008               
      

     Mgr. Vít Průša, v.o. 

Nový 

elektronický 

systém školy 
Od letošního školního roku 
jsme zahájili  fungování  
komplexního elektronického 
systému školy. Jedná se o 
renomovaný systém 
BAKALÁŘI, který pokrývá 
prakticky všechny oblasti 
školní administrativy (školní 
matrika, rozvrhy, úvazky 
pedagogů, elektronická ŽK, 
třídní knihy,  vysvědčení, 
atd.). Jednotlivé moduly jsou 
mezi sebou propojeny a 
věříme, že v brzké době 
přinesou ulehčení pro naši 
administrativu. V tomto  
náběhovém roce je  však  
naopak třeba počítat se 
zvýšenou náročností, která 
vyplývá ze zavádění 
programu do života školy. 
Nadále budeme pracovat  i 
s klasickými ŽK, třídními 
knihami atd., což zdvojuje 
naši práci. V dalších letech  
nám tento systém ulehčí 
nejen vzájemnou 
komunikaci, informovanost, 
přístup rodičů k důležitým 
informacím, ale například i 
možnost pružného  
omlouvání dětí.  
Další info na následující 
straně. 

Projekt Comenius  2008Projekt Comenius  2008Projekt Comenius  2008Projekt Comenius  2008----2010201020102010                                YXES JOKE                    

 
Tak to je tedy pecka! Když se podíváme na výsledky podávaných bilaterálních projektů  
v celé ČR,  nechce se nám ani věřit, že se to povedlo!! Jsme jednou ze 16 škol, která může 
uskutečnit svůj dvouletý mezinárodní projekt s podporou EU financí.  Určitě vás rádi 
pozveme na některý z výstupů tohoto hudebního projektu, který zrealizují  především žáci 
školní skupiny. Počítáme s aktivním zapojením cca 50 žáků a pedagogů, během něhož  
zasáhne prakticky všechny jazykové obohacení. Během 2 let spolu účastníci projektu stráví 
cca 40 dnů a kromě hudby budou intenzivně komunikovat v Aj a poznávat partnerské země. 
 

Kandidáti za  rodiče: 
Pavlína Trajerová (právník) 
Pavlína Grubrová (magistr lék.) 
Jan Wisura (Státní plav. správa) 
 

Kandidáti za  rodiče: 
 

Volby proběhnou v pondělí 
13.10. 2008 od 16. - 18.00 

v učebně Aj (velký vchod - přízemí – vpravo) 
 

 

Semináře pro rodiče 2008/2009 

Také v letošním školním roce jsme připravili několik seminářů pro rodiče. 

Naší snahou není  jen rodiče informovat o výchovně-vzdělávacím procesu na 

naší škole, ale také je  zapojit do činnosti školy. .   

Témata:  1/ Elektronická komunikace s rodiči, e-ŽK a školní matrika (říjen 08) 

   2/ Projekt Comenius (leden/2009) 

   3/ Systém výuky cizích jazyků v naší škole  (březen/2009) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
                                                                                        
                           

Lyžařský zájezd 
v letošním roce neproběhne. Po 
provedeném průzkumu zájmu o 
výjezd do Alp (lokalita jako 
v loňském roce) jsme přesunuli 
LVK o jeden rok. Zájemců bylo 
jen něco kolem 20. Je 
pravděpodobné, že tyto akce 
nebudou realizovatelné 
každoročně, ale např. po dvou 
či třech letech. Hlavním 
důvodem je bezesporu finanční 
náročnost podobných akcí. Na 
řadě škol již lyž. kurzy z těchto 
důvodů  zcela zrušili. Je to 
určitě škoda. Hezky se na to 
vzpomíná. 

 Velká akce Velká akce Velká akce Velká akce –––– konec nevhodných šatnových kójí konec nevhodných šatnových kójí konec nevhodných šatnových kójí konec nevhodných šatnových kójí    
Několik let jsme přemýšleli, jak změnit systém převlékání a přezouvání dětí. To, že tzv. 
klece jsou již nejen nevyhovující, ale zároveň ohrožují zdraví, bylo zřejmé. Také se nám 
vůbec nelíbilo každodenní přenášení přezůvek v taškách.  Klasické šatnové skříňky  se na 
naše chodby s množstvím oken nevešly.... 
 Nakonec jsme k tomuto vpravdě historickému kroku přistoupili v letošním roce. Vlastní 
likvidace pletiv a začištění  proběhla v době hlavních prázdnin. Pak nastalo období 
pořizování skříní a botníků ve stylu  rustikálního nábytku, který je  stabilnější i cenově 
dostupnější. V tuto chvíli již všechny třídy mají své botníkové komody a skříně nám schází 
již jen ve 3.-5. ročnících. Předpokládáme, že do konce října bychom mohli tuto maxi 
operaci ukončit. 

 Úspěšnost v získávání projektových peněz  2003-2008  GRANTY 

 

Od  povinného vstupu všech škol do právních subjektů oběhlo právě 5 let.  Bude zajímavé 
se také podívat na to, jak si naše škola vedla v získávání dalších prostředků z grantů, nadací  
a projektů vůbec.  Bilancování tohoto období  přineslo překvapivý výsledek! Během těchto 
5 let jsme získali pro naši školu více jak  1 750 000, Kč z projektů!! Toto číslo ještě nabývá 
na  významu, když si uvědomíme, že řada škol granty a projekty ještě ani nezačala psát. 
 

 
... a jak to na našich chodbách vypadá dnes? 

 

Elektronická ŽK – I. 
 

 
 

 
 Přihlášení do e-ŽK je možné provést přes www 
stránky školy v rubrice Pro rodiče. Každý rodič 
dostane od třídního učitele heslo, které ho opravňuje 
vstoupit prostřednictvím programu  Bakalář do 
prostředí vyhrazené svému dítěti.   

   

  
Připravujeme testování zcela 

nového systému výuky Aj 
  
V současné době připravujeme podklady 
k vyzkoušení nového systému výuky Aj , 
který by měl být založen na: 
1/ Vysoké hodinové dotaci Aj (9 hod na I. 
stupni a 16 hod. na II. stupni). 
2/ Systematické práci ve skupinách 
s různou úrovní zvládnutí Aj. 
3/ Cílené práci více pedagogů Aj v každé 
skupině. 
4/ Mezinárodních kontaktech  
s partnerskými školami 

Přísné plánování akcí 
školy 

Na škole se v souvislosti se 
vzdělávacím programem během 
roku realizuje několik celoškolních 
akcí. Soupis a termín najdete v ŽK 
nebo na www školy.  
 

Školní vzdělávací program: 
 
Každá škola má již druhým rokem 
povinně zpracovaný školní 
vzdělávací program. Celostátně 
realizované programy již neexistují. 
Pokud budete mít zájem, lze si tento 
ŠVP stáhnout na našich www nebo 
zakoupit v kanceláři školy.  
 

„Cesta k osobnosti“ 

Sponzorské příspěvky  
od rodičů  2005-2008  jsme 
proměnili za novou keramickou 
pec pro děti!! 
Také v letošním roce jsme vás 
požádali o dobrovolný příspěvek 
ve výši 150,- Kč. Pokud přispějete 
škole přes účet, uvádějte prosím 
variabilní symbol   
v.s.:    2008 



 


