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Prosincové okénko
Skončil prosinec, vyčerpali
jsme státní rozpočet tak, abychom
nemuseli nic vracet a zaplatili provozní náklady posledního měsíce.
Vyhodnotili jsme rok 2018. Sestavili jsme vizi a určili priority pro rok
2019. Zapracováváme změny legislativy, které začnou platit od nového
roku.
Přišly výsledky testování žáků
9. třídy. Letošní deváťáci jsou mezi
10 % nejlepších škol v ČJ a v polovině testovaných škol v matematice.
Více jak dvě třetiny žáků již nyní
splnily výstupy z AJ po konci
9. třídy. Testování se zúčastnilo přibližně 10 % žáků 9. tříd z celé ČR.
Jsme jedna z mála škol v okrese,
která se nebojí otestovat dosahované výstupy a ty veřejně prezentovat. Přišly i výsledky testování čtenářské a matematické gramotnosti
žáků 8. tříd. I zde dosahujeme nadprůměrných výsledků v porovnání
s ostatními školami v kraji. Firma
Scio, která vyhodnocuje výsledky
našich žáků, provádí i testování pro

přijetí ke studiu na většinu vysokých škol. Výsledky testování
a analytické zprávy podrobně studujeme a hledáme silné a slabé
stránky školy. Zjišťujeme, na co se
zaměřit a co změnit, abychom získali ještě lepší výsledky. Sledujeme
posun jednotlivých žáků, což je pro
nás zpětná vazba, zda jsou způsoby
výuky a zvolené metody efektivní.
Školu
a školku
navštívil
Mikuláš s nadílkou. Ve školce proběhly vánoční besídky pro rodiče.
Na sále se uskutečnila Vánoční
dílna. Znovu musím poděkovat
všem, kteří se na její přípravě a průběhu podíleli. Uspořádali jsme
Mikulášskou laťku, na kterou přijely poměřit síly ve skoku vysokém
další dvě školy. Na Mikulášské
laťce pořádané Gymnáziem PdC
Tábor obsadila Karolína Cápková
3. místo ve své kategorii. Žáci
1. stupně měli školní soutěž ve
šplhu na Mikulášské berle. Dívky
z 5. třídy nás jely reprezentovat na
krajský florbalový turnaj do
Českých Budějovic, kde obsadily
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3. místo. Blahopřejeme. Vybraní
žáci absolvovali projektový den SŠ
spojů a informatiky v Táboře.
Zpívání v kostele a u stromečku
patří již k tradičním vystoupením
pěveckých sborů. Do tříd školky
a družiny přinesl hračky Ježíšek
a děti i dospělí si ve škole vyměnili
dárky, ochutnali cukroví a vyrazili
na prázdniny.
Ve škole nastaly vánoční prázdniny, ale při pohledu do kalendáře
vidíme, že v lednu zbývají tři týdny
do pedagogické rady, která je
23. ledna, a proto již není mnoho
času na vylepšení známek.
V průběhu ledna začneme vydávat potvrzení o zaplacení školkovného za rok 2018. Toto potvrzení
pro odpočty z daní bude vydávat
paní Strejcová od 9. ledna 2019.
Petr Havlík – ředitel školy

Ohlédnutí 2018
Školu navštěvuje 212 žáků a 97
dětí je v mateřské škole. Na jaře
roku 2019 nastoupí dalších 9 dětí do
MŠ. Neodmítli jsme žádného zájemce, který splnil zákonem stanovené podmínky. Škola poskytuje
dětem kvalitní vzdělání. Škola zaměstnává 46 zaměstnanců s pracovní smlouvou a 1 na dohodu
o PP.
Naši absolventi jsou úspěšní.
Z 23 žáků 9. ročníku jsou 4 gymnazisté, 1 žák lycea, 10 žáků na dalších
maturitních oborech a 8 učňů. Republikové průměry přijatých žáků
na SŠ jsou 22 % gymnázia, 4 % lycea, 44 % maturitní obory, 30 %
učební obory. Na víceletá gymnázia
se dostali všichni 4 žáci, kteří si podali přihlášku. V Jihočeském kraji
se na dvacet gymnázií dostalo 8,2 %
z 6457 páťáků. Přihlášku podalo
974 z nich a uspělo 54,5 % (čerpáno
z webu
infoabsolvent.cz
a cermat.cz).
Obec Chotoviny v rámci investic, kromě provozního příspěvku
2,6 miliónu Kč, provedla rekonstrukci MŠ ze 70. let minulého století za 6,3 miliónu Kč, vyměnila dva
herní prvky na hřišti MŠ za
300 tisíc Kč a nakoupila konvektomat a dva sporáky do ŠJ za
550 tisíc Kč.
My jsme vložili prostředky na
provoz do výměny nábytku v rekonstruované části MŠ, pořídili nový
nábytek do jednoho kabinetu ve
škole a doplnili vybavení školní kuchyně. Ve dvou třídách jsme vyměnili dataprojektory.
V grantech jsme byli úspěšní.
Pracujeme na 3 grantech z předešlých let – Šablony pro ZŠ a MŠ,
Centrum přírodních věd a Bez obav
spolu. Prostředky z těchto grantů
jsou čerpány na platy zaměstnanců,
školení zaměstnanců, výměnu zkušeností a nákup vybavení. Podílíme
se po skončeném grantu MAP i na

grantu MAP II - komunitním plánování škol okresu Tábor, který se naplno rozběhne až v roce 2019.
V rámci prezentace školy na veřejnosti se daří školu zviditelňovat
díky úspěchům našich žáků v různých soutěžích, díky akcím všeho
druhu a vystoupením pro veřejnost
a i díky informovanosti okolí pomocí školních novin a webových
stránek školy. Všech těchto akcí
bylo přes 200. Děkuji všem, kteří
naši školu propagují na veřejnosti.
Mezi největší sponzory školy
patří kromě obce i Spolek přátel
školy, místní organizace Českého
zahrádkářského svazu a firma
Navrátil. Děkujeme. Pokud by
i další subjekty chtěly podpořit činnost školy, budeme jen rádi.
Všem, kteří pro nás pracují nebo
s námi spolupracují a podporují naši
školu, šíří dobré jméno a doporučují
naši školu, děkuji. A do roku 2019
Vám všem přeji hodně zdraví
a štěstí.
Petr Havlík – ředitel školy

Vize 2019
V roce 2019 budeme i nadále
rozvíjet každého žáka na jeho maximální možnou úroveň. Chceme se
porovnávat s ostatními školami ve
všech měřítkách. Výborná kvalita
výuky je pro nás jednou z priorit,
další je pak úspěch žáků u přijímacích zkoušek a také chceme získat
pokud možno všechny žáky a děti
ze spádové oblasti, kteří chtějí spolu
se svými rodiči sdílet naše hodnoty.
Obec Chotoviny dokončí výměnu herních prvků na zahradě MŠ.
My se zaměříme na výměnu části
dveří. Chceme do chodu školy více
zapojit ovládání přes aplikace, protože v digitalizaci chodu a užíváním
aplikací, platforem vidíme cestu,
kam se ubírá společnost.
Důležité je pro nás výborné materiální zabezpečení výuky. Snahou
je modernizovat pomůcky, metody,

prostředí. Přinášet nové nápady do
praxe, spolupracovat se středními
školami kvůli zpětné vazbě, aplikovat nové poznatky.
Petr Havlík – ředitel školy

Vánoční dílna
Letošní dílna se opět vydařila.
Ve čtvrtek 6. prosince si mohli děti
i dospělí u různých stanovišť vyrobit vánoční nebo zimní dekorace.
Stanovišť bylo celkem 24 a každé
vedli učitelé naší školy a školky, rodiče, zahrádkáři a další dobrovolníci. Také nesmíme zapomenout na
žáky deváté třídy, kteří se po celý
večer starali o občerstvení. Dílna
začala v 17 hodin a hned od začátku
probíhal pestrý program. Přišli zazpívat dívky a chlapci ze školních
pěveckých sborů a po doznění
čtvrté písně se začalo tvořit. Mohli
jste si vyrobit pravé voskové svíčky,
hvězdy z papíru, vánoční lucerny,
ozdoby na stromeček nebo netradiční misku na hrnčířském kruhu.
Toto stanoviště bylo u dětí velmi
oblíbené, a proto tam bylo stále obsazeno. Ale i další stanoviště na tom
byla podobně. U dětí i dospělých
dílna opět zabodovala.
Nikola Králová

Hour of Code
Žáci naší školy se i letos zapojili
do určitě jedné z největších vzdělávacích akcí nazvané Hodina kódu.
Jednotlivé akce organizované školami, ale i dobrovolníky probíhají
každý rok během prosince. Letos se
na mapě objevilo dalších 134 registrovaných akcí v České republice
a téměř čtvrt miliónu ve více než
180 zemích celého světa.
V roce 2013, kdy Američané
Hadi a Ali Partovi přišli s nápadem
založit neziskovou organizaci
Code.org, která si dala za cíl přiblížit programování žákům a široké
veřejnosti, byla tato činnost zaměřena jen na školy v USA. Od té doby
se informace rozšířila do všech
koutů světa a radost z prvních
krůčků programování zakusila již
téměř čtvrt miliarda živáčků.
V naší škole objevovali druhou
stranu mince žáci volitelného předmětu Praktikum práce na PC, ale
také všichni žáci šesté třídy při hodině Informačních a komunikačních
technologií. Věřím, že pochopili, že
za vším softwarem, který řídí chod
atomových elektráren, letecký provoz nad našimi hlavami, ale také
spolehlivě běží na našich počítačích, tabletech a chytrých telefonech pro naši práci i zábavu, stojí
spousta tvořivé, ale také přesné
mravenčí práce, která může někoho
nejen naplňovat a bavit, ale v dnešní
době i dobře živit.
Ohlasy těch, kteří úspěšně dokončili svou první hodinu kódu,
nebo alespoň přivoněli ke kouzlu
programování, si můžete přečíst
níže.
Hodina kódu se mi líbila. Byla
zábavná i trochu těžká. Nejvíc se mi
líbilo video, kde vysvětlovali, co
a jak máme dělat. Byla to dobrá hra
pro mozek s pěknou grafikou.
Mně se ze začátku výukový program moc nelíbil, protože mi to moc
nešlo. Ale potom jsem pochopila,

o co v programu jde, a začal se mi
líbit. Ke konci začala být úroveň hry
těžší, ale přesto jsem to zvládla. Výukový program bych si ráda vyzkoušela i doma. Také si myslím, že
výukové programy na Hodině kódu
se mohou líbit lidem, kteří se o tyto
věci zajímají.
Hlavně mně bavily těžší levely,
protože to bylo složité. Přirovnal
bych to k hlavolamu.
Mně se výukový program velice
líbil. Program mi připadal jako hra.
Na začátku jsem sice nevěděla, co
mám dělat, ale brzy jsem vše pochopila. Ráda bych si zahrála ještě jednou. Program mi připadal hodně zábavný a líbilo se mi, že to bylo udělané do stylu Star Wars.
Hodina kódu se mi líbila, protože jsme pracovali na počítačích,
a to mě baví. Bavilo mě programovat pohyby robota. Levely jsem
zvládl, i když s menší pomocí od
Matyáše. Bylo zábavné poslouchat
robotovy zvuky. Od desátého levelu
už to bylo těžší, ale o to zábavnější.
Výukový program se mi moc líbil. Díky bohu měl český překlad.
Něco jsem se naučil, a i když jsem
se o programování nikdy nezajímal,
tak mne to bavilo. Kladně bych hodnotil rozmanitou nabídku. Pro začátečníky prostě úžasná zkušenost.
Doufám, že se bude projekt Hour of
Code dále rozvíjet. Určitě ho ještě
prozkoumám ve volném čase.
Jiří Honza a absolventi HoC

Čteme rádi!
K Vánocům jistě patří pohádky.
V hodině literatury, kdy máme čtenářskou dílnu, jsme poslouchali pohádku od Hanse Christiana
Andersena Děvčátko se sirkami.
Děj se odehrává poslední den
v roce, na Silvestra. Příběh začíná
mrazivou zasněženou nocí. Malé
děvčátko se toulá bílými ulicemi,
protože se bojí jít domů. Neprodalo
totiž ani jednu zápalku a doma ji

čeká tatínek, který se bude zlobit.
Konec pohádky je smutný, ale zároveň plný naděje. Děvčátko zapálí
čtvrtou sirku a jako bílý anděl se objeví její babička, jediný člověk,
který ji má rád. Protože holčička nechtěla, aby babička zmizela, zapálila všechny sirky. Objevil se takový
plamen, že jeho záře připomínala
den. Děvčátko prosilo babičku, ať ji
vezme s sebou do nebe. A tak spolu
odletí za lepším. Zmrzlé děvčátko
bloudící zasněženou ulicí a hledající teplo ve mně vyvolalo smutek.
Když však zapálila sirku a jemným
plamínkem si ohřívala ruce, cítila
jsem jeho teplo na srdci, a když pak
s babičkou odletěly pryč od zlých
lidí, pocítila jsem štěstí. Představovala jsem si, že pohádka mohla
skončit jinak. Třeba že třesoucí děvčátko našla paní, která si užívala večerní klid procházkou po okolí.
Když zahlédla plakající dítě, přišla
k němu a ovinula je svým kabátem.
Děvčátko jí za to bylo moc vděčné.
Paní, která zahlédla v jejích očích
radost a lásku, jí nabídla svůj domov a péči. Děvčátko s ní navázalo
krásný vztah, takový, jaký mělo se
svou babičkou. A tak tam spolu žily
až do smrti. Pohádku si také můžete
přečíst a zamyslet se nad sebou
i druhými.
Nina Nováková

Mikulášská laťka
V naší škole, přesněji ve sportovní hale, se 6. prosince konala pro
druhý stupeň základních škol tradiční Mikulášská laťka. Účastnila se
jí borotínská, mladovožická a naše
základní škola. Závodníci byli rozděleni do čtyř kategorií. Dívky
z šesté a sedmé třídy začínaly na
výšce 95 cm, chlapci stejné věkové
kategorie výškou 105 cm. Děvčata
osmé a deváté třídy čekala počáteční výška 105 cm a chlapci ze stejných tříd museli pokořit 120 cm,
aby mohli pokračovat dál. Chotovinští reprezentanti byli úspěšní.
Vojtěch Bětík ze sedmé třídy a Jiří
Honza z deváté třídy získali zlaté
medaile. Nikola Králová ze sedmičky si doskočila pro medaili
bronzovou.
Vojtěch Bětík

Čerti před tabulí
V chotovinské škole a školce
chodili čerti. Některé děti se bály,
některé dělaly, že se nebojí. K nám
do sedmé třídy přišli před hodinou
zeměpisu a potom i na hodinu.
Zrovna jsme měli psát test. Paní
učitelka nám poradila, abychom si
test zavřeli do atlasu a vyndali ho,
až čerti s Mikulášem a andělem
odejdou. Když zabušili na dveře,
byli jsme všichni nervózní. Testy
jsme schovali, zazpívali písničku
Bejvávalo a po čertovské návštěvě
pokračovali v psaní testu. Stihli
jsme ho napsat všichni a doufám, že
horší známky než trojky nebudou.
Čerti chodili i ten den večer, nebyli
to ti samí jako ve škole, ale jako
každý rok přišli dobrovolní hasiči
převlečení za Mikuláše, čerta
a anděla. Někteří se jich báli i večer
a někteří dělali, že se jich nebojí. No
mě večer legrace trochu přešla.
Moje sestra se prý ve školce nebála,
ale večer skoro ani básničku
neřekla, jaký měla strach. Ani já

jsem zprvu básničku ani písničku
nevěděla, ale pak mě napadlo
odrecitovat text, který jsem znala ze
školy. Tak zase za rok.
Lili Straková

Píšeme Ježíškovi
Milý Ježíšku, přeji Ti všechno
nejlepší k Tvým narozeninám, sice
trochu předčasně, ale pojedu za
chvíli k babičce a dědečkovi a neměl bych pak čas. Když se blíží ty
Vánoce, chtěl bych se Ti přiznat, že
jsem občas zlobil nebo neposlechl
rodiče, a proto Tě prosím, jestli bys
jim nenadělil nějaký pěkný dárek,
protože si to určitě zaslouží. Chtěl
bych Ti slíbit, že se polepším.
Ježíšku, jsi mojí nejoblíbenější
biblickou postavou nejen proto, že
nosíš lidem dárky, ale i proto, že jsi
přežil svou smrt. Já se smrti bojím.
Vím, že máš o Vánocích hodně
práce a obdivuji Tě za to, jak
všechno stíháš. Byl bych moc rád,
kdybys mi mohl splnit jedno přání.
Aby dárky, které jsem koupil, se líbily a dokázaly moje blízké potěšit.
Milý Ježíšku, doufám, že se těšíš na Vánoce stejně jako já. Určitě
ano. Vždyť slavíš narozeniny. Já se
na ně těším kvůli rodině a času stráveného spolu. Těším se i na cukroví. Budeme mít išelské dortíčky,
vanilkové rohlíčky, linecké, vosí
hnízda, perníčky a další dobroty.
K večeři bude jako vždy kapr
s bramborovým salátem. Přeji Ti
všechno nejlepší k narozeninám
a užij si Vánoce stejně jako já.
Milý Ježíšku, chtěla bych Tě
znát osobně, musíš být velice příjemný. Ráda bych Ti poděkovala za
veškeré dárky, které jsi mně i naší
rodině dal. Zajímalo by mě, kde
bydlíš a jak všechny ty dárky stihneš rozdat. Znám Tě jako biblickou
postavu, prý ses narodil v Betlémě.
Přeji Ti veselé vánoční svátky a děkuji Ti za Tvoji štědrost.

Milý Ježíšku, chtěl bych Ti říct,
že už se těším na Vánoce a věřím, že
mi přineseš nějaký dáreček. Byl
bych moc rád, kdybys za ušetřené
peníze koupil chudým dětem, co potřebují. Možná budu letošní Vánoce
slavit v novém pokoji a chtěl bych
se zeptat, jestli v nebi slavíte Vánoce podobně jako většina rodin
tady u nás na Zemi. Ještě bych měl
jednu velkou prosbu. Moc bych si
přál znovu se vidět se svojí babičkou a pořádně a dlouze ji obejmout,
zazpívat jí koledy a společně zdobit
stromeček a péct cukroví.
Milý Ježíšku, chtěla bych Ti poděkovat za vše, co jsi pro nás kdy
udělal a zároveň poprosit o splnění
pár přání. Děkuji za to, že v lidech
probouzíš o Vánocích lásku, radost
a skromnost, také za to, že každé rodině přineseš dárky a na nikoho nezapomeneš. Děkuji za všechny lidi,
které v Tebe věří. A zároveň prosím
za tetu, která je nemocná, ať si
v klidu užije Vánoce se svými blízkými a brzy se uzdraví.
Prosebníčci ze šesté třídy
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