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Zahájení školního roku
Začátek školního roku jsme
zahájili na zahradě, částečně
v bojových podmínkách, jelikož
stále probíhala rekonstrukce
celé budovy. Sešli se rodiče,
děti,
pedagogové,
paní
starostka i ředitelka školy,
která
společně
s paní
starostkou přivítala prvňáčky i ostatní žáky a popřála jim
hodně úspěchu a trpělivosti do nového školního roku.
Děti se moc těšily do své nové třídy, která, jak věříme,
se jim líbila. Obdiv všech dětí sklidila barva fasády i nově
vymalované třídy. Těší se samozřejmě na nové prostory
i na knihovnu, kterou jsme vybavili novými knihami díky
dotaci na podporu čtenářské gramotnosti. (AP)

Návštěva z Konga
V prvním týdnu školního
roku nás opět navštívil
ředitel
sirotčince
v
Kongu. Přijel poděkovat
dětem
za
finanční
podporu, kterou získaly
prodejem
drobných

dárečků na vánoční besídce. Při té příležitosti promítl
školákům video, na kterém viděli výuku a školní
prostředí dětí v sirotčinci. Myslím, že si všichni uvědomili
hodnotu místa, kde navštěvují školu oni i to, jak moc se
jejich škola díky podpoře dotace i Obce Stehelčeves přes
prázdniny změnila. (AP)

Podzimní olympiáda

Stejně jako každý první zářijový týden, zahájily školní
rok děti sportem. Všichni věděli, co je čeká, a tak určitě
doma pilně trénovali. Jen pro prvňáčky to byla premiéra.
Bojovali jako lvi a poté si zaslouženě odnášeli diplomy.
Nejlepší sportovci ponesou zase příští rok olympijský
oheň. Nezbývá než děti pochválit za veliké úsilí, které
věnovali tomuto dni a popřát jim hodně štěstí do dalších
ročníků.
K nejlepším sportovcům letošního XVI. ročníku patřili: A.
Cába, J. Komínek, D. Procházka (I. kategorie), V. Štanc,
M. Šťáhlavský a V. Lapáčková (II. kategorie).

Jak začínáme v MŠ
V úterý 1. září 2015 jsme zahájili nový školkový rok
všichni ve Dřetovicích. Ne však na dlouho, neboť 26. září
nás čekala velká akce: stěhování zpět do budovy ve
Stehelčevsi“.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří
nám vyšli vstříc a v září si své děti ještě nechali doma.
Každé začátky pro děti jsou velmi těžké - nové prostředí,
nové tváře dětí i paní učitelek a hlavně odloučení od
rodiny. Víme, že děti posléze zjistí, že ve školce je to
prima, najdou si nové kamarády, zabaví se novými
hračkami a moc se jim ve školce líbí. Proto všem dětem
přeji, aby tomu tak bylo i v naší školce, rodičům a panu
učiteli a paní učitelkám pevné nervy.
(KM)

Poděkování
Na základě iniciativy p. Jany Balíčkové se rodiče a
přátelé ZŠ a MŠ ve Stehelčevsi rozhodli, že uspořádají
peněžní sbírku na vybavení nových učeben a dovybavení
stávajících učeben se slovy: “Naše děti si určitě zaslouží
mít pěkné a veselé třídy, které se jim budou líbit a do
kterých se budou rády vracet.” Níže jmenovaní věnovali
na tuto sbírku částku, díky které se podařilo vybrat
celkem 10.050 Kč. Seznam je k nahlédnutí na našich
webových stránkách.
Balíčková Jana, Barahonová Monika, Rejdík Pavel,
Procházková Iva, Zazvonilová Kateřina, Horáková Lenka,
Šmídová Petra, Šandovi, Štancová Miroslava, Motalova
Anna, Svoboda Martin, Mytychová Gabriela, Debroise
Markéta Tučková Denisa, Krupičková Jana, Šmíd Pavel,
Dobešová Dana, Truneček Jan, Kacovský Jiří, Karbusová
Aneta, Hurdálková Markéta, Paiskr Milan, Štanc Vladimír,

Šafránková Martina, Müllerová Kateřina, Mouchová
Hanka, Rytířová Marcela.
Veliký dík si zaslouží také paní Jana Balíčková, která
celou sbírku zorganizovala a zrealizovala. Všem ještě
jednou velice děkujeme. Po dohodě jsme vybrané peníze
přidali na pořízení nového koberce do I. třídy mateřské
školy.
Paní Janě Kolaříkové také patří poděkování za tácky do
školní jídelny.
Poděkování patří také všem rodičům za hračky, které
naší MŠ věnovali.
Dále bychom chtěli poděkovat za pomoc při stěhování
MŠ zpět do Stehelčevsi a to: OÚ za zapůjčení dodávky,
obecní policii, p. Čermákové, p. Hurdálkovi, p.
Vaverčákovi, p. Müllerovi, p. Golovni a paní učitelkám.
(KM)
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13. 10. Fotografování
17. – 22. 10. Škola v přírodě a plavecká výuka ZŠ
(Hotel Čertův mlýn, Železná Ruda)
29. 10. - 30. 10. podzimní prázdniny v ZŠ
10. 11. Konzultace s učiteli pro rodiče a žáky ZŠ o
výsledcích vzdělávání (odpoledne dle rozpisu a
přihlášení rodičů)
16. 11. ukázkové dopoledne skupinové výuky pro
pedagogy ze ZŠ Praha - Horní Počernice
Výukový projekt v ZŠ s názvem Mlsné dny
zaměřený na netradiční svátky a významné dny
v kalendáři.

ŠVP Čertův mlýn na Šumavě
17. října vyrazila celá ZŠ na plánovanou školu v přírodě,
spojenou s plaveckou výukou. Odjezd probíhal s malými
komplikacemi (náhradní autobus dorazil s větším
zpožděním). Nakonec vše dobře dopadlo a na školu
v přírodě odjely děti, pedagogové s instruktory a dobrou
náladou vstříc aktivnímu pobytu na zdravém šumavském
vzduchu.
Celý pobyt byly děti rozděleny do dvou skupin, kterým
se střídala výuka, různé zábavné aktivity a plavání.
Instruktoři měli pro děti připravený program, při kterém
zažily spoustu legrace nejen na suchu, ale i ve vodě.
Výuku zajišťovaly naše paní učitelky, se kterými děti
chodily také na procházky. Pěšky navštívily Železnou

Rudu, kde nakoupily dárečky pro své nejmilejší. Návrat
z pobytu na Šumavě se uskutečnil následující čtvrtek
v odpoledních hodinách, opět se zpožděním, tentokrát
ale z důvodu dopravních komplikací. Následující den ve
škole děti vyprávěly zážitky z pobytu, zazpívaly
skupinové písničky a pokřiky. Vyzařovala z nich
nadšenost a spokojenost z nových zážitků. Mnozí se
pochlubili, že se naučili nové plavecké techniky. Všichni
prvňáčci plavali bez pomůcek! Jiní zase zvládli první delší
odloučení od rodiny. Zkrátka se škola v přírodě
povedla!
A co na to děti?
 „Líbilo se mi plavání.“
 „Líbilo se mi hledání pokladu.“
 „Líbilo se mi přežití na ostrově.“
 „Líbila se mi procházka do Železné Rudy.“
 „Bylo tam hezké ubytování a chutnalo mi jídlo.“

Kroužky v ZŠ
Kroužky, které nabídla škola žákům, jsou již v plném
proudu.
Děti navštěvují kroužek vaření, na kterém pod vedením
P. Šťáhlavské objevují kuchařskou alchymii.
O kroužek počítačové grafiky byl velký zájem, proto byl
rozdělen do dvou skupin. Pod vedením paní ředitelky Š.
Holečkové se žáci budou pokoušet o vytváření obrázků,
fotek a animací na počítači.
Pan učitel M. Štěpán odhaluje dětem svět fotografie ve
fotografickém kroužku.
Výtvarné experimenty podnikají u paní učitelky L. Nové,
která vede výtvarný kroužek.

Opět nabízíme kroužek Předškolička, který vede paní
ředitelka. Je určen dětem z mateřské školy a hravou
formou je seznamuje se školním prostředím a způsoby
práce ve škole. Obsah kroužku se opírá o poznatky
z oblasti školní zralosti.
Úplnou novinkou pro letošní rok v naší škole je kroužek
dětské jógy, který vede zkušená lektorka paní Mgr.
Mlynářová.
Všechny kroužky jsou otevřené i dětem a žákům, kteří
nenavštěvují naši školu, ale třeba v obci bydlí a nevědí,
co s volným časem.

Co se děje v základní škole?
 Od 1. 8. 2015 ve škole působí nový pedagog - Mgr.
Miloslav Štěpán. Je to kvalifikovaný pedagog pro 1.
stupeň ZŠ a je třídním učitelem III. třídy (4. a 5.
ročník).
 Naši pedagogové se vzdělávají v oblasti cizích
jazyků díky dotacím ESF. Dvě paní učitelky
absolvovaly čtrnáctidenní zahraniční studium
jazyků v rozsahu 30 hodin týdně konverzace i
výuky
anglického
jazyka
(projekt
CZ.1.07/1.1.00/56.0555 - Učící se škola). Pět
pedagogů ZŠ se učí anglický jazyk formou blended
learningu
online
kurz
(projekt
CZ.1.07/1.1.00/57.0517 - Učící se pedagogové).
 Ve výše uvedeném projektu Učící se pedagogové
se dále učitelé vzdělávají v oblasti polytechnické
výchovy (pracovní dovednosti a tvořivost).
 V rámci projektu Učící se škola jsme vytvořili
program pro všechny ročníky na podporu
čtenářské gramotnosti a dle podmínek projektu
jsme nakoupili cca 300 nových knih (beletrie i

odborné knihy) do školní knihovny. V její nabídce
je tak velmi široké spektrum současné dětské
literatury, se kterou se žáci budou seznamovat ve
výuce. Podpora čtenářské gramotnosti je jednou
z priorit současného vzdělávání a potřeba této
dovednosti vyplývá z požadavků dnešní informační
společnosti
porozumění
psanému
textu,
návodům, pokynům, schématům, tabulkám atp.
Naše škola tuto cestu začala již před několika lety,
kdy jsme zavedli výuku čtení formou genetické
metody (děti neslabikují, ale učí se číst celá slova
najednou). Tato metoda se zaměřuje právě na to,
aby děti od samého počátku výuky čtení rozuměli
obsahu slov a poté i textu.
 V listopadu nás čeká premiéra coby fakultní
základní málotřídní školy PF UK Praha, kde
spolupracujeme s PaedDr. Natašou Mazáčovou,
Ph.D. Na naši školu se 16. 11. přijedou vzdělávat
jiní pedagogové ve formách výuky typických pro
málotřídku - skupinové práce, kterou se snaží
uplatňovat i úplné základní školy. Budou sledovat
hodiny ve všech třídách.
 V současné době je naše škola a dění v ní součástí
témat dvou diplomových prací. Jedna se týká
málotřídních škol a je zpracovávána na PF UK
Praha a druhá je zaměřena na ekonomiku a
financování právnických osob - škol a je
zpracovávána na VŠE Praha.
 Naše internetové stránky se dostaly do finále mezi
10 finalistů soutěže školních webů sCOOL web
2015! Podpořte nás hlasováním do 11. 11. 2015
na
stránce http://www.scoolweb.cz/finaliste/70.
Moc děkujeme za všechny hlasy a podporu!

