Školní ples nově a nádherně !!!!!!

:-D

Kdo se obával, ţe výměnou prostorů na Střelnici za hotel Maxičky ztratí červnový ples
naší školy něco ze své přitaţlivosti, byl na omylu!! Ples byl naprosto úţasný a
nezapomenutelný!!

DÍLNA LIDSKOSTI
pedagogický občasník

Školní rok
2010/2011

Jsme členy

První zasedání nové asociace škol proběhlo
1.10. v Brně a vedl jej předseda
Mgr. Václav Klaus ml.
Jsme první
ústeckou školou, která do asociace
vstoupila a doufáme, ţe prostřednictvím
práce v asociaci opět o trochu poskočíme
v našich koncepčních záměrech!

www.aaskoly.cz

Plavání ţáků na ZŠ, ale i učebnice..
jsou v ohroţení. Stát na tyto záleţitosti
jiţ nemá a do budoucna to zůstane
pravděpodobně zcela na nás.
Pokud se týká plavání, jsme pro ho
zachovat, avšak část úhrady budou muset
realizovat rodiče (cca 400,-Kč za celý
kurz). Učebnice jsou čím dál tím méně
efektivním nástrojem (drahé a nic
nevydrţí). Zde by je mohly nahradit
elektronické učebnice dostupné na www.
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(J.A.Komenský)

A je to tady!! Nový školní rok.
Co přinese? Na co dát pozor?
Co nového?
Předně nás čeká příprava a
realizace projektu z prostředků
OPVK 1.4., které znáte spíš
pod označením „Šablony“.
Tak jako pro ostatní školy také
pro nás je to příleţitost zlepšit
především ICT vybavení školy.
Podrobnosti o projektu budou
postupně uvedeny na www
stránkách školy.
Dále
pokračujeme
v
digitalizaci
administrativní
oblasti řízení a komunikace
školy (E-ŢK, omlouvání dětí,
placení
školních
akcí,
elektronická třídní kniha, atd.).
V této souvislosti ţáky i
zaměstnance školy čekal hned
první den školy tzv. čipový
systém evidence přítomnosti ve
škole.
Rádi bychom pak realizovali
vše, co jsme si naplánovali (viz
Plán práce 2010 - 2011) a co
jiţ neodmyslitelně patří k naší
škole.

10.

září 2010

Ředitelské volno 25.-26.10.2010
během těchto dvou dnů
proběhne
technologická úprava učeben, související
s projektem OPVK 1.4. (viz vlevo).
Pedagogové
se budou
věnovat
přechodu na digitální technologie ve
výuce,
přípravou
systému
elektronických učebnic, elektronických
testů atd.

Ing. arch. Vladimír Cejnar
věnoval naší škole krásnou řezbářskou
práci. Školní znak dle předlohy
N.Kostkové vypadá ve dřevě opravdu
překrásně!

Elektronická komunikace se školou
1/Známky = E–ŢK

(www.zsnastrani.cz)

Všechny známky vašich dětí jsou zapsány do tzv. E-ŢK. Dozvíte se
v ní nejen o jakou jde známku, ale také jakou má váhu, kdy ji ţák
dostal, od koho je a z čeho byl klasifikován.
Ţáci I. stupně mají navíc stále zachovánu klasickou ţákovskou kníţku
v papírové podobě.

Ovoce do škol a Školní dotované mléko.
Pravidelně jsme se zapojovali do všech těchto nabízených akcí – produktů,
které byly pro děti a rodiče výhodné. V letošním roce se poprvé nebudeme
účastnit Dotovaného mléka. Důvody jsou zde dva. Předně pro rodiče je
levnější, kdyţ mléko dají svému dítěti doma (víc jak o 2 Kč/l) a druhým
důvodem je fakt, ţe vhodnost a sloţení krabicového mléka, byla
v některých publikacích zpochybněna.

Úvodní soustředění 1.tříd

2/ Absence = E-ŢK
Absenci vašeho dítěte si můţete zkontrolovat také v E-ŢK a zároveň lze
jejím prostřednictvím omlouvat ţákovu nepřítomnost (zprávu vţdy
adresujte třídnímu učiteli) nebo ţádat uvolnění (bude-li delší jak 3 dny,
adresujte ţádost o uvolnění řediteli školy).

3/ Korespondence s učiteli = E-ŢK
Velmi jednoduchým způsobem lze, kromě standardního e-mailu,
komunikovat s kterýmkoli pedagogem prostřednictvím rubriky Komens,
kterou zde také najdete!

4/ Nástěnka s nejdůleţitějšími informacemi = E-ŢK
E-ŢK vám zároveň dává moţnost sledovat na nástěnce nejpodstatnější
třídní i celoškolní události.

Kam po devítce?
Rodiče deváťáků (ale i osmáků) – máte jasno? Podle všeho je čím dál
obtíţnější se správně rozhodnout. Je třeba vzít v potaz tolik věcí: známky,
vztah k budoucí profesi, chuť se učit, moţnosti střední školy, uplatnění po
ukončení, platové a karierní moţnosti… Naše škola vám ráda
prostřednictvím TU, výchovné poradkyně (H. Jirkovská)
poradí,
nasměruje. Můţete také vyuţít dalších moţností. Zkuste např.:
www.infoabsolvent.cz

Velký zájem, pěkné
počasí, prima
nálada…samé plus. Letošní úvodní
soustředění prvních tříd u Máchova
jezera se opravdu vydařilo! Děkujeme
všem účastníkům.

Nezapomínejme na
komunikaci
Učitelé a vedení školy jsou připraveni
s vámi mluvit na jakékoli téma
ohledně vašich dětí. Nezapomínejte na
konzultační hodiny, E-ŢK, e-mail….
Včasná vzájemná domluva je vţdy tím
nejúčinnějším nástrojem!

