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Vážení členové Spolku,
VÍTÁME VÁS!
Tento e-mail je první hromadná komunikace na vás, první skupinu členů, kteří
jste se přihlásili k myšlence Spolku rodičů v Masarykově ZŠ v průběhu srpna a
září. Jsme rádi, že se o újezdskou školu zajímáte a že jste svým vstupem do
Spolku vyjádřili podporu nejen nám, ale hlavně škole a kvalitnímu vzdělávání
našich dětí. Za to vám děkujeme.
Chtěli bychom tuto komunikaci opakovat minimálně každé dva měsíce a kromě
novinek ve Spolku vás zde budeme informovat o dění ve škole, školství,
vzdělávacích akcích v Újezdě i mimo něj.
Protože se spoustu věcí teprve učíme (třeba rozesílat hromadný e-mail jinak
než přes přímý mailing), velmi oceníme vaši zpětnou vazbu. Pokud vám v této
komunikaci
něco
chybí,
nebo
přebývá,
napište
nám
na
rodice.ujezd@gmail.com
www.pratelskazspolesna.cz

a

nebo

vše

podstatné

naleznete

na

Co se stalo?
Na konci srpna proběhla ve skateparku veřejná schůzka, "Buřtobraní", kde

jsme získali první členy do Spolku z řad široké veřejnosti.
V průběhu září jsme se intenzivně připravovali na třídní schůzky, včetně
vystoupení před učitelským sborem. Učitelé i vedení školy nám vyhověli a
podpořili nás při třídních schůzkách. Mohli jsme promluvit v rozhlase i mít
v rámci školy „stolečky“ pro registrace. Třídní schůzky byly pro nás organizačně
velmi náročné, ale nakonec jsme to zvládli a získali jsme další členy. Neustále
sbíráme další zkušenosti, například s tím, že pro řadu rodičů jsme stále
nečitelná skupina, o které neví, zda jsme pokračovatelé petice nebo vyslanci
paní starostky nebo něco mezitím. Právě i pro ně jsme připravili nejčastější
otázky a odpovědi, se kterými se setkáváme. Budeme rádi, pokud nám
pomůžete s osvětou a zaslechnete-li u svých známých či rodičů spolužáků
vašich dětí nějaké "zaručené informace o Spolku", které jsou na míle vzdálené
realitě, odkážete dotyčného na náš web, nebo přímo na nás, členy výboru.
Děkujeme.
V tuto chvíli (začátek října 2017) má Spolek něco přes 50 členů. Je to zatím
málo pro to, abychom byli vnímáni jako silný partner pro školu i zřizovatele,
proto je jedním z naších hlavních cílů pro školní rok 2017/2018 nábor dalších
členů. Máme zástupce skoro ve všech třídách na prvním stupni, na druhý se
teprve snažíme proniknout. Jak?
Kromě třídních schůzek jsme byli jako hosté na mimořádném zasedání Školské
rady, které proběhlo koncem září. Z jednání bohužel ještě (2.10.) není
k dispozici zápis, urgujeme jej. Klíčovou částí zasedání byla diskuse se
zástupkyní za rodiče z jedné páté třídy, ve které tři pracovní dny po začátku
září vážně onemocněla učitelka na český jazyk. Rodiče žáků měli pocit, že
situace není vhodně řešena a chybějící pedagog bude závažný a dlouhotrvající
problém. Výsledkem jednání bylo ujištění, že nová paní učitelka je již v procesu
nástupu a v tuto chvíli můžeme potvrdit, že výuka probíhá standardně. Tuto
novou paní učitelku mimochodem sehnal zástupce našeho Spolku. Takže velký
bod pro nás.
V září také proběhly dvě schůzky pracovních skupin, které byly vytvořeny před
prázdninami spolu se zřizovatelem (MČ Praha 21) a školou. Jsou to skupiny
Komunikace, která se soustředí na efektivnější nastavení komunikace mezi
školou a rodiči a Rodiče vítání, která se snaží nejen o formální získání titulu
rodiče vítáni od EDUin. Více o činnosti těchto skupin se dozvíte v příštím
newsletteru.

Co nás / vás čeká dál?
Zástupci Spolku se hodlají pravidelně účastnit jednání Školské rady, Komise
pro výchovu a vzdělávání a MAP (první schůze KVV proběhne již 4.10.), budou
pokračovat pravidelné schůzky pracovních skupin, o všech podstatných
závěrech ze schůzek vás budeme informovat.
Od pátku do neděle (6.-8.10.) probíhá ve škole výstava dětských prací
Zahrádka pro všechny generace.
Ve středu 1.11. proběhne přednáška uznávaného psychologa Jeronýma
Klimeše na téma Děti a rozchody.
Začátkem října vyšel nový Újezdský zpravodaj i Magazín OKO. Zatímco v ÚZ o
nás není tentokrát ani zmínka, OKO do nás šije na několika stránkách.
Podívejte se sami, buď do vašich schránek nebo na jejich web. Obratem na
článek zareagoval náš kolega Tomáš na svém webu.
V OKU jsme našli odkaz na přednášku na téma SVOBODA UČENÍ, která se
bude konat 12.10. od 18:00 v divadelním sále MZŠ.
Velmi zajímavou konferenci o vzdělávání pro 21. století chystá 21.11.2017
SCIO https://perpetuum.cz/konference/ (prosím upravit, neumím udělat přímý
odkaz).

Zajímavosti odjinud
V této poslední sekci uvádíme pár odkazů na zajímavé články a diskuse, na
které jsme narazili na internetu. Tématu školství se zabývá řada
specializovaných webů, nemáme ambice je nahradit nebo srovnávat. Prostě
zde zcela subjektivně uvádíme to, co nás zrovna zaujalo :-). Pokud máte tipy
na další zajímavé zdroje, napište nám.
Krátký článek na téma nejlepší učitel vyšel na konci září v Respektu. Autor (pan
Feřtek) v něm popisuje, jak volba probíhá a co je dle komise to nejdůležitější při
hodnocení učitelů. Více si přečtěte sami.
V sobotu 23.9. proběhla v pořadu Studio 6 Víkend na ČT 24 krátká diskuse
ohledně financování vysokých škol. Podívejte se (10 min).

V zářiovém čísle časopisu Perpetuum vyšel článek Štěpána Kmenta, bývalého
předsedy České středoškolské unie, který si myslí, že by bylo dobré zrušit
víceletá gymnázia.
Blíží se volby. Zajímá vás, jak se jednotlivé politické strany staví ke školství?
Doporučujeme předvolební debatu, která proběhla v září v Knihovně Václava
Havla. Dvouhodinový výživný záznam diskuse viz Česká televize (2 hod).
O důležité roli rodičů ve vzdělávání mluví pan Ondřej Šteffl ve článku Se
vzděláním lze dělat pouze tolik, kolik je osvícených rodičů.
Pokud vás zajímá intenzivnější výběr novinek z oblasti vzdělávání, můžete se
třeba přihlásit k odběru bEDUin – týdenní průvodce světem vzdělávání od
EDUin nebo časopisu Perpetuum od SCIO.

Za Spolek všichni zde uvedení
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