
SETKÁNÍ 6.3. 2019
učení, výjezdy, plány, povídání ve věkovkách 



Co je teď ve škole živé
- řešili jsme nastavení Daily Mile a to, že se 

občas nedaří běhat
- při tomto řešení vznikla myšlenka něčeho, co 

by šlo přirovnat ke školnímu občanství - 
zdá se, že je zde skrytý potenciál :-)

- fungují týmy péče o školu
- začínají ranní prezentace výstupů z hodin a 

průvodek
- plánujeme výjezdy



Skončilo první kolo preventivních programů
- u nejstarších jsme zacílili zejména na zvládání změny spojené s příchodem nových 

dětí a sex. výchovou
- 6.-7. pracovala s dynamikou skupiny a strategií řešení určitých opakovaných situací
- 4.-5. tématem podzimu byly sociální sítě a jejich bezpečné užívání, později fungování 

skupiny
- 1.-3. obecná práce se vztahy, dodržování pravidel
- pokračujeme dál… aktuálně přespání 6.-7., preventivní program 8.-9.



AKCE NA JAŘE
1.-3. - plánujeme jednodenní akce

4.-5. - garantuje Kuba a Kapík, info v emailech

6.-7. - garantuje Ivan a Ondra: 3.-5.4., 2.-3.5.

8.-9. - garantuje Eliška a Alča 

Všechny informace přijdou od příslušných průvodců mailem.



Přijímací řízení do projektu Učitel naživo
- spolupracujeme s projektem Učitel naživo
- byli jsme osloveni s prosbou o pomoc při realizaci 

přijímacího řízení uchazečů o studium pro nový školní rok
- týká se dětí 6.-9.
- 21.3. proběhne jedno kolo u nás
- 22.3. proběhne druhé kolo v sídle UNŽ
- pro děti je to možnost setkat se zajímavými lidmi z různých 

oborů, kteří chtějí začít pracovat ve školách



VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
- od 11. 3. Petra nabídne výchovné poradenství a konzultace v oblasti 

osobního rozvoje v odpoledních hodinách po výuce
- práce s emocemi, např.s tématy smutku, strachu, vzteku, únavy, 

neschopnosti se radovat, tvořit, téma jak porozumět sám sobě, svému dítěti, 
partnerovi, výchovné problémy v rodině apod.

- podrobnosti budou zveřejněny na Petřině webu



JARNÍ TRIPARTITY

TERMÍN:

- 24. a 25.4. 2019



LYŽAŘSKÉ KURZY

- po akci zbylo v průměru 192,- Kč na žáka
- za zbylé peníze jsme nakoupili tonery do tiskárny



ZPRAVODAJ
- právě dokončujeme ZPRAVODAJ č.3
- rozešleme odkaz a budeme rádi za sdílení :-)



VĚCI Z PARNÍKU POŘÁD MÁME ;-)
- v kanceláři jsou zbylé věci z akce na parníku
- prosíme, abyste si je rozebrali - děkujeme!



A NYNÍ DO VĚKOVEK
- průvodci jednotlivých věkových skupin s vámi proberou 

podrobnosti o tom, co děláme a jak se máme


