
SETKÁNÍ 7.11. 2018
učení, plány, den otevřených dveří, tripartity...



CO PŘINESL VÝJEZD
- z akce 1. stupně zbylo 75,- Kč celkem, necháme je na další výjezd :-)
- z akce 2. stupně nezbylo nic (projedeno ;-)

- zkoumali jsme okolnosti vzniku ČSR
- měli bychom už znát pojmy: legionář, TGM, Rakousko-Uhersko, 1. světová 

válka



CO PLÁNUJEME V ROCE DÁL
LYŽAŘSKÉ KURZY

7.- 11.1. - NEJSTARŠÍ (6.-9.)

21.- 25.1. - PROSTŘEDNÍ (4.-5.) - ZMĚNA TERMÍNU

28.- 30.1. - NEJMLADŠÍ (1.-3.)

ZÁVĚREČNÉ AKCE V ČERVNU

- v červnu jedna pětidenní akce po věkovkách 
- společná škola v přírodě ve dnech 24., 25. a 26. června



PODZIMNÍ TRIPARTITY

- právě probíhají, cílem je probrat situaci ohledně vyučování 
- kde se dítě nachází vzhledem k očekávaným výstupům, 
jak se v tom cítí, kam směřuje

- dále probrat interakci mezi dětmi, chování, přístup…
- následně budeme posílat dotazník ohledně zpětné vazby
- jarní tripartity pro 2. stupeň budou 24. a 25.4. 2019



ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

- vydali jsme 1. číslo zpravodaje
- rádi bychom jej vydávali pravidelně po 2 měsících
- na webu budou postupně všechna čísla zveřejněna
- nyní prosíme o šíření 1. čísla a pozvání na DOD



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- 15.11. 2018 se v Naší škole koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- začínáme prohlídkou ve 14:30 hodin
- následuje beseda
- budeme rádi, když tuto informaci rozšíříte                                                               

mezi své známé
- na webu je přihlašovací formulář: http://www.naseskolapraha.cz/ (goo.gl/awcvTm)

http://www.naseskolapraha.cz/
http://goo.gl/awcvTm


HODINY S NÁMI
12.12. 2018 při dalším setkání - možnost zúčastnit se vyučování s námi :-)

Štěpánka: čeština
Ivan: příroda
Alča: angličtina s radostí
Kapík: matika
Zuzka: “proč učení bolí”
Kuba: čeština, práce s textem

Pošleme všem rodičům formulář ohledně zájmu a podle                                      
toho se budou / nebudou hodiny konat ;-)



BURZA?
NAPADLO NÁS :-)

- uspořádat burzu oblečení a sportovního vybavení
- pokud by měl někdo z rodičů chuť chopit se organizace
- prostory školy jsou k dispozici
- cílem je lepší využití odrostlých kousků
- předání vybavení na lyžák apod.



PREVENCE
- proběhl první preventivní program u 1.-3. a u 4.-5.
- nyní probíhá plánování dalších programů v ostatních věkovkách
- jde o opečování vztahů a příjemného prostředí mezi dětmi
- podpora bezpečného prostředí 
- dobře nám k tomu slouží i výjezdy
- přestože je nás málo, témat k řešení je mnoho



JAK SE OSVĚDČUJÍ PRŮVODKY
- začal BLOK B
- s dětmi proběhla reflexe BLOKU A

- děti ze 4.-9. psaly uzavírací testy
- domluvily se nové postupy a úpravy
- v půlce listopadu bude zhodnocení, zda 

se daří novou “zakázku” naplnit
- aktuálně řešíme úplnost portfolií



PODĚKOVÁNÍ PANU DOKTORU KLÍMOVI

- děti ze 4.-5. třídy vytvořily obrázek jako poděkování panu doktorovi
- osobně ho předaly dne 31.10. 2018 :-)



PROJEKT “JSEM LASKAVEC”
- 13.11. je MEZINÁRODNÍ DEN LASKAVOSTI
- děti ze 4.-5. třídy se objednaly do domova důchodců a do útulku, jdou tedy 

potěšit staroušky a zvířátka
- děti z 9. třídy půjdou také potěšit seniory, připravují se na akci s Shannan a      

s Alčou, příprava tedy probíhá anglicky :-)



RODIČOVSKÉ SDÍLENÍ

- PROBĚHLO 22. ŘÍJNA 2018 
- setkání rodičů dětí z 2. stupně vyšlo na základě 

dotazníku na 26. listopadu od 16 hodin
- setkání rodičů dětí z 1. stupně vyšlo na 14. ledna 2019    

od 16 hodin



INFORMACE KE STŘEDNÍ ŠKOLE

- požádali jsme o zápis KOMBINOVANÉHO LYCEA                        
do rejstříku  škol

- pracujeme na koncepci a na formě přijímacího řízení
- na schůzce 12.12. odprezentujeme                               

podrobně
- konzultujeme i s dětmi ;-)
- termíny písemek: 12. a 15. dubna 2019



VÁNOCE

● ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ ODPOLEDNE NAŠÍ ŠKOLY
● KONÁ SE: 19.12. OD 13 DO 15 HODIN NA PARNÍKU
● BUDEME RÁDI ZA POMOC S OBČERSTVENÍM
● k vánočním prázdninám jsme přidali ředitelská volna
● do školy jdeme 7. ledna 2019


