Prosinec 2016

Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz

Dušičky v MŠ
2. listopadu jsem se rozhodla oslavit
v mateřské školce, ve třídě starších dětí,
Dušičky (svátek zemřelých). Děti měly
za úkol přinést si z domova fotografii
někoho blízkého, který již nežije. Ráno
jsem připravila do třídy stoleček, na
který si děti odkládaly fotografie,
kytičky a svíčky. Od rána byla ve třídě
cítit zvláštní napjatá atmosféra. Děti
jakoby cítily, že tento den bude něčím výjimečný a netradiční.
Po svačině jsme si společně povídali o životě a smrti, že smrt
je součást života a je to přirozená věc. Poté jsme si mezi
sebou ukazovali fotky našich nejbližších a říkali si, kdo je na
obrázku. Vyzkoušela jsem s dětmi rodinné vazby - kdo jsou
rodiče, prarodiče, teta, strýc, sestřenice, bratranec aj. Věřte
mi, že po chvilce jsme z toho měli pěkně zamotané hlavičky.
Oslava tohoto zvláštního dne byla velmi zajímavá a určitě ne
poslední. Přeji Vám všem plno sil a hlavně zdraví. (KM)

Beseda o šikaně
Jeden ponurý podzimní školní den si
školáci zpestřili zajímavou, užitečnou a
v dnešní době velmi potřebnou besedou o
šikaně. Celý program vedl člověk, který
byl – v době školních let – sám terčem
šikany. Možná právě tato nepříjemná
životní zkušenost ho vedla k náplni jeho
povolání, při které oslovuje děti a mladé

lidi, varuje je před nástrahami, které jsou se šikanou spojené.
Všichni s vážnou tváří sledovali výklad. Nejen pravdivé životní
příběhy, ale i demonstrační a odstrašující scénky otevřely
dětem oči. Doufáme, že i rozum a cit.

Práce dětí

Připravujeme








5. 12. dopoledne Čertí rejdění ve škole (MŠ i ZŠ)
19. 12. od 16:00 Zpívání pod jedličkou, začátek na
školní zahradě. V rámci akce ve škole bude probíhat
prodejní výstava žákovských prací a všichni budou mít
možnost posedět u šálku čaje a ochutnat cukroví.
19. 12. od 16:00 Vánoční besídka v MŠ Dřetovice
22. 12. Ředitelské volno ZŠ z organizačních důvodů
23. 12. – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny ZŠ
22. 12. - 2. 1. 2017 Přerušení provozu v celé MŠ

Poděkování




manželům Vondrovým za finanční sponzorský dar na
vybavení,
paní Kolářové za perníčky k vánočnímu zdobení,
paní Debroise za adventní věnec.

Přípravy otevření 2. stupně ZŠ
Vážení rodiče, jsme rádi, že zastupitelstvo obce
podpořilo náš projekt otevření 2. stupně základní školy.
Jak jsme vás již informovali na veřejné diskuzi, bude se
jednat o netradiční 2. stupeň, který bude navazovat
koncepčně na 1. stupeň naší školy. Specifické
prvky mezipředmětové výuky budou v souladu
s programem Začít spolu, který již realizujeme.
Otevření 2. stupně je stanoveno k 1. září 2017, kdy
zahájíme výuku 6. ročníku. V případě zájmu je možné
k danému datu otevřít i ročníky vyšší. Podmínky přijetí je
nutné řešit s ředitelkou školy, neboť plánovaná kapacita
v 6. - 9. ročníku bude přibližně 30 žáků, tj. průměrně

8 žáků v ročníku. Přednost při přijetí mají naši současní a
případně i bývalí žáci.

Nabídka zaměstnání
Od 1. února 2017 nabízíme pracovní pozici UČITEL/KA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY s kvalifikací pro 1. nebo 2. stupeň
ZŠ i na částečný úvazek.
KOHO HLEDÁME?
Učitele, pro kterého jsou výzvou moderní vzdělávací metody
a integrovaná tematická výuka.
Pedagoga, který vnímá vzdělávání jako celek, překračující
hranice běžných vyučovacích předmětů.
Osobnost, která rozumí slovům, jako je spolupráce, tvořivost
a iniciativa.
Odborníka, který se orientuje na pedagogiku zaměřenou
na dítě, respektuje dětskou osobnost a podporuje její
individuální rozvoj navzdory specifickým potřebám, které děti
mají.
Spolupracovníka, který sdílí nadšení pro dobrou školu, je
schopen
komunikovat
s ostatními
kolegy,
naslouchat
i vyjádřit svůj názor a konstruktivně řešit problémy.

Další kvalifikační požadavky





znalost vzdělávacího programu Začít spolu a integrované
tematické výuky;
v případě kvalifikace pro 1. stupeň ZŠ znalost metod výuky:
matematiky dle prof. Hejného, genetické metody čtení, psaní
písmem Comenia Script;
znalost AJ nebo NJ min. na úrovni A2
znalost práce v prostředí Google Disk

Podrobnější požadavky a informace najdete na
www.skolastehelceves.cz.

