Čo má NOVÉ
Základná škola?
Opätovný úspech ZŠ Spišský Štvrtok

Deň zdravia alebo učiteľská kvapka krvi
Dňa 19. 11. 2015 bola naša škola zatvorená. Prečo to tak
bolo, sa môžete dočítať vo Vyhlásení Iniciatívy (nielen)
bratislavských učiteľov k verejnosti:

najpodstatnejším, čo školstvo potrebuje, sú peniaze
– peniaze na materiálno-technické vybavenie škôl
a peniaze na naše mzdy.

Zúfalá situácia si vyžaduje činy. Takto sa dá najlepšie
vystihnúť, prečo sa stovky učiteľov nielen z Bratislavy
rozhodli vo štvrtok 19. novembra zúčastniť Dňa zdravia,
teda darovať krv alebo navštíviť lekára. Je nám ľúto,
že sme rodičom našich žiakov spôsobili ťažkosti, preto
dovoľte, aby sme Vám svoj krok vysvetlili.

Úroveň vybavenia škôl je na Slovensku rôzna. Nie
je výsledkom systematického záujmu štátu o školstvo,
ale závisí od prístupu škôl k európskym fondom (ktoré
napríklad Bratislava nemôže čerpať) alebo sponzorským
darom rodičov. Nechceme učiť v budovách, ktoré sú
v havarijnom stave. Chceme, aby boli školy miestom,
kde sa naše deti budú cítiť príjemne a kde sa bude
na vyučovaní používať moderná a pre všetkých
pedagógov dostupná didaktická technika.

Predovšetkým chceme, aby verejnosť vedela, že sme
radoví učitelia, za ktorými nestojí žiadna politická strana,
odbory ani iná záujmová skupina. Sme iniciatíva, ktorá si
osvojila Výzvu Slovenskej komory učiteľov. Naším cieľom
je nahlas vyjadriť to, čo potvrdzujú rôzne medzinárodné
merania. Naše školstvo je v katastrofálnom stave
a pomôže mu len to, ak sa o ňom prestane hovoriť
a začne sa konať. A tým

Portál skoly.ineko.sk hodnotí školy na základe
týchto oblastí:
• Testovanie 9
• výsledky súťaží a predmetových olympiád
• mimoriadne výsledky
• pedagogický zbor
• výsledky štátnej školskej inšpekcie
• finančné zdroje
Údaje za školy (skóre) v okrese Levoča pre rok
2015:
1. ZŠ Levoča, J. Francisciho
4,6
2. ZŠ Spišský Štvrtok
4,3
ZŠ Levoča, Nám. Š. Kluberta
4,3
3. ZŠ Spišské Podhradie, Školská 3
4,1
4. ZŠ Levoča, G. Haina
3,9
5. ZŠ Spišské Podhradie, Palešovo nám.
3,0

Často počúvame, že máme byť trpezliví, no čakáme
už dosť dlho. Všetky doterajšie vlády sa len prizerajú,
ale doteraz nič neurobili. Preto žiadame vládu, aby
prestala opakovať, že školstvo je jej priorita, a začala
reálne konať. My konáme.

Veľké poďakovanie za tento úspech patrí
všetkým učiteľom i nepedagogickým
zamestnancom Základnej školy v Spišskom
Štvrtku. Bez ich zodpovedného prístupu by
sme takýto úspech nedosiahli. Vážim si ich
prácu a teším sa, že mám taký vynikajúci tím
pracovníkov.

Za ozdravenie
slovenského školstva
vytieklo 146, 7 litra
učiteľskej krvi.

Mgr. Ľudmila Barlová
riaditeľka ZŠ Spišský Štvrtok

Školský rok sme začali s novým dočasným
vedením, ktorým bola až do výberového
konania poverená Mgr. Ľudmila Barlová.
Spoločne so starostom obce Ing. Jánom Grešom
slávnostne otvorili nový školský rok.
V učiteľskom kolektíve sa nám vystriedali učitelia
aj učiteľky. Rozlúčili sme sa s pani učiteľkou Cehulovou
a pánom učiteľom Zemanom, privítali nových
- pán učiteľ Smolka, ktorý bude „trápiť“ našich
žiakov hlavne s anglickým jazykom. Veríme,
že si „padnú do oka“ a ich spoločný
nadchádzajúci školský rok bude
zaujímavý a úspešný.
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Platy v školstve sú neporovnateľné s platmi ostatných
vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracujúcich v štátnom
sektore a zaostávajú za platmi učiteľov v susedných
krajinách. Sme presvedčení, že práve zásadným zvýšením
platov pedagógov sa musí začať zmena v školstve. Iba
spokojný a motivovaný učiteľ je kľúčom ku kvalitnejšiemu
školstvu. Veríme, že takéto zvýšenie zatraktívni našu
profesiu pre mladých, zvýši počet kvalitných absolventov
učiteľských fakúlt, zvýši záujem mužov o učiteľskú
profesiu a prispeje k ozdraveniu klímy v našich školách.

ĎAKUJEME!

Pán učiteľ Mgr. Ján Smolka v týchto dňoch obdržal
vyznamenanie STRIEBORNÚ PLAKETU prof. MUDr. Jana
Janského za 20 násobné darovanie krvi.
Vysoko hodnotíme tento šľachetný čin, pretože svojou
krvou mnohokrát pomohol, bez nároku na odmenu,
zachrániť život a prinavrátiť zdravie deťom, matkám,
otcom, celej našej spoločnosti.
Týmto sa mu chceme VEREJNE POĎAKOVAŤ.
Červený kríž Zvolen a ZŠ Spišský Štvrtok
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Francúzi na škole
V jeden krásny deň mala naša škola návštevu
až z ďalekého Francúzska. Quentin a Lilla, dvaja mladí
cestovatelia, sa zastavili u nás v Spišskom Štvrtku,
aby najprv pred celou školou počas veľkej prestávky
flambovali palacinky (a naši mlsní žiaci, či pani učiteľky,
či pani kuchárky ich mohli ochutnať), a potom mali
po anglicky besedu o ich cestách - necestách po Európe.
Celú prednášku prekladal žiak 9.A Libor Slebodník, začo
mu patrí uznanie!
Táto beseda je druhou v sérií stretnutí žiakov
s inšpiratívnymi ľuďmi organizovanou združením MASMO.

Červený
Mikulášsky deň
Aj tento rok nás v škole 4. decembra
sprevádzal vynikajúci červený Mikulášsky
deň. Ide o súťaž o “najčervenejšiu”
osobu, ktorá pride oblečená v červenom oblečení, s Mikulášskou čiapkou
na hlave. Súťažia však nielen žiaci, ale aj
učitelia a tento rok sa k nám pridávajú aj
nepedagogickí pracovníci školy, čo nás
veľmi teší.
Táto akcia sa veľmi páči aj Mikulášovi,
ktorý oceňuje takúto podporu jeho
sviatku :).
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Noc z 25. na 26.septembra sa niesla
v znamení výskumníctva...
Škola má tak 75 nových výskumníkov
a okolo polovica z nich ostala na škole
až do rána. Skvelá akcia, ktorá sa odohrala
na našej škole, umožnila žiakom navštevovať
prednášky so špičkovými slovenskými
vedcami a dobrovoľníkmi Červeného kríža.
Dokopy bolo sedem prednáškových sál, kde
žiaci získavali zápočty do svojich indexov,
aby na konci mohli obdržať diplomy
výskumníkov.
Po slávnostnom vyhodnotení zahrali
do tanca dve kapely - vynikajúci moldavskí
Chlapci z chatrče a štvrtočania Gipsy Funky
(žiaci našej školy).

Veľká vďaka patrí - Obecnému úradu
v Spišskom Štvrtku, pánovi starostovi
Ing. Grešovi a pani prednostke Bajtošovej,
ktorí štedro podporili našu akciu.
Táto akcia by nebola možná bez prispenia
občianskeho združenia Equity a energie
jej zakladateľky pani Lýdie Šuchovej, ktorá
oslovila a zorganizovala príchod vedcov
a ich pôsobenie.
Ďalej ďakujeme učiteľkám a učiteľom pani
Lucii Hrušovskej, Valérii Lesičkovej, Daniele
Andreidesovej, Ľudmile Barlovej, Monike
Mirgovej a Vladovi Žilkovi, ktorí priložili
pomocnú ruku v pravú chviľu a pomohli tak
zabezpečiť bezproblémový chod akcie.

Daniel Hevier v našej škole
Jeden z najpopulárnejších spisovateľov Slovenska dňa 1.10.2015
zavítal do našej školy. S radosťou a nedočkavosťou bol spojený tento
jedinečný zažitok. Po krátkom uvítacom programe žiakov sa slova
ujal sám majster slova, Daniel Hevier. Zábavnou a pútavou formou
rozprával deťom o sebe, o písaní kníh, spieval a dokonca si zahral aj
basketbal. Autor viac ako 100-ky kníh prezentoval svoju najnovšiu
knihu SVET ZACHRÁNIA ROZPRÁVKY. V tomto roku sa Daniel Hevier
dožíva 60. Narodenín, a preto sa rozhodol rámci projektu HEVI TOUR
navštíviť 60 škôl a takýmto spôsobom priblížiť deťom svet spisovateľa
a jeho tvorby.
Po autogramiáde spisovateľ pokračoval v programe v priestoroch
školskej knižnice. Tu za prítomnosti vedenia obce a školy slávnostne
prestrihol pásku a otvoril knižnicu. Všetkým nám poprial, aby
v policiach bolo čo najmenej kníh, aby si všetky knihy našli cestu
k čitateľom.
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