Úvodní soustředění 2012
…jako již v posledních letech tradičně u Máchova jezera. Účast ještě o něco
lepší než v letech minulých a počasí vyšlo báječně. Věříme, že tato naše
původní akce pomůže žákům, rodičům a pedagogům navázat co nejlepší
komunikaci
hned od počátku školní docházky :-D
,


(J.A.Komenský)

pedagogický občasník

15.

říjen 2012

Jindřišce jsme odhalili
pamětní desku
přesně po 70 letech!!

Třídní schůzky
Také v letošním školním roce se
uskuteční dvě řádné celoškolní
třídní schůzky. Jedná se určitě jen
o minimální penzum komunikace
rodičů a školy. Využívejte dle
svých možností také konzultací se
svými třídními pedagogy. Pozvání
na první třídní schůzky:

20.11. 2012
16.00 – I.st.

16.30 – II.st

Nadace ČEZ – Oranžová učebna
Získali jsme prostředky na moderní učební
pomůcky pro učebnu fyziky!!
Podaný projekt uspěl a se začátkem
školního roku jsme mohli začít pořizovat
zajímavé a chybějící názorné učební
pomůcky především pro kabinet fyziky.
Pořízené učební pomůcky budeme moci
použít i v dalších přírodovědeckých
předmětech jako např. chemie či zeměpis.
Slavnostní otevření plánujeme na
18.12. 2012 ve 14. hodin.
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Ve středu 24.10.2012 to bylo
přesně 70 let, kdy byla
v koncentračním
táboře
Mauthausen zavražděna skoro
s celou
rodinou
Jindřiška….jen
proto,
že
odvezla kolo s ulice na
dvorek. Byl to jen jeden osud
z mnoha strašných osudů lidí
tehdy…Po sedmdesáti letech
Jindřiška opět „vstoupila“ do
budovy školy Na Stráni.

Na Základní škole Na Stráni je dnes nejjednodušší a
nejoriginálnější způsob placení
za nejrůznější školní akce a jiné platby v ČR
Co vlastně potřebuje rodič vědět ?
platby:
převod zůstatku z loňska
sešity

STAV
ZÁLOH

Vklad

bezhotovostně
na účet školy
( 10632431/ 0100)

pracovní
sešit Aj

Měsíční
vyúčtování

divadlo
20.9.

v hotovosti
( kancelář školy)

atd.

Každé dítě má od letoška svůj unikátní variabilní symbol, který mu zůstane po
celou dobu školní docházky .
př.
12100007

rok zahájení
školní docházky

třída
A

pořadové číslo
v třídním
výkazu

….v tomto případě jde o letošního žáka 1.A v pořadí na sedmém místě třídního výkazu.

Generální souhlas
V minulém měsíci jste obdrželi tzv. „Generální souhlas a prohlášení vzájemné
komunikace“. Vzhledem k tomu, že jste zaškrtli téměř bez výjimek všechny body,
které tato jednotná listina obsahuje, předpokládám, že byl tento důležitý dokument
srozumitelný a já vám všem za pochopena důvěru děkuji. Vážím si toho, že jste si
uvědomili, že pokud bychom pokračovali ve standardním obesíláním „papírů“ na
všechno, tak se z toho všichni jednou zblázníme.
Ušetříme si tímto zároveň mnoho času a nervů! V případě, že budete mít kdykoli
jakýkoli dotaz nebo pochybnost, která s tímto souvisí, volejte!

Volba povolání
(výchovné poradenství)
Žáky 9. ročníků čeká letos velké
rozhodnutí – do 15.3.2013 musí odevzdat
přihlášku na SŠ, na které budou chtít
v příštím školním roce studovat. Rádi
bychom jim jejich rozhodování ulehčili a
tak v rámci předmětu Svět práce žáci
navštíví v průběhu října až prosince
všech 7 děčínských středních škol.
Získají tak nejen přehled o nabízených
oborech a uplatnění, ale také o prostředí
školy. Dále budou mít žáci k dispozici
Atlas školství, kde najdou kompletní
přehled středních škol ústeckého kraje.
Všichni žáci také absolvují test „Volba
povolání.
Kromě toho je naše škola zapojena do
projektu Střední školy lodní dopravy a
řemesel Děčín, který je zaměřen
především na podporu a motivaci žáků
základních škol ke vzdělávání v
technických oborech, k popularizaci
technických oborů a zlepšení komunikace
firem a škol. V rámci tohoto projektu
žáci absolvují dopolední workshop přímo
prostorách této střední školy.

Projekt Evropské peníze do škol
(OPVK 1.4.) jde do finále.
Ačkoli je práce na elektronické učebnici
velmi vysilující, přehoupli jsme se v létě
přes polovinu zpracovaných DUM
materiálů. Některé předměty máme již
zcela hotové. Na kompletizaci máme
poslední rok.
Půjde-li vše dobře,
zahájíme s elektronickou učebnicí školní
rok 2013/2014.

Změna ve složení
školské rady

Vzhledem k odchodu paní
učitelky E.Zralé s K.Rajchlem
na pozice managerů ZŠ
Vojanova (tímto jim také
přejeme hodně úspěchů) jsme
museli
doplnit
obsazení
školské rady za pedagogy.
Místo E. Zralé se stala členkou
školské rady Pavlína Sirová.

Juvenilis Noxius
Školní kapela Yxes Joke a
masmediální kroužek Letňák
zahájili práci na natáčení
prvního školního filmu, který
bude
věnován
památce
Jindřišky.

