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Listopadové okénko
Začátkem listopadu jsme vyplnili poslední školní výkazy, podle
nichž obdržíme finanční prostředky
na platy pro příští rok. Poslali jsme
zřizovateli návrh rozpočtu na provozní výdaje na další rok ve výši
2,625 mil. Kč. Prostředky, které
obec obdrží na provozování školy
prostřednictvím rozpočtového určení daní, jsou od letoška zvýšeny
ze 7 na 9 % z celkového objemu sdílených daní (zákon 243/2000 Sb.),
tzn., že za každé dítě v MŠ a každého žáka v ZŠ obec obdrží v roce
2018 částku 13740 Kč (odhad Min.
fin. 8/18) na provoz školy. Při vykázaných 96 dětech v MŠ a 213 dětech v ZŠ obec obdrží na provoz
školy
v roce
2019
částku
4,25 mil. Kč
(rok
2018
–
4,383 mil. Kč,
rok
2017
–
2,946 mil. Kč). Po pokrytí provozu
jí zbyde i na investice do školy.
Vláda schválila navýšení platů
zaměstnancům škol od ledna. Usnesením parlamentu z loňského roku
sice říká, že navýšení mělo nastat již
od září, ale vláda to nějak nestihla.

Začínající učitelé v ZŠ (absolvent
VŠ) budou mít méně než pokladní
v Lidlu. Učitelky MŠ dostanou
o patnáct set korun méně a uklízečky, školníci a kuchařky budou
mít od minimální mzdy do 17 tis. Kč
(před důchodem) hrubého. Toto navýšení jistě způsobí velký příliv
uchazečů o práci ve školství.
Opravili jsme monitorovací
zprávu ze Šablon pro MŠ a ZŠ,
která nám byla vrácena, protože
chybělo dodat jedno čestné prohlášení. Po doplnění byla MZ schválena.
Proběhly konzultace o chování
a prospěchu. Všichni žáci mají v žákovské knížce známky ve čtvrtletí
a je na nich, zda si známky udrží či
vylepší. V MŠ proběhla setkání
s rodiči předškoláků na téma školní
zralost. Školská rada schválila Výroční zprávu, seznámila se s návrhem rozpočtu a připravila pro rodiče dotazník, jehož výsledky jsou
již na stránkách školy.
Byl jsem neformálně na Pedagogické fakultě v ČB a setkal jsem
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se s rektorkou a vedením kateder
matematiky a fyziky. Dotazoval
jsem se na počty absolventů v přírodovědných oborech, protože chybí
na trhu práce. Odpověď mne moc
nepotěšila, protože počty absolventů jsou tak nízké, že nepokryjí
ani zájem gymnázií, nemluvě
o ostatních středních školách a školách základních. Například na fyzice absolvovali loni 4 magistři. To
znamená, že učitelé přírodních věd
nejsou a v dohledné době ani nebudou. Další otázky jsem směroval na
zástupce komisí pro změnu RVP
(osnov učiva). Zajímalo mne, jakým
směrem se ubírá práce na úpravě tohoto dokumentu. Pedagogická fakulta má své zástupce v republikové
komisi. Bylo mi sděleno, že se budou konkretizovat výstupy a dovednosti v každé oblasti RVP. Například Archimedův zákon budou žáci
muset umět odříkat, znát vzoreček
pro výpočet a aplikovat jej na situace v praxi.
Byl jsem také na setkání vedení
škol s vedením České školní inspekce na téma inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni

školy. Šéf této organizace se svým
náměstkem pomocí souhrnu dat získaných při inspekční činnosti v celé
republice ukazoval dopad změn
a inovací ve vzdělávacích systémech, jejich vliv při mezinárodních
srovnáních vzdělávacích soustav
(naše v porovnání od roku 2011
stagnuje či klesá a ostatní státy navyšují skóre). Dále představili faktory, které vzdělávací výsledky
žáků významně ovlivňují, s cílem
poskytnout nám tak inspiraci pro
následné diskuze ve školách i v územích a přispět ke zvyšování kvality
vzdělávání. Další část byla věnována čtenářské a matematické gramotnosti.
Naši žáci reprezentovali školu
ve florbalu. Dívkám se daří, chlapcům tolik ne, končí v druhé polovině tabulky. Dívky z 1. stupně svůj
turnaj vyhrály a postupují do krajského kola. Mladší žákyně prohrály
finále na nájezdy a skončily na
2. místě v okrese. Starší žákyně
skončily také na 2. místě. Blahopřeji
k výsledkům a děkuji za reprezentaci školy.
Na závěr Vám jménem ZŠ a MŠ
Chotoviny přeji klidné prožití Vánoc a hodně zdraví v novém roce.
Petr Havlík – ředitel školy

protože byl ošklivý. Ale nepovedlo
se jim to. Ujala se ho Černá tlama,
která ho učila přežít. Po její smrti se
Pes vydal do města hledat paničku.
Nejdříve skončil v útulku, ale našel
si tam kamarády. Z útulku ho vysvobodila dívka jménem Kdoule
a odvezla si ho domů do Paříže. Její
rodiče ho ale neměli rádi. Také
Kdoule se o Psa po nějakém čase
přestala starat. Nakonec zůstal zase
sám, motal se ulicemi, až potkal
Hyeňáka se svým páníčkem, kteří se
ho ujali. Příběh ještě pokračuje dál.
Určitě si knížku přečtěte, protože
končí šťastně. Knížka je také plná
dobrodružství a zároveň se při její
četbě můžete zamyslet nad tím, jak
se chovat k domácím mazlíčkům.
Knihu doporučujeme těm, kteří mají
rádi přátelství, Francii a psy.
Tobiáš Filip a Mikuláš Vácha

Čteme rádi!
S knížkou Pes Paličák od
Daniela Pennaca se vypravíme do
Francie 21. století. Hlavní postavou
je opravdu pes, a protože nemá
žádné jméno, autor ho pojmenoval
zkrátka Pes. Není jen hlavní postavou, ale také vypravěčem. Dozvíte
se, jak těžký měl život už od narození. První páníčci ho chtěli utopit,

Vzdělání a řemeslo
aneb střípky z exkurze
Některé školy nabízely ochutnávky, nejvíce nám chutnala šunka
a jitrnice od budoucích řezníků. Několik škol nabízelo také možnost zahrát si ve virtuální realitě, myslím si,
že je to velmi dobrý způsob, jak studenty k nim na školu nalákat. Před
hlavním areálem byli kováři a stroje
s parním motorem. Od nich jsme si
mohli na místě koupit okované výrobky.
Líbila se mi škola, která se zabývá dostihovým sportem. Měli tam

falešného koně a děti si mohly
zkoušet, jaké to je jezdit na dostihovém koni. Chtěla jsem to také zkusit, ale nakonec jsem si to rozmyslela, protože mám koně doma.
Nechala jsem si navlnit vlasy od
budoucí kadeřnice, protože i já chci
být kadeřnicí. Dozvěděla jsem se, že
kdybych šla studovat tento obor, nedělala bych zkoušky z matematiky.
Také mě zaujala grafická škola.
Zaujal mě jeden hlavolam, protože byl těžký a chtěl jsem si ho
zkusit rozluštit. Povedlo se mi to.
Zkusil jsem si také svařování nanečisto, nebylo to moc lehké, ale nějak
jsem to zvládl. Byl tam stánek s jídlem a ochutnávkou. Dal jsem si
maso na špejli, byla to dobrota.
Když jsme vešli do budovy
s fiktivními firmami, překvapilo
mě, že tam byla čokoládová fontána
s hrozny a oříšky. Také jsme dostali
mapku areálu, překvapilo mě, že
v některých vyznačených budovách
nic nebylo.
Líbila se mi rybářská škola,
každý si mohl vyzkoušet ovládat
prut. A zaujalo mě akvárium se
spoustou akvarijních rybek.
Překvapilo mě, že jsme si mohli
připravit drink a další jiné jsme
mohli ochutnávat. Zaujalo mě, kolik
škol tam bylo, čekala jsem jich
méně. Také jsem byla mile překvapena, jak dobře se většina škol prezentovala a jak milí lidé tam byli,
dobře se mi s nimi povídalo.
účastníci exkurze

Cesty pokroku
Ve středu 20. listopadu jsem
opět po roce mohl žákům osmých
a devátých tříd nabídnout jedenáct
stránek zadání školního kola dějepisné olympiády. Obrázky, křížovka i mapky se střídaly s úkoly,
kde jsme vyplňovali vynechané,
škrtali nesprávné i kroužkovali
správné odpovědi. Zvídavé děti
i milovníci historie se dočkali již
čtyřicátým osmým rokem svého potěšení a povzbuzení. Generace učitelů dějepisu popularizují svůj obor
a rozdávají radost všem, kteří vědí,
umějí a znají. Letos jsme se vydali
za poznáním, za obchodem i za
prací. Tematickým zaměřením letošního ročníku byly Cesty jako
tepny civilizace.
Jak se líbilo zadání školního
kola vítězi a úspěšnému řešiteli Jaroslavu Kořenému z deváté třídy,
když znal 83 % správných odpovědí
a získal 58 bodů ze 70 možných?
Jiří Honza

Když jsem si sedal k zadání letošního školního kola dějepisné
olympiády, myslel jsem si, že
otázky budou většinou těžké, ale
naštěstí jsem se zmýlil. Podle mého
odhadu se tak třetina otázek dala
vyplnit se znalostmi prvního stupně
a na zbytek stačila látka ze sedmé
a osmé třídy. Také se hodilo vědět
něco ze zeměpisu a mít představu
o hranicích dnešních evropských
států. Samozřejmě se v zadání vyskytovaly záludnosti, jako třeba latinský název pro cestu. Dějepisnou
olympiádu bych doporučoval zkusit
každému, kdo má o dějepis nějaký
zájem a baví ho. Můžete si tak zkusit, jak na tom jste se svými dosud
nasbíranými znalostmi.
Jaroslav Kořený

Stříbro je naše
Je tady den D. Úterý 13. listopadu 7, 30. Sezimovo Ústí. S holkami z druhého stupně jsme byly
vybrány na florbalový turnaj mladších žáků. I když jsme si pořád říkaly, že si to jedeme hlavně užít,
chtěly jsme vyhrát. Převlékly jsme
se do dresů. Nervozita a napětí je cítit všude kolem. Koukáme na papír
s rozpisem zápasů. První hrajeme se
školou 9. května. Jsme nervózní.
Nejsme ani pořádně protažené. A už
je to tady. Zápas číslo jedna. Daly
jsme gól. To není možné! A je vyrovnáno. Povzbuzování je slyšet po
celé hale. Zápas končí 1:1. Mezi zápasy se domlouváme na správné
taktice. Sledujeme, jak hrají ostatní
týmy. Podíváme se na čas a zpanikaříme. Za chvíli hrajeme s
Borotínem. Ještě pokřik a jdeme.
První gól, druhý, třetí, čtvrtý. Konečně jsme vyhrály. Druhý zápas
skončil 4:0. Radost je obrovská. Objímáme se. Teď stačí vyhrát zápas s
Vožicí a jsme nejhůř třetí. Povzbuzování ostatních týmů nepřestává.
Dobrá nálada nás neopouští. Znovu
pokřik a šup, ať už to máme za sebou. Hlídej si je a běž. Křičíme tak,
až nás z toho bolí v krku. Najednou
zazněl zvuk píšťalky a my vedeme
1:0. Tři, dva, jedna a konec. Devět
minut je pryč. Postupujeme! Odteď
jsme nejhůř třetí. Čekáme, s kým se
utkáme o medailové příčky. Malšice
a Soběslav. Začaly jsme být nervózní. Jsou dobré. Mezitím fandíme
Helsinské. Klepou se nám kolena a
nejradši bychom vůbec hrát nešly,
ale zároveň chceme vyhrát. Jdeme
na pokřik pro štěstí. Začíná dalších
dlouhých devět minut. Daly jsme
gól? Opravdu? To je snad sen! Jen
to takhle udržet. Posledních pět
sekund. Vyhrály jsme! Krásný pocit. Gratulujeme Malšickým ke třetímu místu. Můžeme být první.
Jsme nervózní čím dál víc. Hrajeme
se Soběslaví. Některé přihlížející

týmy nás povzbuzují. Nervozita se
šíří úplně všude. Nikdo nedal gól a
devět minut je pryč. Remíza znamená nájezdy. Toho jsme se bály
nejvíc. Brankářky znervózněly ještě
víc. Napětí stoupá. Daly jsme gól.
Soupeřky vzápětí srovnaly. Je to napínavé. A soupeřky trefily branku.
A je rozhodnuto. Skončily jsme
jako druhé. Jsme zklamané, vítězství bylo na dosah ruky. Ale máme i
radost. Byl to parádní zápas. Poznaly jsme spoustu suprových holek. Byl to den, který jsme si užily.
Děkuji holkám z našeho týmu za nezapomenutelný zážitek.
Jana Bartoňová

Bilancování
Za první čtvrtletí se toho moc
nezměnilo. Látku osmé třídy zatím
chápu a snažím se ji zvládat. Nemám pocit, že bych se zhoršila,
i když vím, že jsem hodně zlenivěla,
ale jsem vždycky připravená. Snažím se být vždy naučená, protože se
cítím jistější. Když vím, že to neumím a mohla jsem se učit, jsem

kvůli tomu na sebe naštvaná. Příště
zase zkusím přidat. Vím, že bych
mohla být víc aktivní o hodinách.
Problém je v tom, že si třeba nejsem
jistá a bojím se odpovídat. Proto se
raději nepřihlásím. Ale zkusím to
napravit, protože přece dělat chyby
je lidské. Chtěla bych si známky
udržet i kvůli přijímačkám, protože
bych se ráda dostala někam, kde mě
tu bude bavit. Už musím myslet na
budoucnost.
Za toto čtvrtletí jsem dostávala
převážně dvojky. Ale i ta jednička
se někdy objevila. Při matematice
mi dělá problém počítání slovních
úloh. V angličtině nesmím povolit,
jinak už to jednička nebude. Doufám, že i čeština se zlepší. Domácí
úkoly nejsou nijak obtížně, ale musím si je zapisovat, jinak je zapomenu. Scio testy dopadly docela
dobře. Předměty, které se učím, mě
baví až na pár hodin, kdy mi to nejde.
Žáci šesté a osmé třídy
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