Zpravodaj

září 2013

Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,
srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce
budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality o dění kolem naší školy.
Spolupráce mezi rodiči a školou je pro waldorfskou pedagogiku zcela zásadní. Proto chceme
spolu s Listy ZŠ Svobodná, které svou poetickou formou informují především o výuce, tvořit
jednu s cest, kterou se škola otvírá všem, kteří mají zájem.

Organizace prvního školního dne
V pondělí 2. 9. bude vyučování končit mezi 9.30 a 10.00, první třída o něco dříve. Obědy
budou vydávány od 9.30 do 12 hodin. První den školy nebude v provozu školní družina, bude
však možné děti do družiny přihlašovat. Obvyklý provoz školní družiny začne 3. 9. Po celý
první týden nebudou mít děti odpolední vyučování.

Město uskutečnilo slíbené systémové kroky
S radostí oznamujeme, že během prázdnin došlo k narovnání práv a povinností naší školy a
ZŠ T. Šobra v užívání školního areálu. Rozhodnutím zastupitelstva města byla změněna
zřizovací listina ZŠ T. Šobra a této škole bylo odebráno správcovství budovy. Byly zároveň
uzavřeny nové smlouvy o výpůjčce mezi Městem Písek, které je nyní správcem areálu, a
všemi třemi školami, které zde působí (tou třetí je ZŠ Husova – školní jídelna). Podrobnější
informace o novém uspořádání přinese pan ředitel v Listech ZŠ Svobodné začátkem září.
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Placení příspěvků
Příspěvky do třídního fondu ve výši 1.250,- Kč (1. třída 1.800,- Kč) a příspěvek na družinu
200,- Kč posílejte na nové číslo účtu 2400414578/2010 nejpozději do konce září. Do
poznámky uveďte jméno a třídu. Pokud jste příspěvky již uhradili během léta, děkujeme!
Případné dotazy směřujte e-mailem hospodáři R. Žákovi robert.zak.pisek@seznam.cz

Valná hromada W sdružení
W sdružení Písek o.s. svolává na čtvrtek 19. 9. v 17.00 v eurytmickém sále ZŠ
Svobodná pravidelnou valnou hromadu svých členů. Budou mimo jiné prezentovány výsledky
hospodaření v rámci výroční zprávy. Zájemci o členství zde mají možnost vyplněním
jednoduchého formuláře do sdružení vstoupit.

W sdružení pomáhá s vašimi aktivitami
Máte chuť zorganizovat aktivity, kroužky či události blízké škole nebo obecně waldorfské
pedagogice? Můžete tak učinit pod hlavičkou W sdružení Písek. Nabízíme pro váš projekt
zastřešující organizaci, znalost prostředí nejen školy a školky, možnost oslovit rodiče a
přátele školy. S vašimi požadavky se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailu
wsdruzenipisek@zssvobodna.cz

Od září opět můžete přijít do Klubíčka!
Klubíčko je společenství rodičů s malými dětmi, které ještě nechodí do školky. Scházíme se
společně v prostorách mateřské školky Sluníčko. Naše setkání začínají kroužkem, ve kterém
zpíváme a hrajeme si s různými říkadly; následuje tvoření, povídání, volná hra, atd.
První informační setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. září v 10 hodin v prostorách Klubíčka
v přízemí MŠ Sluníčko. Dále se budeme scházet pravidelně každý čtvrtek.
Kontakt: Bára Brosková, tel: 775 177 640, email: bhadra@seznam.cz.

Člověk a výchova v Městské knihovně
Časopis Člověk a výchova, který vydává Asociace waldorfských škol, je již nově k zapůjčení
v městské knihovně!
V on-line katalogu na adrese http://www.knih-pi.cz:8000/Katalog/b_1.htm můžete
vyhledávat i další tituly z poměrně bohatého fondu anthroposofické literatury.

Kalendář událostí
Události se většinou teprve rozjíždí, případně jsme se o nich nedozvěděli před vydáním
tohoto čísla. Výjimečně místo pravidelného přehledu připojujeme nabídku kroužků pro tento
školní rok.
Aktuality v kalendáři sledujte na http://www.zssvobodna.cz/kalendar.html
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Nabídka Kroužků ZŠ Svobodná a MŠ Písek pro rok 2013/2014
Čteme s porozuměním
p. uč. Tejkalová

3. a 4.třída

PONDĚLÍ 13,30 – 14,30 hod.

od 5.třídy

PONDĚLÍ 14,45 – 16,15 hod.

Keramický kroužek
p. uč. Šimonková

Ruční práce - Pletení, háčkování, vyšívání, drhání
p. uč. Míková, p. uč. Šťastná

od 2. do 5.třídy

ÚTERÝ 13,45 – 15,15 hod.

od 6.třídy

ÚTERÝ 15,00 – 16,30 hod.

Řezbářský kroužek
p. uč. Mandík

Culíček starší – tvořivá dramatika
p. uč. Čápová

5. - 7.třída

ÚTERÝ 14,00 – 15,30 hod.

JUM JUM – cvičení pro radost z pohybu, odvahu a sílu
p. uč. Čápová

1. – 4. tř.

ÚTERÝ 12,45– 13,45 hod.

od 5.třídy

ÚTERÝ 14,00 –15,00 hod.

od 2. do 6.třídy

STŘEDA 13,15 –14,45 hod.

od 2.třídy

STŘEDA 15,15 – 16,00 hod.

Drátování
p. uč. Kříženecká

Hudebně - taneční kroužek
p. uč. Vlasáková, p.uč. Šťastná

Korálkování
p. uč. Horníková

Strážci lesa
Poznávání přírody jako chrámu v němž můžeme skrze nejrůznější hry, pohyb i ticho
objevovat sami sebe, krásu a sílu společenství.
Bára Brosková
od 1. do 3.třídy
STŘEDA 13,30 – 15,00 hod.

Filcování a tvoření z ovčí vlny pro začátečníky
p. uč. Machačová

ČTVRTEK 13,05 – 13,50 hod.

Filcování a tvoření z ovčí vlny pro pokročilé
p. uč. Machačová

ČTVRTEK 14,00 – 14,45 hod.
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Kroužek německého jazyka
p. uč. Machačová

od 1. do 3.třídy

ČTVRTEK 12,10 – 12,55 hod.

Culíček mladší – tvořivá dramatika
Bára Brosková

1. – 2. třída

ČTVRTEK 13.00 – 14.00 hod.

EURYTMIE pro dospělé
Eurytmie je mladým pohybovým uměním. Vede člověka k prožitku krásy. Během kurzu
nahlédneme do světa hlásek, tónů, rozvineme své sociální a komunikační dovednosti.
Především však budeme neustále v pohybu.
Vede Z. Smolová, M. Šimonková
STŘEDA 18,30 – 20,00 hod.
Eurytmický sál
V prvním pololetí bude kurz probíhat od 18. 9. 2013 – do 11. 12. 2013
Účastnický poplatek 50,- Kč / 1 lekce

Nabídka kroužků W sdružení Písek o.s. pro rok 2013/2014
Copánek – ochotnický divadelní soubor
Zápis do ochotnického souboru proběhne v první polovině září.
O jeho působení budete informováni na webových stránkách.
Zájemci o práci mohou kontaktovat p. M. Šimonkovou.
M. Šimonková : 723 335 639

JUM JUM – cvičení pro radost z pohybu
Vede p. uč. Jitka Čápová

předškoláci 4 – 6 let ÚTERÝ
rodiče s dětmi

16.00 – 17.00 hod.

STŘEDA 16.00 – 17.00 hod.

Malá tělocvična, kurzovné 1100,- Kč na školní rok

Sborový zpěv pro dospělé - Margot
Vede Robert Žák

NEDĚLE 17,00 – 18,30 hod.

Prostory v objektu na Dr. M. Horákové
Zpíváme snadné vícehlasé skladby s duchovní i světskou tématikou s průběhem roku a jeho
svátky. Velmi rádi přivítáme další zájemce z řad dospělých. Máte – li chuť, přijďte se
podívat.
robert.zak.pisek@seznam.cz, telefon: 777 282 490
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Přihláška do zájmového vzdělávání
školní rok 2013/2014
Jméno………………………………………………………………
Zákonný zástupce…………………………………………………
Telefon……………………………….Třída ………………………
Kroužek………………………………………………………………
Kroužek………………………………………………………………
Kroužek………………………………………………………………
Kroužek………………………………………………………………
……………………………..
Podpis zákonného zástupce
Přihlášku odevzdat do 13. 9. 2013 třídnímu učiteli.
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