Září – říjen 2014
Kalendář
3. 11.
25. – 28. 11.
12. 11.
4. 12.
5. 12.
11. 12.
12. 12.
17. 12.

Halloween v Art café – kreativní tvořivá dílna pro děti a rodiče
Konzultace o prospěchu a chování žáků
Celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol
Mikulášská nadílka ve třídách
Integrační akce ZŠ a MŠ: Mauglího má každý rád
Adventní tvořivá dílna pro děti a rodiče v Art café
Projektový den „Vím, co smím“ (lidská práva)
Vánoční besídka pro rodiče dětí a žáků školy v Klicperově divadle
(Beseda), od 17.00 hodin
Divadlo v Danetě – Vánoce s rolničkou
Vánoční prázdniny

18. 12.
22. 12. – 2. 1.
MŠ
5. 11. Solná jeskyně, 11. 11. Canisterapie, 12. 11. Solná jeskyně, 19. 11. Solná jeskyně,
20. 11. Tvořivá dílna pro veřejnost, 25. 11. Canisterapie, 26. 11. Solná jeskyně
Slavnostní otevření budovy střední školy
V pátek 29. 8. 2014 byla po rekonstrukci
otevřena nová budova naší střední školy
v ulici Lidická. Objekt bude sloužit
studentům střední školy, tedy praktické
školy a odborného učiliště. Slavnostním
ceremoniálem provázela hosty z řad
zaměstnanců, žáků, rodičů žáků a
sponzorů paní zřizovatelka. O hudební
zpestření se postaral sbor Daneťáček
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pod vedením paní učitelky Lady Holaňové. Přejeme studentům, aby se jim zde líbilo
a aby jim škola dobře sloužila. Zuzana Kramářová
Daneta převzala nový automobil
Centrum Daneta získalo pro své klienty v rámci společného projektu Konta Bariéry
a Globusu ČR „Auta bez bariér“ velkoprostorový vůz Ford Tourneo Custom, který je
financován z prodeje nákupních tašek v hypermarketech Globus, a to jednou
korunou z každého prodaného kusu. Tohoto daru si velice vážíme.
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Vystoupení Daneťáčku na slavnostním předávání auta pro Danetu
V pondělí 6. 10. se v Praze náš sbor zúčastnil slavnostního předávání auta pro
Danetu. Počasí nám přálo a my s radostí zazpívali Pátou, Kdybys měla má panenko a
Hey boy. Celou akcí provázel známý moderátor Karel Voříšek, který se s námi
samozřejmě vyfotil. Vezeme si krásné zážitky a dobrý pocit. Naše nové pěvecké
kostýmy měly také veliký úspěch. Lada Holaňová

V kuchyni se nebojíme, s vařením si poradíme
V rámci našeho projektu s dětmi každý týden vaříme nebo pečeme. Snažíme se o to,
aby byly naše svačinky nejen chutné, ale i zdravé a čerstvé. Děti se také seznamují
s různými surovinami a ochutnávají potraviny, jako jsou pohanka, cizrna, kuskus
nebo cokoliv jiného, netradičního. Děti se na každé vaření těší, rády krájí, míchají,
váží, mixují, myjí nádobí, utírají stoly a ještě raději ochutnávají. Mrkvová buchta
byla úžasná dobrota. Učitelky MŠ
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Poradenství pro děti s poruchou autistického spektra
MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. pomocí specifických výchovných a vzdělávacích metod,
prostředků a forem poskytuje komplexní péči a vzdělávání i žákům s PAS (poruchou
autistického spektra). V letošním školním roce se chceme více zaměřit na
informovanost rodičů těchto žáků. Prostřednictvím článků do Listů Danety chceme
rodiče seznámit s několika tématy, která by je určitě mohla zajímat a pomoci jim
řešit jejich obtížnou situaci. Během školního roku budou mít možnost poznat
následující okruhy problémů. Pokusíme se jim nabídnout i možnosti řešení a to
prostřednictvím osobních konzultací (Poradenství pro děti s poruchou autistického
spektra). Vybraná témata jsou následující:
 Vaše dítě má autismus (sdělení diagnózy, triáda postižení, další postupy a
možnosti)
 Máme doma autistu (co bychom měli dělat, nad čím se zamyslet, možnosti
řešení problémů)
 „Struktura“ (strukturování prostoru, času, vizualizace, nácvik chování…)
 Možnosti řešení problému komunikace (AAK, VOKS, Makaton, PC, iPad…)
 Další vhodné aktivity (canisterapie, animoterapie, hippoterapie, akce třídy pro
žáky s PAS)
 Je třeba bát se léků u dětí s PAS? (možnosti „lékování“)
 Problémové chování (možnosti řešení problémového chování, KBT terapie)
Mgr. Šárka Krpenská
Procházka hradeckými lesy
Krátce po zahájení nového školního roku jsme si naplánovali krátký výlet městskou
hromadnou dopravou do hradeckých lesů. Předpověď počasí byla příznivá, tak jsme
neotáleli a vydali se na cestu. Už cesta autobusem některé žáky z naší třídy hodně
baví a užívají si ji. Vydali jsme se na konečnou stanici linky č. 9 a odtud jsme šli
příjemnou procházkou k rytířskému hradišti, které je v lese vystavěno pro děti a
jejich hry. Tam jsme se vyřádili a vyskotačili! Kam jsme mohli, tam jsme vlezli a
vylezli, ale maminky, nebojte se, paní učitelky lezly s námi a ohlídaly nás. Bylo by
příjemné zůstat na tomto krásném místě déle a posedět u ohýnku, který je tam
dovoleno založit, ale autobus nečeká a do školy je to pěšky daleko, proto jsme
museli už před polednem jet zpátky. Cestou na zastávku jsme hledali houby. A našli
jsme! Domů jsme si nesli jen ty jedlé. Těšíme se, že si zase někdy brzy do lesa
vyjedeme.
"Já Ondra byl rytíř." (O. Tomi)
"Chodil jsem po schodech." (J. Štaier)
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"S Míšou jsme závodily v bludišti a našla jsem dvě houby." (M. Šmardová)
"Já jsem žádný houby neviděla, ale nevadilo mně to. Pojedeme tam s mamkou na
kole." (M. Huňáčková)
Za třídu IV. P zapsala H. Soukupová.

Vycházka na Plachtu
Letošní krásný podzim nás láká k uskutečnění různých výletů, proto jsme se
rozhodli ve čtvrtek 2. 10. příznivého počasí využít. Vydali jsme se MHD na Plachtu.
Žáci naší třídy I. P si užili jízdu trolejbusem a nadšení nás neopustilo ani na místě
chráněného území Na Plachtě. Pozorovali jsme plující labutě, poletující motýly i
okolí, které je bohaté na různé druhy rostlin. Posilnili jsme se výbornou svačinou,
prošli se po přilehlých cestách a těšíme se, až se přijedeme podívat příště, že zde
budeme moci sledovat živočichy a rostliny v jiném ročním období. G. Faltýnková
Výlet II. P a III. P na letiště
Ve čtvrtek 2. října jsme si užili opravdu příjemné dopoledne. Využili jsme hezkého
počasí a pozvání na bezvadný výlet. Vyrazili jsme autobusem číslo 15 na letiště. Po
prohlídce okolí jsme měli připravenou další akci. Cestou jsme zakoupili buřtíky a
s velikou chutí jsme se pustili do přípravy opékání. Vše se vydařilo, buřty jsme
nespálili a opravdu jsme si pochutnali. Děkujeme za pozvání naší asistence Vlaďce
Johnové a příště si to určitě zopakujeme. Šárka Krpenská
Školní družina – místo, kde to žije!
Školní družině podzimní počasí doslova přeje - a to je velice dobře. Na našem
školním hřišti můžeme jezdit na kolech nebo na koloběžkách, hrát různé míčové hry,
či pořádat soutěže, jakou byla například ta o nejkrásnější hrad postavený z písku.
Také jsme se zapojili do výtvarné soutěže ke Dni s úsměvem. Žáci vytvořili ze svých
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úsměvů společnou koláž. To je ale jen začátek akcí a soutěží, jenž se v tomto
školním roce uskuteční. V září jsme začali s projektem „Žijeme zdravě“. Na úvod
jsme uvařili s dětmi horký džus s ovocem, jenž byl plný vitamínů a ovoce. Děti
vaření bavilo a džus jim moc chutnal. Ve zdravém vaření a vedení ke zdravému
životnímu stylu budeme pokračovat i nadále po celý rok. Dále se ve školní družině
zapojíme do projektu s názvem „Od Tří králů po Vánoce“. S naší kamarádkou Janou,
majitelkou kavárny Art café, se přijatelnou formou seznámíme s některými
tradicemi a zvyky, které jsou v současnosti během roku více či méně dodržovány.
Hned v říjnu bude pro žáky a jejich rodiče připravena Tvořivá podzimní dílna a na
začátku listopadu oslavíme Halloween. Budeme vařit „zombii prsty“ a různé
halloweenské dobroty a hlavně si uvaříme čarodějnický nápoj. Pokud děti přijdou
v maskách, rádi je dozdobíme barvami na obličej a užijeme si strašidelný rej. Dalším
projektem probíhajícím ve školní družině je „Z pohádky do pohádky“, v jehož rámci
se vypravíme i na vzdělávací program Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
Proběhne též již tradiční Noc s Andersenem, která je spojena s přespáním ve škole.
Ve školní družině není rozhodně žádná nuda - u nás to žije! Důkazem je i deset
různých zájmových kroužků, které probíhají ve školní družině již od 15. září.

Lenka Danielová, vychovatelka ŠD
Exkurze v letecké záchranné službě
V závěru druhého školního týdne všichni žáci ZŠ praktické navštívili Leteckou
záchrannou službu v Hradci Králové. Ujal se nás MUDr. Anatolij Truhlář, což je
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tatínek našeho spolužáka Tomáše. Tuto náročnou profesi připomíná v naší třídě
vrtulník na Tomášově školní tašce. Pan doktor žákům vysvětlil, kdo létá ve vrtulníku
LZS nebo jezdí v sanitě. Co všechno musí člověk volající záchrannou službu
v dispečinku uvést. Vyzkoušeli jsme si poměrně těžkou masáž srdce. A konečně
jsme si prohlédli nezbytnou výbavu lékaře a mohli jsme se posadit ve vrtulníku i
v sanitce. Zážitek to byl zcela mimořádný. V reálném životě si však budeme přát,
abychom se se záchrannou službou setkávali co možná nejméně. Bohdana Voříšková
Několik důležitých oznámení
Vážení rodiče, stále častěji stává, že se někteří žáci přihlášení na výlety či exkurze
hrazené rodiči těchto akcí na poslední chvíli neúčastní. Tím narůstají
předpokládané náklady ostatním účastnícím se žákům. Abychom tomuto předešli,
budete nyní před každým výletem vyzvání k podepsání závazné přihlášky k výletu, na
základě které budou všichni přihlášení povinni uhradit zálohu na akci předem. Částka
za společné náklady rozúčtované na všechny přihlášené účastníky (např. doprava)
bude nevratná. V případě neúčasti na výletu budou navráceny pouze individuální
náklady jako např. vstupné placené na místě apod. Tímto opatřením chceme zajistit
„spravedlivé“ financování pro všechny děti. Pokud nechcete, aby se Vaše dítě akce
účastnilo, bude v čas akce zařazeno do jiné třídy. Děkujeme za pochopení.
Žádáme též všechny rodiče, aby jejich děti navštěvovaly MŠ, ZŠ a SŠ pouze bez
známek infekčního onemocnění. Je v zájmu nás všech toto pravidlo respektovat.
Vedení školy informuje o změnách plateb stravného s platností od 1. 11. 2014. Bližší
informace obdržíte prostřednictvím letáků a v nových přílohách smluv. Děkujeme za
pochopení. Monika Bourová
Aktuální školní řád je k dispozici na webových stránkách školy www.daneta.cz,
v sekci dokumenty.
Výsledky voleb do školské rady
Volba do školské rady za rodiče žáků ZŠ a SŠ proběhla formou písemných
dotazníků – hlasovacích lístků s těmito výsledky. Předáno rodičům žáků ZŠ a SŠ
celkem: 65 hlasovacích lístků, odevzdáno rodiči žáků celkem: 53 hlasovacích lístků.
Volba paní Marty Hrubešové: 53 hlasovacích lístků
Volba jiného rodiče: 0, neodevzdáno: 12 hlasovacích lístků
Volené období: školní roky 2014/2015 a 2015/2016, příští volby: červen 2016
Monika Bourová
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Ze zápisníků žáků VIII. Z
„V pátek 3. 10. jsme navštívili Muzeum východních Čech. Probíhalo zde současně
několik výstav. Jednou z nich byla výstava hub, dále jsme navštívili výstavu o první
světové válce a výstavu o dějinách a současnosti města Hradce Králové. Do muzea
chodíme rádi, protože vždy si pro nás připraví pestrý program.“ O. Pilař a S. Hübl
„V úterý 14. 10. jsme byli v Divadle Drak na představení Amundsen kontra Scott.
Scott a Amundsen chtěli dojít na jižní pól. Prošli krutými mrazy a nakonec na jižní
pól došel první Amundsen. O měsíc později i Scott. Všechny nás to zaujalo. Bylo to o
odvaze a přátelství.“ K. Doležalová
„Dne 7. 10. jsme byli v kině Cinestar na filmovém představení Tři bratři. Tato
pohádka se skládá ze tří operetek, které napsal Zdeněk Svěrák. Pohádka se mi moc
líbila. Viděla jsem ji již potřetí. Nejvíc mě zaujala písnička Když si tě dívko
představím v podání Tomáše Kluse.“ Jana Veselá

Ondra Tomi: Obrázek k pohádce Tři bratři „To je Karkulka a dala vlkovi salám.“
Dotace
Město Hradec Králové - Andělské vánoce
Nadace Jedličkova ústavu - Rok v tradicích
Elektrárny Opatovice - Dovybavení centra pro vzdělávání, služeb a poradenství pro těžce
zdravotně postižené Daneta
Město Hradec Králové - Podporujeme výuku EVVO
Královéhradecký kraj - Podporujeme výuku EVVO
___________________________________________________________________________________________________

Vážení čtenáři, Listy Danety slaví tento školní rok již desáté narozeniny. I nadále
vám chceme co nejvěrněji zprostředkovávat „život“ Danety. Nezapomeňte, že další
články a fotografie najdete v aktualitách na webových stránkách www.daneta.cz.
Úspěšný rok 2014/2015 vám za redakci přeje Jan Skalský.
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