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ČERVEN – ČERVENEC
Bude léto, horké léto, léto – tak, jak má být?
No, zatím to tak nevypadá. Možná, že na konci léta si tu písničku od Heleny Vondráčkové zazpíváme
v původní verzi, ale zatím vypadá to léto trochu rozmarně . Teď mě ale napadá, že se v té písničce také zpívá o tom, jak
…rosa v trávě sukni mi zmáčí, slunce začíná hřát… a s tím bych mohla souhlasit.Snad až do té doby, než začne znovu
pršet. Ale přemýšlím o té délce sukní. Ještě že je teď móda k délce sukní benevolentní. Vůbec nejlepší je však
obléknout sukni dlouhou a pro případ, že nám ta tráva někde trochu přerostla, tak stačí méně či více vykasat.
Ta tráva za to nemůže, to se rozumí. Já se vám tedy přiznám raději hned. Už pěkně dlouho přemýšlím o tom,
že napíšu fejeton o veřejné zeleni. Někde jsem však četla, že psát fejeton, je stejné jako dělat trvalou na pleši. Tedy pro
někoho zbytečné, pro někoho pracné a pro někoho třeba legrační.
Psát fejeton o něčem veřejném bývá vždy pracné,ale už ne tak zcela zbytečné. A vtipné? Jak pro koho.
Veřejná zeleň. Co to je?! Asi všechno, co je za plotem (vlastním) a není moje, tvoje, vaše a těch ostatních. Ale něčí to
přece je, že? No jo, ale když už to máme pěkné v zahrádce, tak přece nestrpíme, aby se nám ta „neposlušná veřejná
zeleň“ nastěhovala i za plot. Tak jednoduše upravíme i ten kousek veřejné zeleně před plotem. Někdo ano, někdo ne.
Ten, kdo to udělá, je rád, že to má kolem domu pěkné a ještě k tomu podruhé přibere chodník – ať to vypadá hezky.
Ten, kdo to nedělá, si možná říká PROČ, potom čeká (kdo si počká ten se dočká) a pak vyrazí na boj s veřejnou
rozbujelou zelení taky.
Prosím, já vím, že si každý má zametat před vlastním prahem. Však já na ten svůj plevel v zahrádce pyšná
nejsem a jakmile dopíšu tenhle fejeton a nebude pršet, hned vyrazím do zahrádky a taky před plot - vyplet růže. Protože
přísloví - „komu se nelení, tomu se zelení“- se na plevel a trávu asi nevztahuje. Právě naopak,spíš komu se lení…, ale to
by se už nerýmovalo. A protože se mě poslední dobou také lenilo, tak se mně na zahrádce trochu zazelenilo. Však stejně
není počasí na koupání a slunění někde u vody.
Jo, víte, na co jsem si taky vzpomněla,když mluvíme o tom plavání a slunění? Jak jsem se jako dítě chodila
koupat k „Nádržce“. I když zas tak dlouho to není, co se v ní dalo vykoupat. Pro ty, kdo neví, kde to je, tak napovím.
Přece u vlakové zastávky. Protipožární nádrž. Teda – bývala. Teď je to spíš jedno z ošklivých míst ve vesnici. Už je to
pár týdnů (23.5), co prudký déšť způsobil, že část přilehlého pole se přemístila o kousek dál,tedy kolem této nádrže. To,
co je v nádrži, tomu se zdaleka nedá říkat voda a nevzhledně vypadající naplaveniny z pole už prorůstá tráva, kterou jen
těžko někdo v takovém stavu poseče. Byť třeba rád, i když není jeho.
Ale, co. Žádný spěch a obavy, však už budou brzo otavy! A nebo přijde zase nějaká větší voda …A jak to bude vypadat
potom, až se odtoky ucpou naplaveninou, to raději nechci domýšlet. A když už jsem u té vody, jen tak na okraj bych
ráda připomněla, že se v kronice pana Králíček zmínil o lázních v naší vesnici. No, bahenní to asi nebyly, ty by se
mohly dostat do kroniky ale také.Stačí se podívat na „rybníček“ u stanice ZEPA. No on to rybníček nikdy prý nebyl, ale
doufám, že další generace se o něm nedočtou, jako o jednom z dalších „atraktivních „ míst v naší obci, přitahující zraky
projíždějících nebo procházejících lidí.
To je černá myšlenka, ale to bude asi tou černou kočkou, co přeběhla přes cestu. Aha, tak to nebyla kočka, ale pořádný
potkan.
Raději, už půjdu likvidovat tu přebytečnou zeleň na svoje vlastní působiště a zametat před svým, prahem, aby
to někdo nestihl dříve a „neuklidil“ mně tam dřív, než se do toho pustím sama. Ono je to poslední dobou dost populární.
Myslím to „zametání“ jinde než doma.
A taky „uklízení“.Tuhle jsem šla ráno na hřbitov a všimla jsem si, že na jedné zahrádce zřejmě taky někdo „uklidil“ ,
tedy spíše řečeno sklidil nějakou tu zeleninu omylem jinde. A ještě ztrácel na chodníku přebytky. Naštěstí ta moje
zelenina je maskovaná. A to skýtá určitou výhodu. Asi si ě to pletí zeleniny rozmyslím.Taky se může stát, že konečně
…bude léto, horké léto, léto, tak jak má být…a plevel udrží vláhu.
Já myslím, že toho už bylo dost.
A nakonec …ať hodí kamenem, kdo je bez viny.
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Raději vám přeji pěkné léto, dovolenou a prázdniny.
Přiměřeně slunce, vody, z cest návraty bez nehody.
A nezapomeňte, že to „moje“ - můj dům, zahrada, moje adresa,
neznamená, že žijem na samotě u lesa.
A že je tu i „naše“, kde žijeme, pracujeme, bavíme se po práci,
hrají si tu naše děti, vnoučata a vracejí se také rodáci.
A jestli někdy pochybujete a patriotismus ztrácíte,
Tak ať se přesto z cest domů rádi vracíte.
A protože mám ráda Banánové rybičky Haliny Pawlowské, mám tu ještě něco úplně na závěr. U nás už taky
máme rybičky, už se zase chytají, což je prima. Co by řekly, to nevím. Jen tuším, co by řekly ty ryby z
„Nádržky“….Ne. Ne. A jen doufám, že by za to zase nemohli zemědělci, třeba - že mají pole tak blízko.
Tak – ať vám chutná život a nepřicházíte o iluze, jako ti básnící. Básník je totiž člověk plachý, něžný,snový,přitom je
však plný vzletu. To, co se stydí pošeptat sousedovi, to vykřičí celému světu.
J.Matoulková

Co jste hasiči?
V květnovém čísle Bohuslavického zpravodaje jste se mohli dozvědět, že si naše družstvo
starších žáků vybojovalo postup do okresního kola hry Plamen, které se konalo 28. května
v Jaroměři. Tento postup si vybojovalo vůbec poprvé. Ve složení Veronik Fejtková,
Edita Herzigová, Lucie Hladíková, Jan Hušek, Jana Hušková, Tomáš Kondek, Aleš Petr,
Kristýna Petrová a Jan Voborník odjíždělo s určitými obavami, protože s touto soutěží nemělo
žádné zkušenosti. Celkem absolvovalo pět disciplin s těmito výsledky: V požárním útoku –
plamen bylo diskvalifikováno – započítané 15. místo, požární útok CTIF – 10. místo, štafeta
4x60 m – 10. místo, štafeta – CTIF – 88. místo a štafeta dvojic 11. místo. Součtem těchto pěti disciplin bylo z patnácti
zúčastněných 13. místo.
O týden později, 4. června se na stejném stadionu
konalo okresní kolo v požárním sportu pro ženy a muže.
Naše ženy (Eliška Černá, Jitka Čepelková, Hana Fejtková,
Veronika Fejtková, Jaroslava Hemelíková, Marie Hušková,
Věra Netolická a Marcela Světlíková) absolvovaly tuto
soutěž také poprvé, muži se první účast odbyli již před
dvěma lety. Soutěžilo se ve třech disciplinách: v požárním
útoku, štafetě 4x100 m a běhu jednotlivců na 100 m
s překážkami. Naše ženy obsadily v PÚ pěkné 2. místo,
v dalších disciplinách se ji už tak nedařilo a celkově
obsadily 5. místo. Muži (Václav Bíl, Karel Čepelka ml.,
Vladimír Herzig, , Jindřich Králíček, Miloš Lenfeld, Josef
Ramšák a Jakub Kytar) obsadili v PÚ 6. místo, celkově
skončili na 7. místě.
V sobotu 11. června se konala další soutěž v PÚ –
o Pohár starosty obce Nahořany. Této soutěže se zúčastnily naše tři družstva: mladší žáci (Michal a Petr Čepelkovi,
Veronika Macková, Klára Petříková, Aneta Rydlová, Tomáš Voborník a Simona Kvirencová), starší žáci (Veronika
Fejtková, Jana Hušková, Kristýna Petrová, Jan Hušek, Lukáš Timura a Tomáš Voborník) a družstvo mužů (Václav Bíl,
Karel Čepelka ml., Vladimír Herzig, Jindřich Králíček, Miloš Lenfeld, Radek Rydlo, Jakub Kytar). Obě naše družstva
žáků soupeřila pouze se svými kolegy z Vrchovin a
oběma se podařilo zvítězit.
Mladší žáci:
Starší žáci:
1. Bohuslavice 0,35 s 1. Bohuslavice 0,49 s
2. Vrchoviny
0,51 s 2. Vrchoviny
0,56 s
Družstvo mužů nenapodobilo výkony žáků a po
menším zaváhání obsadilo ze 13 zúčastněných 9. místo.
Naše družstvo žen (Jitka Čepelková, Hana Fejtková,
Jaroslava Hemelíková, Jana Herzigová, Petra Herzigová,
Marie Hušková a Marcela Světlíková) se téhož dne
zúčastnilo další soutěže v požárním útoku tzv. „Žďárecké
špičky“ ve Žárkách, kam odjíždělo s odhodláním obhájit
loňské vítězství. Bohužel po menší chybičce se mu to
nepodařilo a z 8 zúčastněných obsadilo 4. místo.
Na následující sobotu 18. června se nejvíce těšili
naši mladí hasiči. Měli možnost ukázat své umění nejen svým rodičům, ale také domácímu publiku na zdejší Sokolské
zahradě, kde náš sbor uspořádal již 6. ročník soutěže v netradičním požárním útoku a „Pohár starosty obce Bohuslavice.
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Této soutěže se zúčastnilo celkem 39 družstev ve čtyřech
kategoriích: mladší a starší žáci, ženy a muži. Náš sbor
reprezentovalo celkem 7 družstev:
Mladší žáci A:
Michal a Petr Čepelkovi,. Veronika Macková, Klára
Petříková, Aneta Rydlová, Simona Kvirencová, Tomáš
Voborník
Mladší žáci B:
Dušan Blažek, Petr Čepelka, Lucie Gavláková, Veronika
Macková, Martin Jeník, Tomáš Voborník, Zvěřina Michal
Starší žáci A:
Veronika Fejtková, Lucie Hladíková, Jan Hušek, Tomáš
Kondek, Aleš Petr, Kristýna Petrová, Petr Gavlák
Starší žáci B:
Veronika Fejtková, Edita Herzigová, Jana Hušková, Aleš
Kašpar, Tomáš Kondek, Lukáš Timura, Jan Voborník
Ženy:
Jitka Čepelková, Hana Fejtková, Jaroslava Hemelíková,
Jana Herzigová, Petra Herzigová, Marie Hušková a
Marcela Světlíková
Muži:
Václav Bíl, Karel Čepelka ml., Jiří Černý, Libor Fejtek,
Vladimír Herzig, Jindřich Králíček, Miloš Lenfeld
A ještě v mužské kategorii pod hlavičkou Bohuslavice B
startovali: Veronika Fejtková, Lucie Hladíková, Vladimír
Herzig, Jakub Kytar, Lukáš Timura a Kristýna Petrová
Oproti loňskému ročníku, kdy byli nejúspěšnější
domácí (2x 1. a 2x 2. místo) si tentokrát nejlépe vedly družstva z Jílovice.když se jim podařilo dvakrát zvítězit a jednou
obsadila 2. místo. Naše družstva vybojovala dvě
druhá místa a jedno třetí. Ještě bych chtěl
jménem pořadatelů poděkovat všem sponzorům
(Obecní úřad Bohuslavice, ZEPO Bohuslavice,
DEVA Nové Město nad Metují, Stavebniny
PROBI, Nové Město nad Metují, Stavebniny
„Na strážnici“, Nové Město nad Metují,
ALUROL, Nové Město nad Metují, ASC – Josef
Syrovátko, Bohuslavice, Pavel Timura,
autodoprava, Bohuslavice, Sdružení Hůlka a syn
– kamenosochařství, Bohuslavice, Ivana
Kytarová, Bohuslavice, Josef a Roman
Svatoňovi, Bohuslavice autodoprava, Stanislav
Janeček, velkoobchod drogerie, Bohuslavice,
Marie Nosková, restaurace Orel Bohuslavice),
kolegům z SDH Vršovka, pracovníkům
Obecního úřadu v Bohuslavicích, členům našeho
sboru a i všem ostatním, kteří se podíleli na
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zdárném uspořádání této akce.
V pátek 24. června se konala další soutěž v PÚ ve Vršovce o Pohár starosty SDH. Tato soutěž byla vypsána
pro kategorie mužů a žen. Naše ženy ve stejném složení jako při soutěži v Bohuslavicích převedly bezchybný výkon a
po zásluze zvítězily. Muži s jednou změnou v sestavě oproti domácí soutěži (J.Černého nahradil R.Rydlo) obsadili opět
nepopulární 4. místo.
Pro informaci termíny dalších „prázdninových soutěží::
9. července
Pohár starosty obce Černčice
15. července
Provodovský proudnice
16. července
Noční soutěž – Bílý Újezd
20. srpna
Přibyslavský pohár
27. srpna
Jasenský pohár
Závěrem Vám přeji hodně krásných a slunečných dnů během letních měsíců, hezkou dovolenou a hlavně dětem pěkné
prázdniny.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepka ml.

Ze zastupitelstva
Program schůze zastupitelstva obce, konané dne 11.7.2005
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek, doplnění účelu poskytnutých příspěvků z minulé schůze
3. Nabídka venkovního rozhlasu
4. Vyhláška o nakládání s vodami
5. Ostatní záležitosti obce
6. Usnesení
7. Závěr
2. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek, doplnění účelu poskytnutých příspěvků z minulé schůze
TJ Sokol žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč na rekonstrukci a vybavení klubovny. ZO schvaluje všemi 8
hlasy přítomných poskytnutí 15.000,- Kč na vybudování sprchy a šatny.
K bodu 4 z minulého usnesení: ČSŽ a TJ Sokol – na občerstvení, SDH – na občerstvení a poháry, MS – nákup DVD- ceny do
soutěže.Schváleno všemi 8 hlasy přítomných.
3. Nabídka venkovního rozhlasu
Byly prodiskutovány navržené varianty. ZO navrhuje provést průzkum veřejnosti formou letáku, zda by měli občané zájem
o venkovní veřejný rozhlas nebo rozesílání zpráv prostřednictvím SMS.
Schváleno všemi 8 hlasy přítomných.
4.

Vyhláška o nakládání s vodami
Viz. příloha. ZO bere na vědomí s prošetřením jednotlivých připomínek do příští schůze.Všemi 8 hlasy přítomných.

5.

Ostatní záležitosti obce
Byla prodiskutována nízká pracovní morálka obecních zaměstnanců.V případě hrubého porušení pracovní kázně bude
postupováno podle Zákoníku práce.
p. Miloš Kvirenc poděkoval Obci Bohuslavice i jménem ostatních obyvatel za odstranění výdřev v obecním potoku a následné
úpravy potoka. ZO bere na vědomí všemi 8 hlasy přítomných.

Usnesení ZO ze dne 11.7.2005
1. ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných program dnešní schůze
2. ZO schvaluje 7 hlasy přítomných , 1 se zdržel ( p. Hronovský) usnesení z minulé schůze
3. ZO schvaluje všemi 8 hlasy přítomných finanční příspěvek 15.000,- Kč TJ Sokol na vybudování sprchy a šatny .
Dále všemi 8 hlasy přítomných schvaluje účel poskytnutých příspěvků z minulé schůze takto: ČSZ a TJ Sokol na
občerstvení, SDH – na občerstvení a poháry, MS – nákup ceny do soutěže – DVD .

4. ZO navrhuje provést průzkum veřejnosti formou letáku, zda by měli občané zájem o venkovní
veřejný rozhlas nebo rozesílání zpráv prostřednictvím SMS. Schváleno všemi 8 hlasy
přítomných.
5.
6.

ZO bere na vědomí všemi 8 hlasy přítomných návrh vyhlášky o nakládání s vodami s prošetřením připomínek do
příští schůze.
ZO bere na vědomí všemi 8 hlasy přítomných nízkou pracovní morálku obecních pracovníků a doporučuje
v případě hrubého porušení pracovní kázně postupovat podle Zákoníku práce. Dále bere na vědomí poděkování p.
Miloše Kvirence za odstranění výdřev a následné úpravy potoka.
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VAROVÁNÍ
Uvedené informace neumím potvrdit ani vyvrátit a tak je z opatrnosti radši
posílám dál.
Pro všechny vlastníky mobilních telefonů - Informace ministerstva.vnitra s
žádostí o co největší rozšíření:
- budete-li mít vzkaz, abyste zavolal číslo 607 745 241, v žádném případě
nevolat, z důvodu neúměrného nárůstu faktury
- už před určitým časem nalezli podvodníci systém pro podloudné používání vašich
mobilních telefonů, zavolají Vám na Vaše GSM a představí se jako 'PROVIDER'
'ORAGE','SFR', 'BOUYGUES', na nějž jste přihlášen, pak požádají o vyťukání kódu
09* a vysvětlí Vám, že jde o ověření správné funkce Vašeho mobilního telefonu =
OKAMŽITĚ ZAVĚSTE! , mají totiž k dispozici zařízení k přečtení Vaší SIM karty a
mohou si vytvořit novou kartu.
Tento podvod je praktikován ve velkém měřítku, je tady nutné předat
informaci velmi rychle, co největšímu počtu osob z Vašeho okolí, soukromým
osobám, podnikům a pod.
POZOR také, mate-li telefonické volání na Vašem mobilním telefonu a
zobrazí se 'AC E', okamžitě zrušte volání,jedná se o virus, který ničí SIM kartu

Základní škola

Zřízení školské rady
Podle nového školského zákona č. 561/2004 Sb. musí mít každá škola nejpozději do 31. 12. 2005 povinně školskou radu, jejíž
účelem je umožnit účast zřizovatele, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy na chodu školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel (obec) , který zároveň stanoví počet jejích členů (na květnovém zasedání zastupitelstvo naší obce
rozhodlo, že bude šestičlenná) a vydá její volební řád.. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období školské rady je
3 roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, vyjadřuje se například k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh
rozpočtu na další rok, projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
V souladu s volebním řádem (bude schválen na srpnovém zasedání zastupitelstva obce ) se v září uskuteční volby do školské rady,
o čemž již bylo předběžně jednáno na poslední červnové schůzce sdružení rodičů naší školy.

Doufám, že nová školská rada bude dobře fungovat a že každý problém, který se naskytne, dokáže pojmenovat a
tlumočit včas vedení školy. Snad tím předejdeme mnohým pomluvám a dezinformacím, které staví školu zbytečně do
špatného světla a ohrožuje její fungování (možná bychom měli zvážit, zda nepodáme trestní oznámení za pomluvu).
A co dodat na závěr? Že je mi hluboce líto dětí, jejichž maminky se na jednom pracovišti „dohodly“ a dospěly
k závěru, že lepší bude přeřadit své sedmileté a osmileté děti do školy do Krčína a odsoudily je tak k dojíždění už od
takto nízkého věku. Věřte, že vím, o čem je řeč, protože i já sama jsem byla nucena dojíždět do školy už od 1. třídy. Co
bych tehdy dala za to, kdybych se nemusela trmácet autobusem a čekat na něj, když byl zpožděný nebo nejel vůbec.
A tehdy snad ani nebylo tolik extrémů v počasí - přílišná vedra, přívalové deště apod. Jako máma si vzpomínám na
doby, kdy i moje dcery jezdily do školy a já jsem měla obavy, zda dobře dojedou a zda v autobuse třeba i něco
nezapomenou. A to začaly dojíždět až na druhý stupeň školy – tehdy to bylo od 5. ročníku!
Také mi na mysli vyvstává otázka, kterou mi kladou pokaždé páťáci, když se mají loučit s naší školou, proč
neotevřeme v naší škole i druhý stupeň? A proč se k nám děti navštěvující už druhý stupeň tak rády vracejí podívat se
třeba na výstavy nebo na besídky a další akce naší školy? Odpovědět si můžete se mnou, asi to je proto, že byly u nás
spokojeny.
Děkuji všem, kteří nám důvěřují a slibuji, že budeme dělat vše proto, abychom jejich důvěru nikterak nezklamali.
Přeji všem krásné prázdniny, plné sluníčka, her a pěkných zážitků ze společného putování na trasách blízkých i
vzdálených!
Mgr. Jana Hladíková,
ředitelka ZŠ
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Otevřený dopis rodičům dětí
Považujeme za své právo i povinnost (vůči rodičům, kteří nám denně svěřují své děti) vyjádřit se k tomu, o čem se od
druhého červnového týdne roku 2005 živě diskutovalo v bohuslavické škole.
Tvrzení první: „Bohuslavická škola špatně připravuje žáky.“
Tvrzení druhé: „Jsme pozadu s učivem.“
Tvrzení třetí: „ Když nacvičujeme na besídku, neučíme se.“
Jako zaměstnankyně ZŠ se cítíme být osočeny, a protože se za námi v průběhu roku nikdo nedostavil, aby nás se
svými námitkami a pochybnostmi seznámil, volíme tuto formu obhajoby a pokusíme se očistit naši školu od těchto
pomluv.
Ke tvrzení 1: Ptáme se, podle čeho tak soudíte, že děti dobře nepřipravujeme? Jak to, že oba naši páťáci, kteří se
hlásili na Jiráskovo gymnázium v Náchodě, byli přijati (2. a 14. místo ze 108 uchazečů, přijímají 60 dětí). Jak to, že
z loňských 14 páťáků získalo 7 vyznamenání, tj. žádná trojka a průměr známek bez chování do 1,5 a jak to že
z předloňských páťáků měli vyznamenání dva a dalších šest mělo v pololetí lepší průměr než byl průměr celé třídy
tj.1,86?
Ke tvrzení 2: Co říci k tomu, že „jsme pozadu s učivem“? Jak jste na to přišli? Vůči komu jsme pozadu? Má snad
Vámi srovnávaná škola stejné materiály k učivu? Ty ale nejsou závazné! Závazné je pouze učivo. Tzn. nemusím
vypracovat všechna cvičení, něco mohu vynechat, něco přidám, přizpůsobím se potřebám a schopnostem třídy. Má snad
ona škola nadanější žáky v ročníku – může tedy postupovat rychleji? Může to tak být. Žádná třída není stejná. I letošní
bohuslavičtí prvňáci jsou jiní než ti loňští a budou určitě jiní, než ti, co přijdou po nich. Nikdy proto nemůžete dopředu
říci, že přesně v ten který týden (plány sestavujeme během srpna a září) budete probírat určité učivo. To je praxe před
listopadem 89, kdy se ve stejném týdnu probíralo na všech školách to samé, ze stejných materiálů. Kde by pak byl
individuální přístup k dítěti?! Někdy lze postupovat svižně, někdy to jde pomaleji, ale vždy se snažíme, aby ti, co chtějí
umět, učivo pochopili a procvičili.
Pro pochybovače uvádíme citát z poslední inspekční zprávy z dubna 2003: „Sledovaná výuka měla velmi dobrou
úroveň. Učivo bylo žákům předkládáno srozumitelně, bylo dostatečně procvičeno a upevněno. Učitelky vhodně
organizovaly práci v několika ročníkových skupinách. Často zařazovaly aktivní a činnostní učení, diferencovaly podle
schopností či individuálních potřeb žáků. Poměr přímé a samostatné práce vzhledem k probíranému učivu a věku žáků
byl během inspekce adekvátní. Žáci jsou velmi pěkně motivováni a není opomíjen rozvoj komunikativních dovedností.“
Jen malá odbočka – co budete Vy, co srovnáváte nesrovnatelné, dělat, až se od 1. 9. 2007 zruší učební osnovy a bude
se postupovat podle školních vzdělávacích programů, které si každá škola bude tvořit sama (podle nového školského
zákona č. 561/2004 Sb.)?
Ke tvrzení 3: Besídka k Svátku matek má být pro maminky a babičky dárkem. Děti, kromě toho, že chtějí svým
blízkým udělat radost, si také možná poprvé vyzkoušejí, co je to stát před spoustou lidí, jak je náročné je zaujmout, jak
je nutná dobrá výslovnost a mluvení nahlas. Je politováníhodné, že je tato aktivita považována za něco zbytečného, za
něco, co nám krade čas od učení. Jako by pohádky, básničky, písničky a jejich prezentace na veřejnosti nepatřily
k vyučování a ke vzdělání. Bylo by tedy dobré tuto aktivitu příští rok úplně zrušit?
Proč situace dospěla až sem? Proč ti, kterým se něco nelíbí, nepřišli do školy, aby si o věcech promluvili? Vždyť na
každé schůzce sdružení rodičů nabízíme, že budeme kdykoli komunikovat, o čem je třeba. Že by tedy osobní důvody?
Nebo Vaše dítě neprospívá tak, jak jste si vysnili a máte pocit, že je mu tu ubližováno a že není doceněno?
Vždyť naše škola se nebrání přijmout ani děti s postižením a od září nastoupí do 1. třídy žákyně, jejíž výuka bude
vyžadovat asistenta - v posledních pěti letech to bude již druhé takové dítě.
Na závěr bychom chtěly poděkovat za důvěru všem rodičům, kteří s námi komunikují, spolupracují a otevřeně a
věcně spolu s námi řeší problémy, které život a výuka jejich dětí přinášejí.
Učitelky ZŠ
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