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Zpravodaj č.5 / 2018

Vážení členové Spolku,
držíte v rukou páté letošní číslo našeho Zpravodaje, ve kterém se s Vámi chceme opět
podělit o novinky ze SPOLKU, školy, a školství v Újezdě v posledních týdnech. Máme za
sebou několik schůzek s vedením školy, úspěšně zvládnutý první ročník Zahradní
slavnosti (která z technických důvodů nahradila Buřtobraní) a v neposlední řadě volby do
Školské rady.
Nadále platí, že vaše podněty a dotazy jsou vítané stejně tak jako zpětná vazba nejen na
obsah newsletteru, ale i na fungování SPOLKU. Pište nám (rodice.ujezd@gmail.com).

Co se děje ve Spolku?

1. 18. září proběhl první ročník Zahradní slavnosti ve skateparku. Děkujeme všem
členům, kteří dorazili a zejména těm, kteří naši akci aktivně podpořili – upečením
buchet, či pomocí u dětských disciplín. Velké díky taky patří panu školníkovi za
pomoc a zapůjčení aparatury. Počasí nám nadmíru přálo, rodičů, dětí a přátel školy
dorazilo tak akorát, abychom se nemačkali. Pohodovou atmosféru dokreslovaly
desítky starších dětí okupující nově instalované rampy. Dorazila i paní ředitelka a
několik pedagožek. Výtěžek sbírky pořádané pro vítěznou třídu v celoškolním
projektu 100 LET REPUBLIKY činil skvělých 3.500,-Kč. Darovací smlouva je již
podepsaná a peníze doputovaly na účet školy.
2. 14.října jsme se opětovně sešli s paní ředitelkou a všemi jejími zástupci nad tématy,
které vzešly z vyplněných dotazníků. Kompletní přehled výsledků si můžete
prohlédnout zde. V průběhu diskuze jsme rozdělili témata na ta, která již jsou
realizovaná či se realizují (dle školy je nabídka jazyků dostatečně široká – učí se
Eng, Rus, Něm, Špa, je zajištěn celodenní vrátný, slovní hodnocení je praktikováno
– vždy záleží na dohodě s učitelem, školní klub nyní dobře funguje pod dohledem
Richarda Lukáše, adaptační kurz pro nově složené 6.třídy v minulosti probíhal, letos

o něj nebyl zájem) a dále ta, na kterých budeme společně pracovat. Tato témata
jsou v zásadě 4:
a. Zveřejnění třídnictví – téma, které rodiče nejvíc pálí, ale škola se k němu
dlouhodobě staví odmítavě; dohodli jsme se, že před skončením tohoto
školního roku škola zveřejní jména třídních učitelů pro rok příští, spolek škole
pomůže připravit odpovídající komunikaci pro rodiče
b. Výuka jazyků – rozdělení dětí do menších skupin, popř. výuka s rodilým
mluvčím; škola opakovala své obavy, proč realizace není možná. Tyto obavy
se nám snad povedlo (nebo ještě povede) rozptýlit a domluvili jsme se na že
tento rok budeme společně pracovat na přípravě a organizaci tak, aby škola
v září 2019 zahájila minimálně pilotní projekt.
c. Bezpečnost / parkování / doprava před školou – budeme řešit společně se
školou a zřizovatelem
d. Zlepšení prostředí ve škole – zútulnění interiérů, využití dvora, parkování kol a
koloběžek – zde je prostor pro konkrétní návrhy rodičů (prosím, pište nám,
budeme za to rádi).
3. Na neděli 21.října jsme svolali schůzku výkonného výboru spolku v širším fóru. V
příjemném prostředí galerie Zelený dům se nás sešlo 14 a jako host dorazil pan
Milan Samec, nyní již čerstvě zvolený starosta Újezda, který se o problematiku
školy a činnost spolku podrobně zajímal. Budeme rádi za konstruktivní podporu ze
strany zřizovatele a své podněty (viz výše) jsme připraveni předkládat nově složené
Radě MČ i nově zvolené Školské radě.

Co se děje ve škole? Tam, kde u toho jsme ...

1. 20. září proběhly třídní schůzky, během nichž rodiče volili své zástupce do Školské
rady (zde). Zvoleni byli Petra Mašková, Markéta Weichetová a Marek Buchtel;
doplňujeme ještě zvolené zástupce pedagogického sboru – Květoslava Bělohubá,
Daniela Janoušová a Jaroslava Pincová a zástupce jmenované zřizovatelem – Karla
Jakob Čechová, Lucie Ponicová a Jana Piknová.
První schůze školské rady proběhla 24.října; Školská rada schválila výroční zprávu
školy a předsedkyní zvolila opět paní uč. Bělohubou. Nezastíráme své rozpaky, že
ani v pedagogickém sboru a částečně ani u zřizovatele nedošlo k obměně
zástupců, ale i tak doufáme, že se Školská rada bude zabývat našimi podněty a
bude je konstruktivně řešit.
2. Škola opět připravuje pro deváté ročníky prezentace jednotlivých povolání.
Chceme Vás požádat, zapojte se, prosím, společně s námi do přednášek prezentací povolání. Zatím máme pokryté bankovnictví, IT a právo, předpokládáme,
že škola (garantem je p. Skala) uvítá zástupce jakékoli profese. Napište nám
(rodice.ujezd@gmail.com). Předem děkujeme.

(rodice.ujezd@gmail.com). Předem děkujeme.

Zaujalo nás na internetu.
V této 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.
Máte tipy na další zajímavé zdroje? Napište nám!
1. Jak vnímá školství bývalý generální ředitel České Spořitelny a proč ho přirovnává k
modelu z 19.století? (zde)
2. A co minulých 100 let českého vzdělávání? Jak to bude dalších 100 let? Jaká je a
bude kvalita učitelů a kvalita vzdělávání? Na co se zaměřít? (krátké video je zde)
3. Zajímavý popis situace ve školství, ketrý asi až tak překvapivý není, naleznete (zde)
4. Že škola zabíjí kreativitu? Že škola učí žáky mít informace v boxech? Asi nelze
spochybnit, že informace je nutné mít souvislostech a propojovat je, třídit je, Ale
konkurenční výhoda je v tom, co s informacemi dokážete udělat! Od profesionála a
praktika Jana Mülhfeita čtěte na jeho blogu (zde)
5. Ondřej Šteﬄ tvrdí, že rodiče hledají vlídný přístup, školu s lidskou tváří. (zde) Ano, je
to o tom, jak škola má dělat to, či ono. Ale nemyslíte si, že i my rodiče můžeme
nějak škole pomoci? Nějaký nápad?

Zajímavé akce ve škole
21.11.od 16:30 hod. schůzka zástupců spolku s paní ředitelkou
22.11. od 17 hod. třídní schůzky

Výzva
Milí členové Spolku, kteří jste ještě neuhradili roční členské poplatky, pokud máte zájem
být nadále s námi, chcete dostávat od nás novinky, účastnit se našich akcí nebo jen
prostě být součástí, prosím, nezapomeňte do konce prosince 2018 uhradit členský
poplatek, který i letos činí 100,-Kč / člen.
Prosím, poplatek pošlete na náš účet 2001286820 / 2010 a do poznámky uveďte své

Prosím, poplatek pošlete na náš účet 2001286820 / 2010 a do poznámky uveďte své
jméno. Děkujeme. Zároveň budeme rádi, pokud o nás řeknete svým přátelům a známým,
kteří by se k nám chtěli připojit.

Za Spolek všichni zde uvedení
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