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Prázdniny utekly jako voda a nastal den D, kdy se opět
sešli žáci 1. – 5. ročníku základní školy na školní
zahradě, aby společně vykročili do nového školního roku.
Ředitelka školy, společně s pedagogy a zástupci obce
přivítala prvňáčky, jejich spolužáky, rodiče a všechny
zaměstnance školy. Děti se po prázdninách těšily hlavně
na své kamarády, kterým netrpělivě vyprávěly zážitky
z prázdnin. Odpočatí a s úsměvem na tváři usedly do
školních lavic. Věříme, že jim dobrá nálada vydrží celý
školní rok.

Začínáme v MŠ
V mateřské škole máme za sebou první měsíc. Velkým
překvapením pro děti byly nově upravené třídy a
zrekonstruovaná dolní umývárna se záchodky.
Přivítali jsme mezi sebou 13 nových dětí, které si
s ostatními kamarády velmi dobře rozumí.

Díky klidné a přátelské atmosféře se nám daří pracovat
podle připravených programů, a tak již nejmenší děti
umí první písničku. Veškeré fotky jsou ke zhlédnutí na
Facebooku školy (ZŠ a MŠ Stehelčeves), kam dáváme
pravidelně příspěvky. Přejeme všem dětem a rodičům
klidný školní rok, a aby se jim v naší školce líbilo. Všem
pedagogům pevné nervy a hodně trpělivosti. (KM)

Výstava Hry a hlavolamy
Ve čtvrtek 22. září se
vydaly nejstarší děti
ze školy na výstavu s
názvem
Hry
a
hlavolamy
na
Karlovo náměstí do
Prahy.
Cestování
měly
zpestřené
i zážitkem z metra.
Děti byly doslova
nadšené tak velkým
výběrem a variabilností všech možných her a hlavolamů.
Žasly nad možnostmi a novými technologiemi výrobků a
použitých materiálů.
A co na to děti?
Líbilo se mi, jak jsme do nějaké věci dali ruku a otisklo
se to. Nelíbilo se mi, že byly drahé. (AK, 4.r.)
Výstava se mi líbila, protože jsem si mohl vyzkoušet
všechny ty hry a hlavolamy. (MD, 5.r.)
Bylo to hezké, strašně se mi líbila stavebnice Boffi, stavěl
jsem ji se spolužáky, ale nestihli jsme to. (anonym)
Hlavolamy byly těžké, líbila se mi elektronika. (RT, 4.r.)
Nejvíce se mi líbila stavebnice Boffi, protože jsme si
mohli poskládat větrák. (FC, 5.r.)
Velice se mi to líbilo, hezký výlet, chtěl bych tam jet
znovu. (DP, 4.r.)

Školní olympiáda
Ani letos se začátek roku
neobešel bez tradiční sportovní
akce – školní olympiády. Někteří,
dle jejich přiznání, trénovali už
během prázdnin, aby se umístili
na předních příčkách. Páteční
ráno proběhlo podle známého
rituálu.
Nejlepší
sportovci
minulého roku proběhli mezi
jednotlivými
kontinenty
se
zapálenou pochodní a zapálili
slavnostní fontánu. Soutěžilo se
v pěti disciplínách – běh na
500m, hod kriketovým míčkem,
vrh koulí, běh na 50m a skok
daleký. Všichni bojovali jako lvi,
chovali se sportovně a nikdo
nepodváděl. Počasí nám přálo,
možná až moc, jelikož bylo
nezvyklé horko. Další den paní
ředitelka
společně s
ostatními
pedagogy
vyhlásila
výsledky a
odměnila
všechny
sportovce.
Nejen ty nejlepší. I když nejúspěšnějším
sportovcem
letošního roku a sběratelem
zlatých
medailí
byl
Filip
Šťáhlavský. Sportu zdar a zase
za rok!

Volby do Školské rady
Ve dnech 20.- 22. září 2016 probíhaly ve škole
volby zástupců za rodiče do Školské rady.
Školská rada se zřizuje při základních, středních a
vyšších odborných školách podle zákona č. 561/2004
Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání.
Činnost školské rady je vypsána ve výše uvedeném
zákoně pod §167 a §168.
Školská rada (§168 školského zákona)
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích
programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných
školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje
školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další
rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,
orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a
dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Kandidáti, kteří byli uvedeni na volebním lístku, byli
navrženi ze všech tříd mateřské i základní školy.
Vytištěno bylo celkem 111 volebních lístků, které byly
rozdávány v pondělí dne 19. 9. 2016. Do volební
schránky bylo vhozeno 56 lístků a všechny byly platné.
Nyní uvádíme jednotlivé kandidáty a počet hlasů, které
získali:
Veronika Cábová - 16 hlasů
Naděžda Hálová - 5 hlasů
Petr Horák - 18 hlasů
Lukáš Hurdálek - 22 hlasů
Lucie Kučerová - 8 hlasů
Jan Mládek - 14 hlasů
Klára Plachá - 26 hlasů
Marcela Rytířová - 14 hlasů
Monika Stankeová - 27 hlasů
Do Školské rady tak za zákonné zástupce byli
zvoleni paní Monika Stankeová, paní Klára Plachá a
pan Lukáš Hurdálek.
Dalšími členy Školské rady jsou:


za zřizovatele
Jaroslava Štancová
Světlana Schröderová
Renata Dobrá



za školu

Kateřina Müllerová
(mullerova@skolastehelceves.cz)

Miroslava Štancová
(stancova@skolastehelceves.cz)
Vladimíra Rašková (raskova@skolastehelceves.cz)
Na tyto rodiče a další členy Školské rady nyní můžete
obracet v záležitostech týkajících se školy, které byste
rádi vyřešili. Kontakty na ostatní v nejbližší době
zveřejníme na obvyklých místech i na webových
stránkách.
V každém případě si dovoluji připomenout, že
dveře do kanceláře ředitelky školy (a vedoucí
učitelky MŠ) jsou Vám k jednání také otevřené. I
když v mnohých z Vás zůstává z dob dětství jistý
respekt před vedením školy, věřte, že z naší strany
se Vám budeme snažit vyjít co nejvíce vstříc a najít
společné řešení Vašich záležitostí ve vztahu ke
škole nebo otázek týkajících se Vašich dětí. Stačí
se dohodnout na termínu schůzky. Kontakty máme
uvedené na webových stránkách školy.
(za Školskou radu - KM)

Poděkování






paní Bartákové, Bouchalové, Cábové a Fořstové za
drobné hračky a papíry do MŠ;
rodičům žáků 2. a 3. ročníku za finanční pomoc při
zařizování třídy (nový koberec a polštářky);
manž. Krupičkovým za zapůjčení čistícího stroje na
koberce pro školu;
paní Procházkové za velké čtvrtky na kreslení pro
ZŠ,
firmě RBS stavby s.r.o. (stavba lešení) za
zapůjčení, postavení i složení lešení, abychom

mohli nalepit samolepku s logem školy nad hlavní
vchod.

Práce dětí
Děti z 2. ročníku
s ilustrací...

vymýšlely pohádku. O koblížkovi

Připravujeme





7. října 2016 pojede MŠ na divadelní představení
do Brandýsku, na pohádku S čerty nejsou žerty;
12. října 2016 proběhne ve škole focení jednotlivců
MŠ a ZŠ;
16. – 21. října pojede ZŠ na školu v přírodě
spojenou s plaveckým kurzem na Šumavu;
26. - 27. října 2016 budou mít školáci ze ZŠ
podzimní prázdniny - mateřská škola bude mít
normální provoz.

