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Máme za sebou tak trošičku jiný školní rok. Situace způsobená
Covidem a s tím spojená karanténa nás všechny zaskočila. Pro nás
a naše žáky nebyla pouze předčasně prodlouženými prázdninami.
Hodně nového jsme se naučili, prověřili si svojí pružnost
zareagovat na nové podmínky a objevili skryté rezervy. Všechno
špatné je pro něco dobré. Vzniklá situace nás nenechává zkostnatět
a zůstat stát na jednom místě. Nikomu nebyla příjemná vyhlášená
omezení, ale dokázali jsme si, že se umíme přizpůsobit a
nerezignovat.
Distančním (vzdáleným) způsobem vzdělávání se nám otevřeli
další možnosti, díky kterým jsme mohli pokračovat ve výuce.
Neznamená to ale, že by se výuka měla přesunout domů a pouze
před počítač. Škola není institucí pouze k nabytí znalostí, ale také
děti socializuje, učí komunikaci a budování si postavení
v kolektivu.
Tři měsíce jsme pracovali v novém režimu on-line výuky.
Objevili klady a zápory tohoto způsobu vyučování. Žáci byli
hodnoceni podle odvedené práce v on-line výuce a vypracovaných
úkolů samostatné práce. Ten nejspravedlivější způsob hodnocení
jsme nenalezli. Těžko jsme posuzovali, do jaké míry mají žáci učivo
osvojené, v jaké míře se museli zapojit rodiče či prarodiče
do vypracovávání úkolů. Většinou byli žáci hodnoceni stejně jako
v 1. pololetí. Byli i tací, kteří se velmi zlepšili. Potvrdili to
závěrečným testem ve škole, a tudíž si známku zaslouženě
vylepšili. VELKOU JEDNIČKU posíláme všem rodičům za to, že
zprostředkovali dětem IT techniku, pomáhali učitelům
za monitorem a velkou dávku trpělivosti s vlastními dětmi.
Náš letošní školní celoroční projekt „PŘEKONEJ SÁM
SEBE“ jsme vystihli více, než jsme očekávali. Jeho motto
dostalo přesah daleko za hranice naší školy. Myslím, že
jsme to všichni zvládli na 100%.
V dubnu proběhl elektronický zápis do 1. třídy. Zapsali jsme 15
prvňáčků, z toho 1 odklad. Po karanténě se 14 nových prvňáčků
sešlo ve středu 3.6. ve škole k podepsání potřebných dokumentů
o přijetí, k 1. informační schůzce, seznámení se se školou, paní
třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny.
V květnu proběhl taktéž elektronický zápis do mateřské školky.

Podáno bylo 15 přihlášek. Ve čtvrtek 4.6. si rodiče vyzvedli
rozhodnutí o přijetí. Bohužel jsme neuspokojili všechny. Přijali
jsme 11 mateřiňátek. Mateřská škola bude opět naplněna
v maximálním počtu 25 dětí.
V mateřské školce dojde k personální změně. Paní učitelka
Bc. Michala Hlavatá se vrací z mateřské dovolené, vymění se
s paní učitelka Bc. Šárkou Šmitmajerovou, která končí a nastupuje
na mateřskou dovolenou.
V červnu se zúčastnila 3 děvčata přijímacích zkoušek
na víceletá gymnázia – 1 dívka byla přijata. Zbývajících 9 páťáků
přechází na 2. stupeň základní školy do Besednice, Trhových
Svinů a Velešína. Přejeme všem hodně zdaru na další cestě
životem. Naše základní škola od 1. září bude čítat 52 žáků.
Pro nový školní rok hledáme vychovatelku školní
družiny (1/2 úvazek) a asistentku pedagoga (1/2 úvazek),
neboť Bc. Marie Kučerová odchází na jiné pracoviště. Jinak
základní škola zůstává stejně personálně obsazená jako doposud.
Během
karantény
jsme
přebudovali malý
kabinet
na sborovničku. Doposud jsme žádnou neměli a paní učitelky se
neměly odpoledne kam uchýlit, opravit si sešity a připravit se na
následující vyučování. Většinu týdne jsou všechny třídy obsazeny
ZUŠkou nebo kroužky.
Díky dotaci obce máme opravená ambita a „středověký“
kabinet, do kterého se vešel „záchůdek“ pro děti hrající si
na školní zahradě a hřišti. Děkujeme!
V loňském roce jsme pro dlouhodobý velký zájem o školní
družinu navýšili její kapacitu. Úprava půdních prostor měla být
již loni zrealizována a hrazena z finanční dotace výhry Vesnice
roku Jihočeského kraje 2018, ale nepodařilo se uzavřít smlouvu
se stavební firmou. Letos se s úpravami začalo již v polovině
června. Vše by se mělo do konce srpna stihnout. Školní družina je
využívána i dopoledne pro výuku dělených hodin a po ukončení
provozu družiny pro kroužek deskových her. Těšíme se
na NOVOU, VĚTŠÍ! Jakmile bude hotovo pozveme Vás všechny
na „kukačku“. 

Škola nám jenom vzkvétá. Nikdo by nehádal naší škole
přes 200 let. Obec si školy hledí a my se snažíme co nejlépe
vzdělávat a pečovat o naše děti a žáky a prezentovat se v okolí.
Máme pěknou útulnou mateřinku, třídy jsou zrenovované a
vybavené moderní technikou i nábytkem.
Perla naší školy školní družina s krásným výhledem bude
ještě prostornější. Opravená ambita poslouží jako venkovní
učebna. Jediné, co nevyhovuje požadavkům dnešním doby je
tělocvična. „Je malinká.“ Tělocvičnu nevyužívá pouze škola při výuce
tělesné výchovy, ale i mateřinka a školní družina pro zlepšování
fyzické kondice dětí nejen při nepříznivém počasí v odpoledních
hodinách. Ženy si rády přijdou zacvičit, Figurka s Dráčkem se
také sotva vejde. Také tu kdysi fungoval úžasný taneční kroužek.
Pokud „by byly hvězdy nakloněny“ a spolu s podařenou dotací se
podařilo tělocvičnu zvětšit, bylo by úžasné mít možnost si
celoročně zahrát pod střechou florbal, volejbal, badminton, tenis,
cvičení nabídnout i seniorům.
Přeji všem zdravé, krásné, pohodové léto. Ať načerpáme
hodně energie a síly do další práce.
V úterý 1. září v 8 hodin na shledanou.
Mgr. Marcela Krychová
Jóga pro všechny.

Slavné éra tanečního kroužku.

Geometrie je zábavná.

Ve úterý 23.6. se na lesním hřišti paní učitelky mateřské školy rozloučily
s dětmi a pasovaly předškoláky na školáky.
Každé mateřiňátko dostalo medaili za to, v čem je úžasné, v čem je jedinečné.

Roušková vzpomínka na mateřskou školku 2019/2020.

Naši korunovaní školáci. Pouze nám chybí Jeníček.
Moc ho pozdravujeme a těšíme se ve škole.

I přes rozmarné počasí jsme na
závěr školního roku podnikli
túru na Velešínský hrad a
několik cyklovýletů.

VYJEĎTE SI S DĚTMI PODLE NÁMI PROVĚŘENÝCH TRAS!!!
 Lehká:
1.

ZŠ – Argentina – Mokrý Lom – Lahuť – Sedlce – Svachov – Zahrádky – ZŠ

2.

ZŠ – Ločenice – Pískárna Chlum – Chlum - ZŠ

 Střední
1. ZŠ – Sedlce – Mokrý Lom –
Polžov – Todeňská hora –
Todeň
–
Nesměň
–
Ločenice – ZŠ

2. ZŠ Sedlce – Hrachovy Hory – Římov – Sedlce – Úlehle – Ločenice – ZŠ

 Těžká
1. ZŠ – Sedlce – Kladiny – Římov – Dolní Stropnice – Doudleby – Střížov –
Branišovice – Mokrý Lom – ZŠ
ZŠ – Pod horou – Chlum – Malče
– Nesměň – Todně – Strádov –
Sedlo – Komářice – Pašínovice –
Branišovice –Mokrý Lom - ZŠ

Takto se před námi pyšnil páv na
cyklovýletě ve Stropnici.

Děti dokázaly, že i přes karanténu nejsou
„žádné bábovky“.
Pouze dvě jsme měly „BÁBOVKY
POCUKROVANÉ“. 

PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ V ŽIVOTĚ!!!

POCHVALA VŠEM ŽÁKŮM
ZA VZORNÝ PŘÍSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH POVINNOSTÍ
V NEZVYKLÝCH PODMÍNKÁCH.
TAK JAKO MARIE TEREZIE CHTĚLA MÍT VZDĚLANÝ NÁROD,
MY CHCEME MÍT VZDĚLANÉ NAŠE ŽÁKY.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malšé

Alespoň týden jste se mohli pokochat výtvarnými pracemi našich dětí
na výloze místního Obchodu Drhovský, které vytvořily děti v době
karantény nebo poté ve škole. Počasí nám nedovolilo déle vystavovat.

