
SETKÁNÍ 10.4. 2019
učení, výjezdy, plány, příští rok



Co je teď ve škole živé

- kromě devítky, která jede v jiném režimu, nastal znatelný pozitivní posun v práci 
dětí s průvodkami

- dařilo se lépe plánovat a včas mít splněno
- přestože ještě řešíme potíže, dětí dovedou vysvětlit, k čemu jsou průvodky dobré 

(plánování, samostatnost, zodpovědnost)
- obecně máme za sebou období, kdy se děti hodně učily a braly učení vážně a 

zodpovědně
- přibylo představování vlastní práce na Ránu
- 4. třída odmítla “den volna” na odpočinek, protože chtějí nejprve dokončit 

naplánované učení (K+K řešili utahané děti a chtěli jim ulevit, protože jedou 
dlouho bez výjezdu v kuse)



Jarní tripartity

1. STUPEŇ - HLÁŠENÍ PŘES DOODLE

2.  STUPEŇ - TERMÍN:

- 24. a 25.4. 2019
- PŘESNÝ ČAS ZAPISUJÍ DĚTI
- mailem dostanete cíle a možnou podobu setkání u 2. stupně, kde ladíme, jak 

sdílet i výchovně-vztahová témata



Co řešíme v rámci prevence
- s průvodci začínáme debatu o tom, jak budeme koncepčně řešit momenty, 

kdy někdo udělá zásadní průšvih - př. dlouhodobě nezmění nevhodné 
chování, zachová se nevhodně k dospělému, ublíží druhému...

- budeme o tom mluvit i s dětmi a hledat srozumitelný a smysluplný přístup

- preventivní programy či aktivity nyní cílí spíše na konkrétní situace, které se 
týkají vztahu skupiny a jednotlivce - podporujeme děti v tom, aby i samy 
uměly nastavovat hranice spolužákům, když je jejich chování nevhodné



Výchovné poradenství
- pravidelné schůzky rodičů s tématem výchovy dětí
- Petra nabízí zájemcům individuální setkání dle vzájemné dohody
- máme radost z posunů a vzájemné spolupráce :-)



Den otevřených dveří

- 9. května od 14:30 hodin
- přihlašovací formulář na webu: https://bit.ly/2K36b6I 

- budeme rádi za šíření - děkujeme!

https://bit.ly/2K36b6I


Akce na jaře
1.-3. - 30.-31. května (spaní ve škole); 24.-26.června (SEBA Borovice)

4.-5. - 2.-3. května (na kolech); 15.-16. května (dobrovolná Plzeň); 3.-4. června 
(dobrovolné horolezení); 10.-14. června (Šiškovice); 24.-26.června (SEBA 
Borovice)

6.-7. - 2.-3. května; 24.-26.června (SEBA Borovice)

8.-9. - 2.-3. května (Kuks); 24.-26.června (SEBA Borovice) a další :-)

Všechny informace přijdou od příslušných průvodců mailem.



Asistentka v kanceláři

- Petra ukončila pracovní poměr ze zdravotních důvodů
- probíhá výběrové řízení na novou asistentku
- děkujeme za tipy od vás :-)



Plány do budoucna
- budova
- akreditace
- koncepce
- personální obsazení


