SETKÁNÍ 13.9. 2017
informace, organizace - je toho moc ;-)
- termíny diskusních setkání dnes představíme

Kde jsme v září 2017
-

víme kdo/ co/ kdy/ kde s kým
mnohem lépe fungují základní pravidla (ruka, mluví jeden, stop)
máme jasné cíle kolejí a věkových skupin (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
více cílíme i na konkrétní znalosti a reflektujeme je
hodnocení je klíčovou oblastí v tomto roce - co, jak, kdy, kdo
osmáci touží po více “výukovém” režimu, řešíme s nimi poptávku a hledáme
cesty
jsme bdělí ohledně porušování pravidel a situace rychle řešíme
monitorujeme Kočičky
máme nově pojatý klub

Věkovky, koleje a tak
Věková skupina

Kolej
Smysl

-

-

Cíl

-

základní platforma, kde děti získávají přehled o
životě školy (aktuální dění, přítomnost různých
věkových skupin)
prostřednictvím koleje jsou do života školy
vtahovány
průvodci jsou v pravidelném kontaktu s dětmi
napříč věkovými skupinami

Smysl

vytvoření skupiny schopné společně řešit různá
témata týkající se školy
naučit děti fungovat ve věkově smíšené skupině
(kolej, škola)
rozumět různým potřebám jejích členů a zohlednit je
při spolupráci

Cíl

-

-

základní platforma, kde se pracuje se vztahy,
skupinovou dynamikou
probíhá zde většina učení (dovedností i znalostí)

vytvoření skupiny se společnou identitou
využití skupinové dynamiky k práci se vztahy a
normami
příležitost k využití vrstevnické skupiny jako prvku
motivace k učení

Zpětná vazba
- děkujeme za dotazníky
- jsou stále ke stažení na webu
- řešíme:
- zpětnou vazbu, oceňování, hodnocení
- čtení, psaní a komunikaci u mladších
- bezpečné prostředí
- místo
- skupina
- prostředí

Způsob hodnocení
- 2x do roka slovní hodnocení jako vysvědčení (zdokonalujeme)
- předmětové tripartity / běžné tripartity
- během roku:
- průběžná zpětná vazba
- průběžná hodnocení
- kontrola sešitu / portfolia
- “něcojakotest” - bez známek, ale s jasnou informací

Středy jinak
-

větší souvislost s SVS, zvěřejňování v Edookitu
střípkové středy jako cesta k vedení dětí a učení se odpovědnosti
výjezdy
-

-

hosté
-

-

za tématem SVS
s kolejí
divadlo
instituce
u nás
my u nich

Městečko apod.

Výjezdy, plavání, lyžáky
-

každá věková skupina má plán svých výjezdů - postupně zveřejňujeme
plaveme 3. - 4. během jara

-

lyžařský kurz
- 1.- 2. na tři dny 3. - 5.1. 2018
- 3.- 4. na týden 26.2. - 2.3. 2018
- 5.- 8. ve dvou termínech a děti si zvolí
- 5. - 9.2. 2018
- 19. - 23.3.2018
společný výjezd celé školy plánujeme na 18. - 22.6. 2018

-

Prázdniny a ředitelská volna viz odkaz na školním webu:
https://praha9.scioskola.cz/zivot-ve-skole/organizace-skolniho-roku
Ředitelská volna
-

pátek 29.9.
čtvrtek 1.2. (pak následuje pátek 2.2. jako pololetní prázdniny),
pátek 27.4., pondělí 30.4.
pondělí 7.5.

Další uvolnění jsou během roku možná ;-)

7950

Zápisový lístek do družiny a klubu
-

-

důležité je lístek odevzdat Lence :-) - od všech dětí!
na zadní straně je nutné též uvést vlastnoruční podpis
časy vyzvedávání se mohou písemně měnit - u Lenky
pokud dítě chodí samo, je třeba uvést konkrétní čas,
případně ”po vyučování”
pokud odchází v doprovodu, je třeba uvést jméno
příbuzného apod.

Jde o bezpečnost dětí!

Kroužky
Přehled zde:
https://praha9.scioskola.cz/2094/odpoledni-krouzky

- od tohoto týdne probíhají ochutnávky
- celé září je možné se hlásit
- ceny budou upřesněny dle počtu nahlášených žáků

Edookit
- přihlašovací údaje zaslány všem rodičům
- do Edookitu se píší omluvenky
- je možné v něm vidět rozvrh, plán akcí, zpětnou vazbu na
hodinu

Společné schůzky a tripartity
Termínová listina viz školní web
https://praha9.scioskola.cz/pro-rodice/setkavani-s-rodici
11.10. - společné info a potom po věkovkách/předmětech, pak možnost indiv. konzultací
8.11. - výukové tripartity (1.- 2.) / setkání (s dětmi)
6.12. - společné info a potom po věkovkách/předmětech, pak možnost indiv. konzultací
17.1. - společné info + workshop
7.3. - společné info a potom po věkovkách/předmětech, pak možnost indiv. konzultací
4.4. - výukové tripartity (1.- 2.) / setkání (s dětmi)
16.5. - společné info + workshop
13.6. - ;-)
Tripartita s patronem:
-

1x za pololetí (říjen - listopad; duben - květen)
může být dobrovolná
nepředává info o předmětech
připravit dobře přihlašovací formulář (abychom měli předem info o potřebách rodičů)

Setkávání rodičů u kávy a čaje
-

akce ve škole bez průvodců - jen rodiče rodičům a my vám uděláme kávu a
čaj :-)

Navržené termíny:
úterý 17.10. - jen tak
úterý 19.12. - Vánoce
úterý 27.3. - Velikonoce

Rodičovský fond
-

fond vede Pavla Drlíková, maminka Martina a Davida
v současné chvíli je tam: 6139,- Kč
peníze do fondu zatím přicházejí jako “zbytky” po akcích
nápad na využití?

Bezpečnost a čistota v budově
Do školního řádu přidána věta:
„Zaměstnanci školy, žáci i zákonní zástupci jsou povinni zamezit přístupu cizích osob do budovy školy. V případě, že Žák či Zákonný
zástupce zjistí, že se někdo cizí do školy dostal (např. vešel do budovy školy spolu ním, aniž by byl vpuštěn k tomu oprávněnou
osobou), je dotyčný povinen o tom okamžitě informovat kteréhokoliv pracovníka školy.“

Překlad:
-

nepodáváme dveře od hlavního vchodu do budovy někomu, koho neznáme

Návleky
-

Míša dodala ušité návleky a rádi bychom poprosili o spolupráci na praní
hlásí se někdo dobrovolně :-)?

Vjíždění do areálu
- prosíme nezajíždět nahoru ke škole
- stále doporučujeme využívat parkování u Lidlu
- dole u brány - jak to nyní funguje? Chaos? Jde to?

Jóga pro zklidnění a soustředění
-

Táňa Ametová vede jógu na naší škole jako kroužek
velmi pozitivní odezva
rodiče stojí o rozšíření jógy více “do školy”
potřebujeme zjistit zájem, abychom nastavili případný systém :-)
Táňa je ochotna proškolit naše průvodce, aby mohli s dětmi třeba cvičit
ráno v koleji pro lepší soustředění ;-)

Plány ohledně zahrady
-

uděláme brigádu?
co třeba pátek X. října? - až opadá listí
z dubu ;-)

DÁLE!
-

jednáme s panem architektem Jiřím Huškem
v plánu je realizace dřevostavby na pozemku školy
účelem by bylo zajištění celoroční výuky venku
vedení SPŠZem souhlasí s umístěním za oválem
do procesu plánování a realizace hodláme zapojit děti i rodiče

-

Chceme takovou stavbu a potažmo formu výuky?
financování - rodičovsky (máme rodiče, kteří jsou ochotní se výrazně podílet,
ale nechtějí v tom být sami) - Jste ochotni se přidat?

-

ladíme cesty dalších zdrojů, ale na to se nechceme úplně spoléhat
existují i dotační tituly - je někdo z rodičů, kdo by pomohl s žádostí na MŽP?

Ptejte se :-)

