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Květnové okénko
Po přijímacím řízení na střední
školy můžeme říci, že z našich
23 žáků 9. ročníku budou 4 gymnazisté (3 státní, 1 soukromé), 1 student lycea, 3 průmyslováci, 7 maturantů na dalších maturitních oborech a 8 učňů na různých učebních
oborech. Tři páťáci odejdou na osmileté gymnázium (2 státní, 1 soukromé) a jeden sedmák na šestileté
gymnázium. Všem přeji úspěchy
v dalším studiu.
Dořešily se odklady do 1. třídy.
V budoucí 1. třídě bude 24 žáků,
z toho 1 žák se bude vzdělávat trvale v zahraničí.
K zápisu do MŠ se dostavilo
22 zájemců. Všichni, kteří splnili
zákonné podmínky, byli přijati. Nebylo přijato jedno neočkované dítě.
Zbylo 5 volných míst. Šest nejmladších dětí nastoupí v průběhu školního roku.
Začalo platit GDPR - ochrana
osobních údajů. Škola nevyužila při
zavádění externí firmu, která chce
za zpracování nařízení EU minimálně 30 tisíc Kč ročně,

a pověřence vykonává např. právník
za 4–5 tisíc korun měsíčně. My jsme
si
na
základě
různých
školení, návodů
a analýzy
současného stavu vytvořili směrnici
pro GDPR, zpracovali dodatky stávajících směrnic, učinili opatření
a smluvně určili pověřence, stejného jako zřizovatel (také dle doporučení). Nechali jsme si zpracovat
formulář souhlasů. Nyní zpracováváme seznamy, kdo dal souhlas, či
nedal, tak abychom rozhodnutí rodičů akceptovali. Vzhledem k tomu,
že se výklady k této problematice
dopracovávají, může se stát, že budeme potřebovat další souhlasy na
naše činnosti.
Řešíme s orgány státní správy
skryté záškoláctví. Žák nedochází
do školy, není nemocný a rodiče
jeho absence omlouvají jako nemoc.
Policie může takové jednání vyhodnotit jako spáchání trestného činu
Ohrožování výchovy dítěte dle ustanovení § 201 Trestního zákoníku.
Poskytujeme součinnost v informování o docházce žáka do školy,
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omluvenkách, jednání s rodiči, jednání s OSPOD apod.
Opravili jsme monitorovací
zprávu grantu – Šablony. Zde budeme muset po jednání na MŠMT
udělat změnu v grantu. Vrátili jsme
dotaci na dopravu na plavání, protože z důvodu rekonstrukce bazénu
v Táboře se plavání žáků neuskutečnilo. Pracovali jsme na ostatních
grantech, vysílali zaměstnance na
školení, setkání a dokládali materiály pro monitorovací zprávy.
Proběhla ustanovující schůze
Rady školy. Předsedkyní byla zvolena paní Regina Merxbauerová.
Obec nám koupila konvektomat
Retigo (velký chytrý parní hrnec velikosti skříně). Než pro nás bude vyroben, firma nám zapůjčila jiný.
Z uspořených peněz po výběrovém
řízení nám obec zakoupila nový
sporák s troubou do jídelny
a jednoplotýnkový vařič do výdejny
v MŠ. Oba jsou úspornější než
současné spotřebiče, a dojde tak
k výrazné úspoře elektrické energie.
MŠ uspořádala svou tradiční závěrečnou akademii. Děti i paní uči-

telky si daly na vystoupeních záležet a akademie se jim moc povedla.
Příští rok plánujeme na závěr roku
jinou aktivitu. Děti z MŠ a ZŠ vystupovaly u příležitosti Svátku matek a Vítání občánků. Ve škole proběhla již tradiční akce výměnných
koncertů
dětských pěveckých
sborů. Naši zpěváci jeli do Protivína
a k nám přijely sbory z Protivína na
vystoupení pro školáky i veřejnost.
Škola uspořádala školní kolo atletické olympiády, jejíž výsledky
slouží k postupu našich žáků do
kola okresního. Kroužky ukončily
svoji činnost. Děkuji všem vedoucím, že svůj čas věnovali dětem.
Školu reprezentovalo 6 žáků na
okresním kole Pythagoriády. Většina našich žáků se umístila v horní
polovině tabulky. Na okresním kole
Atletického čtyřboje jsme získali
3. místo v jednotlivcích a mladší
žáci obsadili 2. místo. Děti z MŠ
jely sportovat do Tábora. Všem děkuji za reprezentaci školy a blahopřeji k výkonům.
Závěrem chci poděkovat místní
organizaci Českého zahrádkářského
svazu za sponzorský dar, který nám
předali po skončení úspěšné jarní
výstavy, a Spolku přátel školy za
Dětský den.
Petr Havlík – ředitel školy

Čteme rádi
V naší čítance jsme si přečetli
básničku Svět je báječné místo k narození od amerického básníka a překladatele Lawrence Ferlinghettiho.
Je zajímavá už tím, že v ní nenajdete
interpunkci a neobjevují se v ní
téměř žádné rýmy. Je rozdělená na
pět částí. Chce poukázat na to, že
ačkoliv nejsou všechny dny v životě
krásné, svět přitom je krásné místo,
na kterém toho můžeme hodně prožít, poznat, ale i zanechat. Báseň se
nám líbí a patří k těm, které mohou
svými slovy mnohým otevřít oči.

V textu se vypráví o tom, že
v mnoha zemích zuří hladomor
a války a mnoha lidem to je lhostejné, dokud něco podobného nepotká je nebo jejich příbuzné. Báseň
také poukazuje na hrozbu teroristických útoků. Říká, že volby vyhrává
mnoho lidí, kteří z úst vypouští
pouze plané sliby, které ani není
možné splnit. Ale také připomíná,
že můžeme chodit na pikniky a zpívat smutné písničky, mávat klobouky či tancovat. Jsme rádi, že
máme co jíst a pít, nad hlavou nám
nelétají kulky a můžeme se svobodně vyjadřovat. Svět je báječné
místo k narození, i když se občas

objeví menší či větší komplikace.
Užívejte si ho, dokud můžete.
žáci deváté třídy

Poslechněte si
Při poslechu písničky Wake Me
Up jsem cítila smutek z toho, že
Avicii zemřel. Byl to skvělý DJ.
Měla jsem ho a pořád mám moc
ráda, a proto mi ukáplo i pár slz.
Cítila jsem se smutně, protože
vím, že umřel, a je mi to líto. Má
dobré písničky, které upoutají a povzbudí. Dokážou nás vyburcovat
k tomu, abychom něco dokázali
a víc si věřili. Zároveň jsem byla
i šťastná, protože jsem tuhle písničku neslyšela hrozně dlouho.
Pozoroval jsem klip a celou
dobu mi běhal mráz po zádech. Je to
krásná písnička, kterou si můžete
pustit kdykoliv a kdekoliv. Je to nezapomenutelná písnička.
Cítila jsem se jako v nějakém
filmu. Jako by se všechny vzpomínky, dobré i špatné, znova zopakovaly. Jako kdybych rekapitulovala svůj život.
Při písničce jsem se cítila plná
života a chtělo se mi smát a tancovat. Cítila jsem se jako znovuzrozená a chtělo se mi zpívat. Sice
znám jen pár slov, ale i to stačí. Cítila jsem se opravdu báječně a doufám, že mi ta pěkná nálada vydrží
celý den. Vím, že Avicii zemřel, ale
jeho písničky budou žít dál.
Při písničce jsem se cítil svobodně, protože vždy, když ji poslouchám, zapomenu na vše, co mě
trápí. Zároveň jsem ale cítil zármutek, protože Avicii nedávno zemřel.
Mám rád všechny jeho písničky,
které zde po sobě zanechal.
věrní posluchači ze sedmé

Jaký budu rodič?
Chci, aby na mě děti měly vzpomínky, a tak s nimi budu trávit
volný čas. Nechci, aby dítě bylo rozmazlené, ale budu mu vše dopřávat,
ať jsem milovaný rodič. Mé dítě by
rozhodně mělo mít něco, o co se
bude starat. Ráda bych mu dávala
věci, které by ho rozveselily, ne
zbytečnosti. Nebudu svým dětem
ustupovat. Budu je vychovávat tak,
aby byly zvyklé na práci. Nebudu
jim dávat všechno, na co si vzpomenou. Nebudu dávat svým dětem
moc sladkostí. Nedovolím svým dětem dívat se dlouho na televizi.

Budu se k nim chovat jako k rovnoprávnému člověku. Nebudu dělat to,
co si vyvztekají. Chtěla bych dobře
zvládat výchovu, aby ve společnosti
nebylo drzé nebo se nechovalo jako
malé. Jako rodič bych určitě svému
dítěti nazakazovala chodit s kamarády ven nebo se s nimi stýkat u někoho doma. Dávala bych svým dětem kapesné, ale až od určitého
věku. Budu mu pomáhat s domácími úkoly nebo s učením. Budu mu
pomáhat vyřešit problémy bez zbytečného řvaní. Podporoval bych je
u každého správného rozhodnutí.
Učil bych je, jak se chovat k druhým
lidem. Budu jim pomáhat s těžkým
rozhodnutím. Postavil bych je na

nohy v těžké chvíli. Budu pro ně
příkladem. Chtěl bych je dovést
k jejich oblíbenému sportu. Budu
mít o ně strach, budu se bát, aby se
jim nic nestalo. Nebudu svoje děti
bít. Zaručím mu radost, štěstí, lásku
a bezpečí. Chtěla bych mu pomoci
ve všem, ale ono by muselo pomáhat mně. Nechtěla bych po něm dělat to, co ještě nezvládne. Chtěla
bych ho poučit a zároveň chránit
před zlými lidmi. Chtěla bych ho
dobře vychovat, aby si našel kamarády a byl v životě úspěšný. Chtěl
bych, aby dítě bylo umyté, upravené
a slušně oblečené. Nějaké tresty
bych dával, protože si myslím, že
bez trestů bude výchova složitá.
Chtěl bych dítě vychovat tak, aby
mělo dobrý vztah s rodinou. Nechtěl bych, aby mé dítě bralo nějaké
zakázané látky, například drogy.
Nechtěl bych, aby mé dítě porušovalo zákony. Jezdil bych s dětmi na
výlety. Koupil bych mu školní potřeby. Rozvíjela bych u něj fantazii
a kreativnost. Chtěla bych, aby si
vážilo lidí i věcí. Chtěla bych, aby
se nebálo poprosit o pomoc a zároveň někomu dokázalo pomoc poskytnout. Nebudu je učit vulgární
slova. Vždy si vyslechnu jejich názor. Chtěla bych, aby si svůj život
řídilo samo, samozřejmě ale ne ve
všem. Dávala bych jim svobodu,
aby na mně nebyly závislé. Měly by
se naučit vážit si peněz. Chtěla
bych, aby moje dítě bylo hodné, laskavé, chytré, samostatné, pečlivé,
zdravé a šťastné. Přála bych si, aby
se na mne těšilo vždy, když půjde
domů.
budoucí rodiče ze sedmé třídy

Sborová přátelství
Oba naše pěvecké sbory se vydaly v pátek 18. května do Protivína
na výměnný koncert. Nejprve jsme
zpívali v kulturním domě pro děti
z prvního stupně. Bylo to tam
hezké, měli jsme dobré publikum.
Po vystoupení jsme se rozdělovali.
Každá holka měla jednu kamarádku, bohužel na všechna protivínská děvčata se nedostalo, protože
nás je daleko méně než jich. Po rozdělení jsme šli na oběd. A po obědě
jsem už šla s přidělenou zpěvačkou
a její kamarádkou k ní domů. Jedna
se jmenovala Bára a druhá Pája.
Bářina maminka nás vzala na výlet
do Vodňan, kde jsme vyráběly sliz.
To byla zábava. Po návratu
z Vodňan jsme se navečeřely a šly
na hlavní koncert opět do kulturního
domu. Při koncertě jsem měla trochu trému, ale nakonec jsme to
všichni zvládli dobře. Potom přišlo

loučení. Byli jsme smutní, že odjíždíme, ale zároveň jsme se začínali
těšit na příští týden, až přijedou
Protivínští k nám.
Když jsem nasedala do autobusu směr Protivín, najednou mě
popadl strach, jaké to bude, zda se
budeme mít s mojí přidělenou zpěvačkou o čem bavit, jestli si padneme do oka. Jakmile jsme dorazili,
hned jsme se všichni vítali a já poznala, že si budeme rozumět. Při
cestě na oběd a během oběda i po
cestě k rodině, která se o mě měla
starat, jsme si s kamarádkou povídaly a poznávaly se. Bylo hezké
zase poznat někoho nového. Celý
den se povedl, moc jsem si to užila,
a když pak Protivínští přijeli k nám,
zase jsem se moc těšila. Přibyla mi
ještě jedna nová kamarádka
a všechny dohromady jsme si povídaly a víc se spřátelily a nakonec,
když všichni odjížděli, mi bylo
smutno, ale věděla jsem, že se zase
uvidíme.
chotovinské sboristky
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