Školní okénko

Žáci ze základní školy se zúčastnili koledování na Tříkrálové sbírce v naší obci. Děti z obou
škol s paní učitelkami navštívily místní kostel, kde si prohlédly Betlém.
V únoru měli předškoláci návštěvní den v základní škole. Moc se na návštěvu těšili a byli
zvědaví, jak to ve škole chodí. Usadili se ve třídě u prvňáčků a druháčků a pozorovali, jak
školáci pracují. Návštěva se jim líbila. Přesvědčili se totiž, že prvňáčci toho za první pololetí
hodně dokázali. Na oplátku jim zase předškoláci ukázali, že ve školce ani oni nezahálí a
pochlubili se tím, co už umí. Také zjistili, že v naší škole se nesedí jen v lavicích. Protože jsme
moderní škola, měli možnost vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí na „nečisto“. Procvičili se
geometrické tvary, barvy, postavili si z geometrických tvarů hrad...... Zkrátka, tak se do práce
zabrali, že se jeden před druhým předháněli a ani se jim nechtělo zpátky do školky.
Zápisu dětí do první třídy základní školy předcházel Den otevřených dveří v ZŠ, kdy si mohli
rodiče i veřejnost prohlédnout, jak se dětem při výuce daří. Potom následovala schůzka
s rodiči předškoláků. Rodiče dostali spoustu informací potřebných pro nástup svých ratolestí
do první třídy, prohlédli si všechny prostory školy, její moderní vybavení i novou tělocvičnu,
která se moc líbila.
K zápisu do první třídy přišlo devět dětí se svými rodiči. Tentokrát se zápis nesl v duchu
„Krtečka“. Děti si na několika stanovištích vyzkoušely svoje vědomosti a dovednosti a ukázaly
paní učitelkám, jak jsou šikovné. Všechny se do školy moc těší.
Prvního září nastoupí prvňáčci do samostatné třídy, která bude vybavena i novou interaktivní
tabulí. Už v současnosti chodí s paní učitelkou do ZŠ, kde se s interaktivní tabulí seznamují a
zkouší na ní pracovat.
Páťáci si 7.2. užili se svou třídní učitelkou Pavlínou Holubovou zábavný večer s hrami ve škole
spojený s přenocováním ve své třídě. Vyspali se do růžova a akce se jim moc líbila.
Další významnou akcí pro naše děti byl „Fašank“. Letos byli pověřeni předvedením
„Šablového tance“. S tímto těžkým úkolem se naši mladí tanečníci výborně vypořádali.
Dokonce se o ně zajímal regionální tisk, kde jsme si mohli přečíst rozhovor s paní učitelkou a
prohlédnout hezké fotky z této zdařilé akce.
Ke konci zimy proběhl již tradičně v mateřské škole Dětský karneval. Kuřátka i Berušky si ve
třídách v nejrůznějších maskách zatančily, zahrály hry, zacvičily a samozřejmě dostaly i
sladkou odměnu. Svoje masky mohly využít i na dalším karnevalu, který pořádala Obec Ladná
a vypravili se na něj s radostí a chutí i žáci základní školy.
Ve foye kulturní a sportovní haly jsme přivítali Divadlo Hradec Králové s veselým i poučným
představením „Pohádka ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmana“. Děti z obou škol se u
pohádky bezvadně bavily a smály vtipným dialogům herců i loutek.
I v jarním období plánujeme pro naše děti spoustu zábavných a zajímavých akcí, o kterých
budeme opět veřejnost informovat v dalším čísle zpravodaje a také pravidelně
aktualizovaných webových stránkách školy www.zsamslasna.cz.

Prosíme a vyzýváme ke spolupráci
Dne 17.5.2015 se koná regionální soutěž dětských verbářů v Ladné. Folklorní kroužek při
Základní škole v Ladné vystoupí se svým pásmem v průběhu programu. Prosíme občany, kteří
vlastní dětské kroje a jsou ochotni půjčit či darovat dětem na tuto akci, aby se přihlásili přímo
na škole. Sháníme pro chlapce třaslavice, pro děvčata sukýnky, jupky a zástěry. Děkujeme a
vážíme si každé pomoci.

Zápis do MŠ
Zveme Vás na zápis do mateřské školy, který se koná v úterý 28. dubna 2015 od 15.00 do
16.00 hodin. S sebou si přeneste občanský průkaz, rodný list dítěte a kopii očkovacího
průkazu dítěte.
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy:
V případě počtu žádostí převyšujících možnosti školy bude ředitelka postupovat dále dle
zvýhodňujících kritérií:
K předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky (§34 odst. 4 školského zákona).
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Bodové

ohodnocení
Trvalé bydliště dítěte v Ladné
5
Dítě, které se hlásí k celodennímu provozu
4
Dítě, které nejpozději k 1. září dosáhne věku 4 let (nebo více) 3
Dítě, které k 31. 8. dovršilo 3 roky věku
2
Dítě, jehož starší sourozenec již navštěvuje naši MŠ
1
Doplňující kritérium:Dítě se zvýšenou sociální potřebností vzniklou v důsledku nepříznivé
sociální situace (např. dítě samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé
sociální situace hrozí sociální vyloučení ...)
Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle
dosažených bodů. V případě rovnosti bodů se přihlédne k doplňujícím kritériím.
Plakátek k zápisu

Den otevřených dveří v MŠ
Zveme Vás na Den otevřených dveří , který proběhne dne 14. dubna 2015 od 15.00 do16.00
hodin v mateřské škole. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Plakátek ke Dni otevřených dveří v MŠ

