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Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz

Otevíráme 2. stupeň základní školy
Tuto událost vnímáme jako historický okamžik ve více
než stoleté existenci naší školy. Příprava nás stála spoustu
času, který jsme strávili nejen zařizováním učebny, ale
studiem zákonů a odborných knih, vzděláváním, čerpáním
zkušeností tam, kde už to funguje, přípravou vzdělávacího
programu a celé koncepce, ekonomickými i demografickými
výpočty, ale i obavou, zda vše „klapne“ a my to stihneme ...
Vážíme si souhlasného stanoviska a podpory zastupitelů
obce i důvěry rodičů i žáků, kteří se rozhodli s námi do všeho
jít. Ačkoliv nejsme první málotřídkou, která tento způsob
výuky rozšiřuje i na druhý stupeň, přece jen je takových
státních škol jako šafránu. Zpravidla se jedná o školy
soukromé, které profitují z vysokého školného, jež jsou rodiče
ochotni poskytnout za něco, co by mělo být standardem.
Ptáte se proč to děláme?
... protože se nám občas stávalo, že se dětem nechtělo
jít na 2. stupeň jinam, chtěli zůstat ještě chvíli u nás.
... protože se rodičům nelíbilo, že jejich děti musí
po 5. ročníku do jiné školy a zvykat si na jiné prostředí.
... protože si myslíme, že umíme udělat školu takovou,
aby děti prožili těch devět povinných let v pohodě.
... protože chceme učit, naučit a nenudit.
... protože ne každému dítěti prospěje čelit nástrahám
města a negativním jevům. Někteří mají prostě raději klid.
... protože jsme měli volnou třídu.
... protože máme vize a představy o tak trochu jiné
škole a jiném vzdělávání, kvůli kterým stojí za to všechno
snažení.
DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU A ZA DŮVĚRU!
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Připravujeme







4. září
začátek školního roku
o slavnostní zahájení v ZŠ od 8:00 do 8:45
o zahájení provozu v mateřské škole
5. září
zahájení provozu ŠD
5. – 7. září adaptační kurz pro žáky II. stupně
o na turistické základně v Podholí u Zákolan
8. září
školní atletická olympiáda
o dopoledne v ZŠ
12. září
rodičovské schůzky
o v MŠ od 16:00
o v ZŠ od 16:30
29. září
ředitelské volno v ZŠ

Připomínáme rodičům našich dětí i žáků
Připomínáme všem rodičům, že od září je povinné předškolní
vzdělávání dětí v MŠ - rok před školou. Z toho vyplývá pro
rodiče také povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ.
Omlouvání nepřítomností předškoláků a žáků ZŠ je možné jen
přes internetové stránky www.skolaonline.cz.
Omlouvání stravování je možné přes internetové stránky
www.jidelna.cz.
O těchto změnách jsme Vás podrobně informovali již
v červnu, kdy probíhal zkušební provoz. Pokud nemáte
přihlašovací údaje, ztratili jste heslo nebo Vám to prostě
nefunguje, obraťte se včas na školu se žádostí o pomoc či
radu.

Děkujeme
 za sponzorský dar na vybavení nové třídy ve výši 5.000 Kč
manželům Vondrovým a 3.000 Kč p. Cábové,
 p. Tomanovi za pomoc a šikovné ruce při zařizování třídy,
 Řízení letového provozu Praha za sponzorský dar ve formě
počítačů.
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Ohlédnutí za koncem minulého
školního roku…
Návštěva výstavy Body The Exibition
Poslední květnový den jeli
starší žáci ZŠ na výstavu do
Prahy. Pod názvem Body The
Exibition
se
skrývala
fascinující výstava týkající se
všech tajů lidského těla na
dokonale
vypreparovaných
lidských
tělech!
Během
výkladu,
který
nám
zprostředkoval
student
medicíny,
jsme
mohli
procházet mezi exponáty a
velice
podrobně
si
prohlédnout lidské svaly,
orgány, lidskou nervovou
soustavu, cévy nebo kosti.
Zvláštní galerie byla věnována detailnímu vývoji lidského
plodu. Všechny galerie byly vybaveny 3D animacemi a
dokumenty. Výstava byla opravdu velice zajímavá. Například
víte, že dětské kosti rostou rychleji na jaře? 

Dětský den opět na Nově
1. června děti ze ZŠ oslavily stylově ve Snídani s Novou. Děti
si užily různé a hlavně zábavné i zajímavé aktivity, které si
mohly vyzkoušet v jednotlivých stanovištích, tak jak je
obcházely ve skupinkách. Čekaly na ně vývarné dílny, obtisky
na čepice, tancování, ale i vědátor, kde se děti ponořily do
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tajů
vědy.
Nechyběl
ani
airsoft, ve kterém
vynikali
nejen
kluci. Sprejeři měli
vyhrazené místo,
kde
mohli
realizovat
své
dovednosti.
Chvilky odpočinku
všichni
trávili
převážně u stánku
s nekonečnou zmrzlinou… Zkrátka fajn strávené ráno,
věnované dětem. Jedinou, malinkatou chybičku to mělo.
Všichni jsme museli být připraveni k natáčení už v půl šesté
ráno. Znamenalo to, že jsme museli stihnout autobus, který
odjížděl v 4:45 od školy! Ale na to se velmi rychle zapomnělo!
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Školní akademie
Školní akademii, která se konala 19. června, předcházely
pečlivé přípravy. Děti od 1. do 5. ročníku měly připravený
program, ve kterém předvedly své dramatické, pěvecké, i
recitační dovednosti. Celým programem nás provázeli žáci z 5.
ročníku. Slavnostní šerpování si užili žáci, kteří odcházejí na
jiné školy, ale i žáci, kteří na naší škole zůstávají a pokračují
na druhý stupeň, který otevřeme od školního roku
2017/2018.

Žákovský mejdan
19. červen byl opravdu náročným dnem. Hned po
skončení školní akademie se děti sešly ve škole, kde si
po předchozích přípravách užily báječný večer provázený
diskotékou, programem plným her a soutěží, jejichž
součástí byla i bohatá tombola. Občerstvení v podobě
švédského stolu, čokoládové fontány i lahodných nápojů,
bylo také skvělé! Třešničkou na dortu byla večerní
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bojovka, pak už jen něco málo z večerní hygieny a šup
do spacáků, které na děti čekaly ve třídách, a pro ty
větší na zahradě ve stanech.

Ukázka modelů lodí
Horké červnové dny jsme si zpestřili ukázkou modelů lodí,
které nám páni modeláři předvedli na hasičské nádrži ve
Stehelčevsi. Jak se takový model ovládá, a co všechno
dokáže, si děti
mohly vyzkoušet
samy.
A
protože
po
skončení
programu
bylo
už veliké horko,
tak děti s chutí
využily
přítomnost
vody. 
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Výlet do Aquapalace Praha
Závěrečný
školní výlet 23.
června si celá
základka
užila
v
Aquapalace
Čestlice Praha.
Rozděleni
do
skupinek
a v doprovodu
pedagogů,
proplouvali
jednotlivými
tropickými
ostrovy, divokou řekou, jeskyněmi a tobogány. Pohupovali se
v mořských vlnách a procházeli pod vodopády, zkrátka
pohádkový vodní ráj…

TAKÉ JSTE MĚLI
TAKOU TŘÍDU NA
2. STUPNI ZŠ?

A TO JEŠTĚ NA TÉTO FOTCE
NENÍ HOTOVÁ!
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Upřímná bilance školního roku
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