
SETKÁNÍ 12. 6. 2019
Jak jsme to zvládli a jak dál :-)



MÁME AKREDITACI!



Přezkoušení, hodnocení, vysvědčení
- přezkoušení proběhlo hladce, dostali jsme krásnou 

zpětnou vazbu na děti
- hodnocení je sepsané a odeslané k tisku na školy
- vysvědčení rozdáme v pátek 28.6. po ránu
- děti mohou odcházet domů v 10 hodin
- “hlídání” v pátek zajistíme do 12 hodin 
- jídelna nevaří!!!



Máme Ivu :-)
- od začátku června máme v kanceláři posilu - Ivu
- rádi bychom “dorazili” administrativní resty, Iva obesílá 

rodiče, prosíme o spolupráci - podpisy, kartičky atd. ;-)
- nejvíc hoří podpisy o přezkoušení 1. stupně - musíme 

odeslat originály poštou na školy



Akce do konce roku
1.-3. - 24.-25. 6. Všejany, 26.6. celoškolní sportovní den

4.-5. - 10.-14. června (Šiškovice); 24.-25. 6. Všejany, 26.6. celoškolní sportovní den

6.-7. - 17.-19.6. výjezd za odměnu, 24.-25. 6. Všejany, 26.6. celoškolní sportovní den

8.-9. - 17.-19.6. výjezd za odměnu, 20. 6. - spaní ve škole, 24.-25. 6. Všejany, 26.6. 
celoškolní sportovní den

Všechny informace přijdou od příslušných průvodců e-mailem.



Kariérové poradenství - pro 8. třídu
- probíhají schůzky s osmáky a rodiči
- sny a plány dětí zohledníme v plánování příštího školního roku
- s 8. ročníkem proběhla návštěva Informačního a poradenského střediska pro 

změnu povolání ÚP (1,5 h)
- přednáška
- beseda
- workshop na vyhledávání informací o školách
- nakontaktování pro možnost individuálních návštěv

- odkaz na ISP: zde

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/ips


Prevence
Chceme do konce roku realizovat větší program zatím pro 
druhý stupeň.

- problematika predátorů - dospělí cílící na účty dětí            
s různými, ale ne pěknými cíli - jak se bránit

Inspirace pro rodiče - skvělý rozhovor na 20 minut 

DVTV - Děti si na internetu píší s pedofilem? Rodiče to nechtějí vidět. Internet podceňují.

Tip na knihu: Dítě v síti (zde)

https://video.aktualne.cz/dvtv/deti-si-na-netu-pisi-s-pedofily-i-posilaji-nahe-fotky-rodice/r~92f25614886011e9819e0cc47ab5f122/
https://www.knihydobrovsky.cz/dite-v-siti-134988136


Spolupráce s Učitelem naživo
- Kapík a Kuba
- kluci šli do výběrového řízení na roli provázejících učitelů pro studenty 

projektu - uspěli a byli vybráni
- co z toho plyne pro školu

- oba budou dostávat vzdělávání a mentorskou podporu z UNŽ
- každého bude týdně ve 2-3 hodinách navštěvovat jeho student z projektu, v 

delším intervalu za nimi bude jezdit mentor
- studenti budou i učit děti a pak reflektovat s K a K (oba studenti jsou muži)
- pro nás možnost personálního posílení a navázání spolupráce do budoucna
- K a K budou přibližně jednou za měsíc v pátek chybět z důvodu vzdělávání           

v institutu UNŽ
- jsme hrdí, že se tam dostali a podpoří rozvoj českých učitelů :-)



Inzerát - prosíme o šíření

    http://www.naseskolapraha.cz/pracujtesnami/

V našem týmu se potřebujeme podělit o práci u třeťáků, dále by neškodilo umět matiku, anglicky nebo německy a 
nebo něco o přírodě. A kdybys k tomu chtěl/a tužit tělo a ducha pohybem či hudbou, bylo by to super! A jestli jsi jen 
pro hraní a povídání s dětmi, můžeš to u nás zkusit v odpoledním klubu :-).

Zaujalo tě něco? Napiš na: skola@naseskolapraha.cz

http://www.naseskolapraha.cz/domains/naseskolapraha.cz/pracujtesnami/


FOCENÍ
- 20. června (čtvrtek) se hned po ranním kruhu fotíme
- děkujeme za pomoc panu Roseckému
- fotky budou k dispozici



Pozvánka na workshop s Petrou Varsányiovou

Máte někdy všeho “plné zuby”?

Chcete se umět zastavit a vypnout?

Naučíme vás jednoduché techniky!

19. června od 17 do 19:30 hodin

Přihlašování zde: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOzDlhYfteqNzQibEErV1bMB
aD0NnMRxcKnm1wkwQAoIqNuw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOzDlhYfteqNzQibEErV1bMBaD0NnMRxcKnm1wkwQAoIqNuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOzDlhYfteqNzQibEErV1bMBaD0NnMRxcKnm1wkwQAoIqNuw/viewform


Chata ČERT
Kdybyste hledali místo pro společné zážitky :-)

http://www.chatacert.webpark.cz/

Zamluvené termíny zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKCdCjbV0qDVJFkug4ICGDnRwTyRyrZUUDFYymPh2lpqGrw/viewform

Budeme rádi za šíření mezi známé ;-)

Děkujeme!

http://www.chatacert.webpark.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKCdCjbV0qDVJFkug4ICGDnRwTyRyrZUUDFYymPh2lpqGrw/viewform


Příští školní rok
- pracujeme na smlouvě o vzdělávání na příští rok 

- s akreditací přicházejí změny i zde :-), pošleme brzy!

JIŽ DOMLUVENÉ NOVINKY:

- spec. ped. Kateřina Švancarová - půl úvazku
- Petra Poláková - cvičení, terapie, kroužek

ÚPLNĚ NEJVÍC BUDEME POTŘEBOVAT POMOC       
SE STĚHOVÁNÍM - POŠLEME INFO :-)



KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

A DĚKUJEME!


