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další informace sledujte na: www.2zszdar.cz
Vážení rodiče,
přechod žáků z prvního na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových
situací – změna třídního učitele, střídání vyučujících, odchod spolužáků na víceletá gymnázia a příchod
nových spolužáků z jiných základních škol. To vše klade zvýšené nároky na žáka.
Prioritou naší školy je snaha o vytváření vstřícného prostředí pro nová třídní seskupení, zlepšení přechodu
žáků na druhý stupeň základní školy, o vytvoření pozitivního sociálního klimatu budoucích třídních
kolektivů, prevence šikany a dalších nežádoucích jevů.
V tomto školním roce se uskutečnil již desátý ročník adaptačního kurzu SPOLU s pokračujícími aktivitami
pro žáky, rodiče i pedagogy, který byl v minulých letech velmi pozitivně hodnocen všemi zúčastněnými
skupinami (viz. www.2zszdar.cz).
Ve školním roce 2016/2017 by náš pedagogický kolektiv rád nabídl podobný kurz pro žáky šestých
ročníků. Tento projekt se stal součástí školního vzdělávacího programu.
Projekt proběhne formou prožitku a získávání osobních zkušeností. Abychom dále rozvíjeli získané
vědomosti a dovednosti žáků při řešení problémových situací i poznávání sebe sama, připravujeme
pokračování pobytového kurzu žáků formou aktivních třídnických hodin a setkávání rodičů, žáků a
pedagogů při společných akcích přibližně 1x za měsíc.
Žádost o spoluúčast rodičů
Vážení rodiče, na podzim letošního roku připravuje naše základní škola projekt SPOLU pro žáky budoucího
šestého ročníku.
Přestože letos nebyl naší škole přidělen grant z MŠMT, rozhodli jsme se tento projekt realizovat. Cena
celého projektu činí na jednoho žáka přibližně 1 600,-Kč. Předpokládáme, že na financování projektu se
budou podílet SRPŠ, 2. ZŠ a rodiče žáků pátých tříd. Žádáme Vás tímto o závazný poplatek 500,-Kč
(částka bude použita především na dvoudenní podzimní setkání, které se uskuteční 8.9. a 9.9.2016).
Částku 500 Kč zaplaťte třídním učitelkám současných pátých tříd, popř. přineste na adresu školy:
Komenského 2, do 13.6.2016 . Další nutností je dodat zároveň s penězi bílé tričko příslušné velikosti
(stačí úplně obyčejné) podepsané fixou na textil.
Pokud se rozhodnete přispět na realizaci jakoukoli další finanční částkou, vyplňte prosím spodní část
žádanky (pouze v tomto případě vyplňte Prohlášení o další spoluúčasti rodičů).
Budeme rády, když vyplníte prohlášení do 17.6.2016.
Za jakoukoli další dobrovolnou finanční částku Vám děkujeme.
Vedoucí projektu p. J.Hájková, H.Černá, J. Špačková,
------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------Prohlášení o další spoluúčasti rodičů (dobrovolná částka)
( VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Prohlašuji, že do 17. června 2016 poskytnu další finanční příspěvek na projekt budoucích 6. ročníků
SPOLU.
Přispívám za žáka/žákyni ………………. …………… Ze současné školy/ třídy ………............................
Přispěji částkou: ………………….Kč
podpis:…………………………...

