Podaří se nám po mnoha letech zkrášlit okolí školy?
Je to smutné, ale málokdy spatříte oku lahodící okolí veřejných budov a především škol.
Stačí se porozhlédnout. Nejde však jen o pěknou udržovanou zeleň, záhony růží, ale také
o místa oddechu s lavičkou, pergolou a v zahradách škol například o místa, která lze
využít pro sport, soutěže, divadlo či zahrádky pro pěstění. Od roku 2003, kdy se staly
všechny školy povinně právními subjekty, toto vše leží na školách samotných. Problém je
v tom, že počet lidí, kteří se o okolí školy starají, je pořád tak nějak stejný. Školník má
celou řadu povinností a jestli má být vše v pořádku a opravené, uklizené, zrevidované,
zabezpečené atd., tak mu moc času na utváření školní zeleně nezbývá. Pokud je ve škole
dostatek žáků (spíš nadbytek), pak lze vytvořit místo správce pozemků, který pravidelně
seká trávu, obnovuje a zakládá skalky, uklízí hřiště, kontroluje ploty, prořezává stromy a
keře, hlídá bezpečnost a buduje nová zákoutí.
Okolí naší školy postupně doznává řady změn. Nejprve jsme zbudovali zastřešení před
školou, které slouží k tomu, aby se měli děti i rodiče kam schovat. Poté jsme oplotili
školní asfaltové hřiště (to bylo v letech 2002-2003). Dva roky jsme pracovali na dalších
nových plotech. Pak přišel na řadu hodně neudržovaný svah v severní části školního
pozemku. Vytvořili jsme zde velkou skalku (nic jiného by na tomto prudkém svahu asi
nešlo). V loňském roce jsme zahájili práci v zadním, naprosto neudržovaném, traktu. Zde
nás postupně čeká upravit terén, rozpadlá schodiště, doplnit osvětlením, lavičkami, zelení
a připravit pro děti i rodiče pěkné zákoutí pro oddech, zahradní divadlo a další aktivity
(2008-2010). Nakonec se pustíme i do volejbalového travnatého hřiště, které je také za
školou a pro převažující drny se zde nedá ani sportovat ani oddechovat. Není zde totiž ani
lavička ani osvětlení..prostě nic. Pokud se navíc podaří v letošním roce ještě položit nový
povrch na již velmi špatný asfalt hřiště před školou, završili bychom tím rozsáhlou
úpravu okolí jedné z děčínských škol….pak už jen nezapomenout se pravidelně starat
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Nový školní rok 2009/2010 je tady !!
Vážení rodiče, vážení pedagogové,
s nadcházejícím novým školním rokem bych
vám rád popřál hodně úspěchů a co nejvíc
radosti společně s našimi dětmi. Role rodičů
ani pedagogů není vůbec jednoduchá, a to
především proto, že děti se nám mění před
očima a
neustále vyžadují mnoho naší
pozornosti. Věřím, že když spojíme své úsilí,
podaří se nám připravit děti na jejich budoucí
život.
Mgr. Vít Průša

2009 – 1924 = 85

Angličtina se u nás bere hodně vážně!!
Je zřejmé, že výuka Aj je pro nás stěžejní
částí výuky. Během několika let jsme
zvýšili hodinové dotace, nově zahajujeme
výuku Aj od první třídy. Školením Aj
postupně prošli téměř všichni pedagogové.
Od letošního roku mají možnost učit se na
naší škole Aj také rodiče! Řadu let již
realizujeme výměnné jazykové pobyty
s dánskou školou, projekt Comenius.
Úžasná byla i loňská školní akademie celá
v Aj! Každý rok pak také Anglické dny…
Je toho opravdu hodně!

NA STRÁNI

(J.A.Komenský)

Co se na našem znaku
změnilo?

září 2009

Platby ve škole jinak!!
Spouštíme systém jedné
zálohové platby na vše,
co je během roku třeba!
Tento nový systém není
povinný, ale věříme, že
bude vámi rodiči i
pedagogy velmi dobře
přijat a budete si jej
zanedlouho pochvalovat.
Podrobné
informace
najdete na druhé straně.

Třída s rozšířenou výukou Hv zahajuje !
Datum 1.9. 2009 je vpravdě zlomové! Od
tohoto data zahajuje třída 1.B s rozšířenou
výukou hudební výchovy. Držte nám tedy
palce!
Uskutečnění tohoto záměru předcházelo
dlouhé pětileté přípravné období. Kromě
personálu, vybavení a legislativních opatření
jsme připravili celou řadu aktivit, které nám
nyní na startovní čáře pomohou (akademie,
sbor, kapela, nahrávání ve studiu, projekty,
atd.).

Úvodní soustředění
proběhne letos jen ve zkrácené podobě. Nazvali jsme toto setkání rodičů, dětí a pedagogů
jako „Úvodní setkání“ a vyplníme jím odpoledne a podvečer v pátek 4.9. 2009 od 15.00
hod. v zahradním areálu školy. Rodiče se zde nejen dozvědí řadu informací, ale také se
seznámí s vedením školy, školním psychologem, výchovným poradcem, TU atd. Věříme,
že v dalších letech bude zájem vyšší a my se opět vrátíme k tradiční dvoudenní akci.

Není tomu ani tak dávno, co jsme si připomínali kulatých osmdesát let
od otevření naší
školy Na Stráni. Dalších pět let je za námi a sluší se v tom rychlém světě zase jednou se zastavit a
poohlédnout zpět.

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME
V SOBOTU 3.10.2009 OD 14.00 HOD.

na

ZAHRADNÍ SLAVNOST K OSLAVÁM
85. výročí otevření Základní školy Na Stráni

Program:
Den otevřených dveří
(prohlídka školy + workshops) 14.00-16.00

Slavnostní odpoledne
krátké uvedení slovem 16.00-16.15

Comenius Project
hudební vystoupení Česko-Dánské skupiny žáků 16.30-17.30

Hudební podvečer
muzikantský jam 17.30-21.00

Vstupné 50,- Kč

(rodinné vstupné 120,- Kč)

(vstupenky lze zakoupit v předprodeji v kanceláři školy nebo na místě)

Elektronická
žákovská knížka
se ujala ….
První
rok
fungování
elektronické žákovské knížky je
za námi. Je zřejmé, že se tento
způsob komunikace s rodiči
ujal, a podle našeho průzkumu
je na II.stupni školy výrazně
upřednostňován před klasickým
zápisem do ŽK. Od letošního
roku elektronické služby ještě
rozšiřujeme. Nově se na www
objevilo vedle standardního
rozvrhu také suplování.
V letošním
školním
roce
pokračujeme v modernizaci naší
práce a žáci na II.stupni naplno
začnou
využívat
Knížky
budoucího středoškoláka, díky
které bude mít každý žák i rodič
možnost pracovat se svými
výstupními
dovednostmi
a
kompetencemi.
Klasické
známkování zůstává již jen v
osvědčené elektronické podobě.
Pokud bude mít někdo z rodičů
horší přístup k PC a internetu,
má od 1.9.2009 možnost každý
den využít PC ve Školním
klubu, a to mezi 7.40-8.00 hod.
a odpoledne mezi 15.40-16.00
hod.

„ Divadélko Na Stráni “

Ples školy 2009

Akademie, řada vystoupení,
četba autorských děl a schopní
učitelé. To všechno se nabízí.
Zkrátka od září startuje nový
nepovinný
předmět
–
Divadélko Na Stráni. Tento
předmět mohou navštěvovat
žáci různých ročníků dle
zájmu. Věříme, že vás
zakrátko pozveme na první
dramatický „kus“.

Projekt Comenius - opět v Děčíně !!!
Dvouletý projekt Comenius jde do finále! A byla by
veliká škoda nebýt u toho!! Výprava dánských žáků
přijede do Děčína na dalších deset dní, a to 28.9.09.
Hudební vystoupení může vidět veřejnost 3.10.2009, kdy
česko-dánští muzikanti předvedou společné dvouleté
dílo jako hlavní kulturní bod programu zahradních
slavností.

Systém jedné platby
je přirozeným odrazem vývoje v platbách
v ČR.
Tradiční
průběžná
platba
jednotlivých akcí ve škole skýtá v současné
době řadu nevýhod! Především:
•
•
•
•
•

Bezhotovostní platby jsou bankami
zpoplatněny a to v obou směrech.
Výměna mincí v bance je zpoplatněna
nehoráznými sumami.
Poplatků je tolik, že by bylo třeba
zaměstnávat dalšího pracovníka.
Rodiče musí průběžně hlídat i drobné
platby.
Třídní učitelé místo výuky neustále
vybírají a zapisují platby od žáků.

Jakou mají nyní rodiče možnost?
Zaplatit v září jednorázově 1200,- Kč, a
pak se již nemusí o nic starat. To znamená,
že veškeré platby pak budou hrazeny z této
částky 1200,-Kč (divadla, kina, pracovní
sešity, exkurze, jednodenní výjezdy,
pomůcky na Vv-čtvrtky, lepidla, náklady
na povinné plavání …atd.).Výjimkou je platba
školní družiny, školního klubu a závěrečného
školního výletu, které jsou finančně náročnější a
nezúčastňují se jich všichni.

Na závěr školního roku bude vše řádně
vyúčtováno.

