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Milí rodiče, milí podporovatelé školy,
čas prázdnin a dovolených je za námi. Jak jste ho prožili? Někdy se možná
stydíme říci, že místo nabízené obecné představy lenošení u moře, jsme
dovolenou trávili úplně jinak a ještě k tomu rádi. Jako by se od nás očekávalo,
že se musíme jet slunit. A co
když nám stačí mnohem,
mnohem méně? Ráno si
dlouho pospat ve své posteli,
chodit naboso nebo si
vyvětrat hlavu při sekání
trávy … A co když chceme
něco víc? Třeba nemarnit čas
– odjet na týden jako vedoucí
na tábor, vymalovat byt,
vyrobit
svým
ratolestem
pískoviště …
I my v přípravném týmu jsme
se rozhodli věnovat část prázdninového času ve prospěch školy NOE, a rádi.
Chceme se s vámi podělit o další kroky, které jsme podnikli na cestě k jejímu
otevření …

JMENOVÁNÍ RADY ŠKOLY
Staršovstvo Sboru Církve bratrské, tedy zástupce zřizovatele, jmenovalo
na konci srpna budoucí radu školy. Úkolem rady je dbát na zachování účelu
školy a její hospodaření. Bylo jmenováno devět členů rady s funkčním obdobím
pět let. Rada je povinna zasedat nejméně dvakrát ročně. Předpokládáme však, že
pro dobré fungování školy se zasedání uskuteční častěji, asi čtyřikrát až šestkrát
do roka.
V radě zasednou tito členové:
 Ing. Daniela Čapková, lektorka IT pro obchodní zástupce, členka
Apoštolské církve.
 PhDr. Marie Dusilová, privátní psycholog, členka církve Slovo života.
 PharmDr. Samuel Jindra, správce a kazatel Sboru Církve bratrské
v Pardubicích.
 Ing. Radomír Kalenský, misionář Awana International ČR, člen Církve
bratrské.
 Pavel Kamp, provozní ředitel v neziskové organizaci, člen Církve bratrské.
 Jiřina Knaiflová, důchodkyně, členka Církve bratrské.
 Mgr. Jaroslav Trávníček, kaplan při kostele sv. Václava v Pardubicích
(Salesiáni Dona Boska), kněz Římskokatolické církve.
 Mgr. Marek Výborný, učitel na gymnáziu, člen Římskokatolické církve.
 Věra Ţítková, důchodkyně, členka Církve bratrské.
Oficiálně začne rada fungovat až po registraci školy. Ještě letos v prosinci se
však uskuteční první neformální setkání všech jejích členů.
NOE NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města Pardubic na svém jednání 21. září 2010 odsouhlasila působení
křesťanské základní školy na území města Pardubic. Toto vyjádření je jednou
z podmínek pro podání žádosti o registraci školy na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy.
Jsme vděční za kladné stanovisko radních. Věříme, že tímto město Pardubice
podpořilo jak školu samotnou, tak rodiče, kteří mají další možnost výběru školy
pro své děti. Dosud v Pardubicích i v celém Pardubickém kraji nabídka
základního vzdělávání v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách
chyběla.
ŢÁDOST O REGISTRACI PODÁNA!
V zákonném termínu, tj. do 30. září 2010, jsme podali žádost o registraci školy
na Krajský úřad v Pardubicích. Ten žádost postoupí Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo by mělo registraci vyřídit nejpozději
v lednu 2011.

KDE ZAKOTVÍ NOE?
Tuto otázku ohledně prostorů pro školu již
několik měsíců řeší přípravný tým na svých
schůzkách. Za nalezení vhodného místa
se intenzivně
modlí
i spolupracovníci
z modlitebního týmu.

Nejbližší

MODLITEBNÍ
SETKÁNÍ

Po několika jednáních s různými subjekty
se nám jako nejvíce dostupné a vyhovující jeví
prostory v pardubickém Salesiánském středisku
mládeže na Zborovském nám.

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

Jak mnozí pamatují, objekt dříve sloužil jako
jazyková škola. Třídy, které zde zůstaly
zachovány, lze tedy znovu využít pro stejný
účel. V budově je funkční tělocvična, součástí
objektu je venkovní hřiště. Místo nemá daleko
do centra města a je dopravně dostupné.

se uskuteční
v pátek
5. listopadu
a 3. prosince
od 15:30 hod

Jednání, v pořadí druhé, bylo ze
pronajímatele vstřícné. I když ještě
definitivní rozhodnutí ani z jedné
přípravný tým bere fungování školy
objektu za současné situace jako
pravděpodobné.

strany
nepadlo
strany,
v tomto
nejvíce

v Arše,
v místnosti malé
besídky.

ŠKOLIČKA - OCHUTNÁVKA ŠKOLY
Nemůžeme ještě uspořádat „den otevřených
dveří“ ve škole NOE, ale rádi vám ho
vynahradíme. Připravujeme pro vás i vaše
předškolní děti „ochutnávku školy“.
Přijďte ve středu 17. listopadu od 9 do 11 hod
na akci ŠKOLIČKA do Archy. Pro předškolní
děti i rodiče jsou připraveny ukázky výuky
základních předmětů (čeština, matematika,
angličtina). Malí sourozenci předškoláků se
mohou těšit na výtvarné, hudební a další
aktivity.
Podrobnosti o chystané akci brzy zveřejníme
na plakátech a rozešleme emailem.
FINANČNÍ DARY

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

Jak už jsme uváděli v minulých číslech
infobulletinu, se zahájením činnosti v září 2011 většinu provozních nákladů
školy pokryje dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Již
v přípravném období je ovšem potřeba vybavit školu nezbytným nábytkem,
učebními pomůckami a kancelářskou technikou. Odhadujeme náklady s tím
spojené asi na 150 000 korun. Budeme proto velmi vděční za jakoukoliv
finanční podporu. Na peněžní dary lze uplatnit odpočet z daní.
Za přípravný tým
NOE – křesťanské základní školy v Pardubicích
Markéta Chmelová

Informační bulletin vychází jako občasník NOE – křesťanské základní školy
v Pardubicích. Všechna čísla jsou k dispozici v elektronické podobě na webu
Sboru Církve bratrské v Pardubicích www.cb.cz/pardubice, položka v menu
NOE – křesťanská ZŠ. Další novinky o škole očekávejte v dalším čísle
na přelomu listopadu a prosince 2010.
NOE – křesťanská základní škola v Pardubicích
www.skola-noe.cz
777 263 692 (Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy)
marketa.chmelova@seznam.cz
Zřizovatel:
ARCHA – Sbor Církve bratrské v Pardubicích
Lonkova 512, 530 09 Pardubice
www.cb.cz/pardubice

