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Tak nám to zase začalo. Prázdniny utekly jako voda a už jsme zpátky
ve škole. Ve škole se pracovalo, jen se prášilo. Přeci jenom naše škola je
již starší a potřebuje čas od času větší rekonstrukci. Začnu pěkně
od půdy. Do školní družiny jsme pořídili nový nábytek a koberec. II. třídu
jsme vymalovali a vybavili též novým nábytkem. Největší rekonstrukcí
za přispění zřizovatele prošlo sociální zařízení školy a vstupní hala školy.
Záchodky si to po 30 letech zasloužily. Pan Lejsek si zde vyzkoušel i práci
archeologa, protože rozvody pamatovaly „krále Klacka“ a dát tomu
logickou formu, byl oříšek pouze pro zdatného vodáka.
Chtěla bych tímto velice poděkovat místním firmám fa Lejsek –
voda,topení, fa Blahout – malířství, fa Kocmich – obklady, fa Leština –
elektrika, fa Mácha – truhlářství, panu Smolíkovi – pokládka koberce,
za profesionální provedení všech prací a vstřícné jednání. BEZ NICH
BYCHOM v pondělí 4. září NEMOHLI ZAČÍT UČIT.
Ve školství došlo k řadě právních úprav. Povinná předškolní docházka
od 8-12 h, dále musí pedagog zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a žáků,
výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Ředitel
musí v případě zvláště závažného zavinění porušení povinností
(přestupek typu ublížení na zdraví apod.) oznámit tuto skutečnost do
druhého dne státnímu zastupitelství a OSPODu. To vše je řešeno
dodatkem úpravou směrnic Školní řád, Pravidla pro hodnocení žáků, Řád
MŠ a Úplata v MŠ.
V průběhu září začala platit další omezení v „pamlskové“ vyhlášce.
Neochucené mléčné výrobky budou nově plně dotované a pro žáky celé
školy dvakrát měsíčně zdarma. Projekt ovoce do škol stále běží, žák školy
jedno týdně dostane jeden kus ovoce zdarma.
S radostí jsem uvítala, že o prázdninách nebyl schválen karierní řád.
V letošním školním roce máme opět naplněnou školku k prasknutí, je
obsazeno všech 25 míst. MŠ vede paní učitelka Bc. Monika Korbelová a
nové dvě paní učitelky na částečný úvazek Šárka Šmitmajerová a

Bc.Magdalena Trojáková, s provozem pomáhá teta svačinka Magdalena
Broučková.
V ZŠ jsme naší dvojtřídku rozšířili na trojtřídku. I. třída – 1. ročník =
12 žáčků (třídní p.uč. Mgr. Marcela Kučerová), II. třída – 2.,3. ročník =
17 žáků (třídní p.uč. Mgr. Lenka Vítů), III. třída – 4.,5. ročník = 14 žáků
(třídní p.uč. Mgr. Marcela Krychová). Anglický jazyk vyučuje Markéta
Kučerová, Hudební výchovu externě pan učitel Bc. Jiří Balek. Celkem má
základní škola 43 žáků.
Školní družinu vede paní Marie Janová. Družina není jenom čekárna
na rodiče, ale děti mají možnost vyžití při různých aktivitách: výtvarné
práce, společenské hry, stavebnice, odpočinková volná činnost, dle
počasí každý den pobyt venku na školním nebo lesním hřišti, v lese.
Školní družina je obsazena na maximálně povolenou kapacitu – 30 dětí.
Protože i čtvrťáci a páťáci by rádi odpoledne chodili do družiny,
potřebovali bychom ještě zprovoznit zbylou část půdy. Hledáme řešení.
Přeji nám všem úspěšný školní rok 2017/2018 a neškolákům krásný
podzim a krásnou ladovskou zimu.
Mgr. Marcela Krychová

My,
zkušení školkáčci
zaučíme nové dětičky
a nové paní učitelky.

Letošní podzim přeje houbaření, i nám ve školce rostou houby.

„NAŠI PRVŇÁČCI“
Lukáš Dvořáček, Martin Nedorost, Nelly Vítů, Natálie Krátká, Ondřej Leština, Lukáš Tlapa

Klára Víšková, Adéla Veselá, Hedvika Balková, Ema Nedorostová, Rozárie Trojáková, Pavla Vítů

„Renovovaná II. třída – 2.,3. ročník“

„Rekonstruované sociální zařízení“
Nejsou to pouze nové obklady, bojler, ale hlavně neviditelné zapeklité rozvody vody.

„Školní družina“
Architektonicky je toto podkroví perla naší školy.

„Vstupní hala“
Když vstoupíte do školy, dýchne
na vás veselá školní atmosféra.
Za starými obklady nebyl poklad, ale
nepěkná špína a letitá malba.

Žáci 2. a 3. ročníku se zabývali rozmanitostí
naší země nejenom vědomostně, ale tvořili i mapu
ČR z přírodnin, luštěnin….. Hledali historický původ
státních symbolů.

Není to jednoduché vytvořit obrázek pouze z geometrických tvarů, za použití pravítka a kružítka.
Čtvrťáci a páťáci si dokáží poradit.

Adam Lejsek

Jakub Fojtl

David Janošťák

Helena Tvarohová
Natálie Nohejlová

Ve čtvrtek 19. října jsme u nás na hřišti viděli přehlídku sov a dravých ptáků.
Byly k vidění nejen velcí
dravci a sovy, ale také třeba
kulíšek nejmenší, který je
nejmenší sovou na světě a
váží míň než pytlík bonbonů.
Viděli jsme i ohrožený druh
sovy pálené nebo puštíka
obecného, ale také orla
kamčatského, který vážil 6 kg
a rozpětí křídel měl až
1 metr. Také tam byla
poštolka obecná, která nám
ukázala svojí obratnost a
rychlost. Součástí ukázky bylo cvičení sezení poštolky. Sem, tam někomu sedla na
hlavu, asi se jí tam líbilo!!!
Otázka: Víte, kde má sova uši?????
Odpověď: Zeptejte se našeho pozorného
žáčka.
Simona Víšková (5.ročník)

