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NOE – křesťanská základní škola v Pardubicích
Milé sestry, milí bratři,
v loňském roce na konci podzimu jsme vás seznámili s projektovým záměrem
zřídit v Pardubicích křesťanskou mateřskou školu a základní školu. Ceníme si
vašeho zájmu a podpory, které jste tomuto dílu vyjádřili. Rádi bychom vás touto
cestu informovali o dalším vývoji událostí.
KŘESŤANÉ MAJÍ CO DÁT
Toužíme po tom, aby Bůh byl skrze křesťanskou ZŠ oslaven. Doufáme,
že nabídkou této alternativy ve vzdělávání budeme jako křesťané prospěšní
společnosti, ve které ţijeme. Chceme žákům zajistit jak kvalitní vzdělání, tak
i prostředí, kde se bude dobře rozvíjet jejich charakter a osobnost. Věříme,
že otevřením školy, která pevně stojí na křesťanských hodnotách, se vytvoří
přirozený prostor pro evangelizaci dětí i celých rodin. Škola bude otevřena
žákům všech křesťanských vyznání i bez vyznání.
EKUMENA V PRAXI
Zřizovatelem školy se stala ARCHA – Sbor Církve bratrské v Pardubicích.
Nechceme však, aby křesťanská škola zůstala záležitostí jednoho sboru. Velmi
stojíme v této věci o spolupráci s vaším sborem a dalšími pardubickými
církvemi. Jsme velmi vděčni, že v současném složení týmu spolupracovníků
jsou lidé z různých denominací. Přejeme si, aby tomu tak bylo i nadále. Rovněž
v samotné škole
nechceme
preferovat jednu křesťanskou
tradici
proti
druhé, ale podporovat
vzájemný respekt
žáků i učitelů
k různým
tradicím.
modlitební setkání
spolupracovníků

NEŢ POPRVÉ ZAZVONÍ
Otevření školy samozřejmě předchází řada nezbytných kroků. Zřizovatel proto
ustanovil přípravný tým, který řeší personální, administrativní, právní,
provozní a další záležitosti spjaté se vznikem školy. Přípravný tým je složen
z křesťanů, kteří jsou dlouhodobě zapojeni v práci s dětmi a mládeží – učitelé,
psycholog, kazatel, vedoucí volnočasových aktivit a další. V současné době tým
intenzivně pracuje na tom, aby v nejbližším termínu byla registrována školská
právnická osoba a základní škola na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy.
PODPORA MĚSTA I KRAJE
Součástí podání žádosti o registraci školy je také stanovisko obce k našemu
záměru. Seznámili jsme proto s projektem náměstkyni primátora
MUDr. Štěpánku Fraňkovou a náměstka hejtmana Ing. Romana Línka. Oba
vyjádřili škole podporu. Jsme Bohu vděčni za kladný postoj úřadů. Jsme si
vědomi, že nejde o samozřejmost. Oficiální stanovisko obce očekáváme, bude
výsledkem dalších jednání a procedur.
NÁZEV ŠKOLY JE NA SVĚTĚ!
V týmu spolupracovníků jsme měli za důležité, aby škola nesla nějaké konkrétní
jméno. Snáze se tak zapíše do povědomí pardubické veřejnosti. Název napoví
i něco o charakteru školy. Po modlitbách a několikerém přemítání jsme se
rozhodli pro název NOE – křesťanská základní škola v Pardubicích. Archa,
kterou Noe vystavěl na Boží pokyn, byla bezpečným místem pro život navzdory
potopě. I my toužíme vystavět školu na křesťanských principech a nabídnout
žákům a rodičům dobré prostředí pro vzdělání a výchovu. Po příběhu Noeho
jsme sáhli také proto, že je dobře známý široké veřejnosti, srozumitelný dětem
i dospělým. Jeho bohatou symboliku jistě využijeme v různých školních
projektech.
NEJSME SAMI
V České republice existuje přes 150 církevních škol. Jsme rádi, že máme
možnost načerpat inspiraci ve školách, které jdou stejnou cestou.
Spolupracujeme
se
Základní
školou
Sion
v Hradci
Králové
(http://www.sion.cz/zs/), dále s Církevní základní školou v Borohrádku
a Církevní základní školou v Třinci (http://www.czstrinec.cz/). Jsme vděční
za vstřícnost a ochotu, s jakou jsme byli na zmíněných školách přijati.
HURÁ DO LAVIC!
Dá-li Bůh, vyučování bude zahájeno 1. září 2011. Rádi bychom otevřeli jednu
aţ dvě první třídy podle zájmu rodičů. Chceme k dětem přistupovat
individuálně, a proto bude nejvyšší počet ţáků v jedné třídě 20.

Vyučování bude probíhat podle stanoveného školního vzdělávacího programu.
Ve výchovně-vzdělávací práci uplatníme současné efektivní metody učení.
Specifikem vyučování budou „ranní chvilky“ s třídním učitelem. Učitel s žáky
zahájí vyučování modlitbou a písní. V učebním plánu se počítá s předmětem
„křesťanská výchova“. Obsahem předmětu bude dílem biblické vyučování
a dílem křesťanská etika.
Máme již zajištěné učitele, kteří by měli ve třídách vyučovat. Jedná se
o praktikující křesťany s několikaletou učitelskou praxí. Zřizovatel schválil
do funkce ředitele školy Mgr. Markétu Chmelovou.
Samozřejmě zajistíme žákům stravování a možnost navštěvovat školní družinu.
I zde se bude dětem věnovat zkušená paní vychovatelka a praktikující
křesťanka.
KDE BUDE ŠKOLA SÍDLIT?
Průběžně vedeme jednání o některých prostorech vhodných pro školu, ale nic
„finálního“ zatím nemáme. Budeme vás informovat, jakmile bude v otázce
budovy jasno.
A CO MATEŘSKÁ ŠKOLA?
Jak jsme již uvedli v prezentaci ve vašem sboru,
rádi bychom otevřeli kromě základní školy ještě
křesťanskou mateřskou školu. V současné době
však nemáme kapacitu realizovat dva projekty
najednou. Proto přípravný tým rozhodl odložit
otevření mateřské školy minimálně o jeden rok,
tj. nejdříve v září 2012.
BEZ MODLITEB TO NEJDE …
Než vůbec myšlenky na křesťanskou školu
dostaly reálnou podobu, byly tu modlitby
několika sester. A vidíme, že vše, co se děje, je
jen díky „působení Boží moci mezi
námi“(Ef. 3,20-21).
Tým
modlitebníků
a spolupracovníků se k naší radosti postupně
rozrostl. Scházíme se k modlitbám pravidelně
jednou za měsíc. Uvítáme každého, kdo by se
k nám chtěl připojit. Modlitební setkání
probíhají v Arše, v pátek od 15:30 do 17:30
hod. Nejbližší setkání se uskuteční 14. května
a 11. června. Zveme všechny, kteří se
za křesťanskou školu chtějí modlit nebo
jakkoliv prakticky pomoci.

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

pátek 14. května
a
pátek 11. června
vţdy
od 15:30 do 17:30 hod

v Arše,
v místnosti malé
besídky

… A BEZ FINANCÍ TAKÉ NE
Po otevření školy budou hlavním zdrojem
financí
každoroční
dotace
MŠMT.
V přípravném období jsme však finančně
závislí především na darech.
Dary v přípravném období budou využity
hlavně na propagaci školy. Je také možné,
že než obdržíme dotace MŠMT, budeme muset
mít vytvořen „finanční polštář“ na překrytí
počátečního období fungování školy. Budeme
vděčni, pokud podpoříte vznik křesťanské
školy i tímto způsobem.
STÁLE V OBRAZE
Rádi bychom vám umožnili rychlý přístup
k aktuálnímu dění ohledně vzniku školy.
V nejbližších měsících proto plánujeme
spuštění webových stránek. Doufáme, že se
zde budete moci průběžně dovídat o novinkách
a podrobnostech k celému projektu.

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

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS A VAŠE
DĚTI
Školu jsme ještě neotevřeli, ale už jsme tu
pro vás! Z nejbližších akcí se můžete těšit
na zábavné odpoledne pro děti u příležitosti
Dne dětí. Součástí programu bude také
prezentace školy pro rodiče. Akce proběhne
na přelomu května a června. Termín a
podrobnosti budou ještě zveřejněny.
DALŠÍ VYDÁNÍ BULLETINU
Ceníme si vašeho zájmu a podpory křesťanské
základní školy. Doufáme v dobré pokračování
díla. Na novinky se můžete těšit v dalším
vydání
tohoto
informačního
bulletinu
v červnu 2010.
Za přípravný tým
NOE – křesťanské základní školy v Pardubicích
Mgr. Markéta Chmelová

KONTAKTY
 Máte zájem o NOE –
křesťanskou základní
školu pro Vaše dítě?
 Chcete vědět více?
 Rádi byste se připojili
ke spolupráci?
Kontaktujte:
Mgr. Markéta Chmelová
tel: 777 263 692
marketa.chmelova@seznam.cz

Zřizovatel NOE – křesťanské základní školy v Pardubicích:
ARCHA – Sbor Církve bratrské v Pardubicích
Lonkova 512, 530 09 Pardubice
www.cb.cz/pardubice

