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Milí rodiče, milí podporovatelé školy,
přestože jistě naplno prožíváte prázdninový čas, chceme se s Vámi podělit
o novinky ze vznikající NOE – křesťanské základní školy v Pardubicích.
DĚTSKÉ ODPOLEDNE
„HURÁ NA PALUBU!“
V pátek 28. května jsme
uspořádali u příležitosti
„Noc kostelů“ dětské
odpoledne. Celá akce se
nesla v duchu příběhu
o Noemově arše, proto
příznačný název „Hurá na
palubu!“ Na prostranství
před Archou v Polabinách
se děti mohly potkat se
zvířátky z Noemovy archy
a vyzkoušet si jejich
dovednosti.
Například,
zda mají paměť jako slon
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nebo bystrý sluch jako pes či umí skákat jako klokan. Veškerá snaha dětí byla
po zásluze odměněna.
Děti měly také možnost vyzkoušet si hry v barevném Awana čtverci, navštívit
koutek s živými zvířátky nebo se připojit ke společnému malování Noemovy
archy. Aktivitami prošlo asi padesát předškoláků.
Pro rodiče byla v kavárně Archy připravena prezentace školy NOE. Zde jsme
hovořili zejména o hodnotách školy a způsobech práce se žáky. Informace bylo
možné získat i v individuálních rozhovorech během celé akce a z tištěných
materiálů.
NOE NA DNI RODIN
Jsme velmi vděčni za dobrou spolupráci s Římskokatolickou farností
v Pardubicích. V sobotu 29. května jsme tak mohli prezentovat školu rodičům
na VIII. SETKÁNÍ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI.
POHLED
DO ZÁKULISÍ
Během
uplynulých
měsíců
se
ke svým
pravidelným měsíčním
setkáním scházel jak
modlitební tým, tak
přípravný tým.
Modlitební
tým
je
otevřen všem křesťanům
napříč
pardubickými
církvemi. Spojuje nás
především touha otevřít
v Pardubicích křesťanFoto: Dětské odpoledne Hurá na palubu!
skou základní školu.
Modlíme se za potřeby s tím spojené a sdílíme se o praktických pokrocích.
Nejedná se o uzavřenou skupinu, vyhlížíme další modlitebníky a podporovatele
projektu.
Přípravný tým ustanovilo Staršovstvo Sboru církve bratrské. Jak jsme již psali
v minulém čísle bulletinu, tato skupina podniká veškeré praktické kroky k tomu,
aby škola byla otevřena v září 2011. Mimo jiné intenzivně pracuje na třech
důležitých úkolech – registraci školy na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy, nalezení vhodných prostor pro školu a propagaci školy.

STANOVISKO MĚSTA
Jak jsme vás minule informovali, součástí
podání žádosti o registraci školy je také
stanovisko obce k našemu záměru. V minulých
týdnech jsme toto vyjádření obdrželi. Komise
pro výchovu a vzdělávání vzala projekt NOE
na vědomí
a
náměstkyně
primátora
MUDr. Štěpánka Fraňková se vznikem školy
souhlasí.
KONZULTACE NA MŠMT
Zástupci přípravného týmu konzultovali také
náležitosti
žádosti
o
registraci
školy
na Ministerstvu
školství,
mládeže
a tělovýchovy. Z této osobní schůzky jsme
získali řadu užitečných informací. Chceme
v nejbližších týdnech žádost zkompletovat
a předat příslušnému úřadu.
RADA ŠKOLY

Nejbližší

MODLITEBNÍ
SETKÁNÍ
pro všechny,
kterým leží na srdci
otevření křesťanské
základní školy
v Pardubicích,

se uskuteční
v pátek 27. srpna
od 16 do 17 hod
v Arše,
v místnosti malé
besídky

Před podáním žádosti je také třeba jmenovat
členy Rady školy. Rada školy dbá na zachování
účelu školy a její hospodaření. Vedeme rozhovory s konkrétními kandidáty.
Snažíme se o zastoupení členů z různých pardubických církví, abychom naplnili
jednu z našich vizí, že projekt NOE bude spojovat pardubické křesťany napříč
církvemi. Oslovujeme především osoby se zkušenostmi v práci s dětmi, sociální
či finanční sféře. Doufáme, že v Radě zasednou lidé zodpovědní, se zápalem
pro dobrou věc. V příštím čísle bulletinu bychom Vám jednotlivé členy rádi
blíže představili.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Pracovní skupina složená především z pedagogů rozvíjí základní charakteristiku
školy. Pracuje na školním vzdělávacím programu „Spolu na jedné lodi“.
Na posledních schůzkách se zabývala výchovně-vzdělávacími strategiemi,
způsobem hodnocení žáků a autoevaluací školy, učebním plánem a dalším.
Příští měsíc budeme tvorbu školního vzdělávacího programu konzultovat
s vedoucím Sekce vzdělávání ve školství v občanském sdružení JOB.

PROSTORY PRO ŠKOLU
Pokračujeme
v
jednáních
o některých
prostorech
vhodných
pro
školu
jak
s Magistrátem města Pardubic, tak s Krajským
úřadem Pardubického kraje.
Máme
rozjednanou i možnost provozovat školu
v církevních prostorách Archy či Salesiánů
Dona Boska. Naskýtá se i možnost jednat
s majiteli soukromých prostor vhodných
pro školu.
WEB ŠKOLY
V měsíci červnu byly spuštěny webové stránky
školy na adrese www.skola-noe.cz. Najdete
zde základní informace o škole. Do budoucna
plánujeme rozšíření webu o další položky
a užitečné informace.

FINANČNÍ
DARY
na potřeby
NOE - křesťanské základní
školy v Pardubicích
můžete posílat na účet
Sboru Církve bratrské.
 č. ú.: 1201277369/0800
 konst. symbol: 558
 variabilní symbol:
osmimístné číslo – 99
a dále uveďte své rodné
číslo bez čísla
za lomítkem

Základní informace o škole najdete také na
webu Sboru Církve bratrské v Pardubicích www.cb.cz/pardubice.
O BULLETINU
Držíte v ruce v pořadí druhé číslo informačního bulletinu NOE – křesťanské
základní školy v Pardubicích.
Minulé číslo najdete v elektronické podobě na již zmíněném
www.cb.cz/pardubice, položka v menu NOE – křesťanská ZŠ.

webu

Další novinky o škole očekávejte v dalším čísle na přelomu září a října 2010.
Do té doby přejeme Vám i Vašim dětem hezké prožití prázdninového času.
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