Občasník ZÁŘÍ 2022
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského
Uvnitř najdete:
Co je nového:
stavba,
rodilý mluvčí,
podpora výuky
Ředitelské volno
Plány setkávání
v prvním pololetí

Školní rok začal – tentokrát bez přísných opatření
Milí žáci, vážení zákonní zástupci, přátelé školy,
vítáme vás v novém školním roce.
Začínáme ho s inovovaným školním vzdělávacím
programem Otevřená škola 2022.
Obsahuje úpravy v důsledku takzvaných malých revizí – tj.
zavedení nové informatiky a digitální kompetence, včetně
navazujících úprav některých dalších předmětů.
Součástí změn jsou také nové volitelné předměty a úprava
počtu hodin v devátém ročníku ve prospěch matematiky
jako předmětu, s nímž počítá jednotná přijímací zkouška na
střední školy.

Půdní vestavba
Nový školní rok začínáme se stavbou nad hlavami. Stavební
nepohodlí však ustupuje do pozadí, neboť očekávání rozšíření
prostor vítězí na celé čáře: nový polytechnicko-výtvarný ateliér,
počítačová a jazyková učebna, klubovny a zázemí pro pedagogy snad
dorazí s prvním jarním počasím. Předpokládaný dubnový termín
dokončení by měl zaručit možné navýšení kapacity školy v září
2023.

Sdílení zkušeností
V současné době se naše škola dělí s ostatními o zkušenosti s výukou
žáků s odlišným mateřským jazykem – intenzivní spolupráce
s Národním pedagogickým institutem je toho největším důkazem.
Ředitelka školy se stala součástí koordinační skupiny pro revize
rámcového vzdělávacího programu, která čeká všechny české školy v
nejbližších letech.

Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny
Rádi bychom navázali na tradici rodilého mluvčího ve výuce
angličtiny. Žáci se již setkali s Jacobem z USA, který za nimi bude
přicházet každý čtvrtek minimálně do Vánoc.
Jacob bude pracovat tandemově s učiteli angličtiny se všemi žáky
2. stupně a 5. ročníku.
Na tuto podporu výuky hledáme finanční
dary rodičů a dalších sponzorů. Jeden
čtvrtek stojí přibližně 3000 Kč. Jestliže se
nesejdou finanční dary v potřebné výši,
toto nadstandardní obohacení výuky v
prosinci skončí.
Chcete-li přispět, prosíme o domluvu v
ředitelně v den třídních schůzek nebo na
reditel@zskorenskeho.cz. Děkujeme.

Praktické věci žákům usnadní proces učení
Věříme v důležitost rozvoje zodpovědnosti žáků za jejich
osobní věci a společné bezpečí ve škole.
Toto jsou základní pravidla, která na začátku školního roku
potřebujeme žákům znovu připomenout:
• CHODÍM VČAS. Dojdu-li do školy pozdě, nejsem včas v klidu a
soustředěný a ruším tím i své spolužáky. Ve třídě mám být již v
7:55 a připravit se na hodinu (včetně toalety a mytí rukou).
• NOSÍM KLÍČ. Zapomenu-li klíč a nechám odemknutou skříňku,
hrozí nejen ztráta či zničení věcí, ale také úraz o otevřená
dvířka skříňky. Proto nosím klíč a skříňku si zamykám.
• NOSÍM ČIP. Nemám-li čip na oběd, nejenže nevím, co mám
objednáno, ale také to stojí čas v kanceláři i v jídelně.
• PŘEZOUVÁM SE. Nemám-li přezutí, zhoršuji prostředí sobě i
ostatním. Krom toho mé nohy se nemusí cítit zrovna příjemně.
• NOSÍM POMŮCKY. Nemám-li pomůcky na výuku, nemohu si
vyzkoušet to, co dělají ostatní.
• NOSÍM SVAČINU A PITÍ. Nemám-li svačinu a pití, mám hlad a
žízeň.
• Když mám klíče, čip, přezůvky, pomůcky i svačinu a pití a
jsem ve škole včas, jsem v klidu, stihnu ještě pár vět
s kamarády a můžeme se v pohodě učit.
O přestávce se nasvačíme a máme dost energie na další
objevování.
Prosíme rodiče, aby se zamysleli s námi, zda toto je učení pro
život – a jak to chtějí u svého dítěte mít. Věříme, že postarat se o
své osobní věci a nosit to, co ve škole potřebuji, je jednou ze
základních sebeorganizačních dovedností. Nejmladší žáci
potřebují podporu ze strany rodičů.
Společně chceme rozvíjet postoj zodpovědnost žáků za jejich
učební proces, k tomu ovšem nedojdeme bez vašeho osobního
příkladu a spolupráce.
Děkujeme vám, že jste s námi.

ŘEDITELSKÉ VOLNO
Vyhlašuje ředitelka školy na dny pondělí a úterý 24 a 25. 10.
(následují podzimní prázdniny).
V těchto dnech bude probíhat v budově školy osazení hydrantů a
rozvedení požární vody, proto bude školní družina mimo provoz.

VOLBY v pátek 23. září
Při volbách bude škola opět sloužit
jako volební místo, vyučování probíhá.

ŠKOLNÍ HALLOWEEN
Oblíbená školní slavnost, kdy se učíme
převlecích, připadne na pátek 21. října.
PŘÍŠTÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY
V úterý 15. 11. proběhnou třídní
schůzky nebo v blízkých dnech
tripartitní setkání s rodiči a žáky.
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Pokud situace dovolí, sejdeme se na
vánočních koncertech 20. a 21.
prosince. Nebudou vánoční trhy.
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