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Slovo úvodem ...
D o b r ý
d e n ,
je to již měsíc, co jsme Vám přinesli
první vydání školního časopisu. Všichni
si nyní můžeme dokázat, že časopis a
školní media obecně na Bělisko neodmyslitelně patří. My však nechceme
čtenářům přinášet informace pouze
papírově. Právě teď představujeme
Bělisku první facebookový profil časopisu, se kterým budeme našim čtenářů,
ještě blíž. Budeme velice rádi za vaše
dotazy a připomínky. A aby těch prosincových novinek nebylo málo technická
správa časopisu spouští i jeho internetovou verzi, kam budeme vkládat pokračování článků, nebo články, na které již nezbyl prostor v papírové verzi.
Doufáme, že se již brzy odkaz na naše
webové stránky objeví na webu školy.

Za redakční radu Vám přeji krásné
počtení.
Váš Plesk.

Příští číslo bude vydáno ve čtvrtek
3.1.2017

Součástí časopisu jsou i pravidelné
ankety, odkaz na ně naleznete na našem facebookovém profilu
Plesk Bělisko,
nebo na našem webu.

23.12.

Den otevřených dveří
Dne 24.11 byla naše škola tak trošku na nohou, důvodem byly Dny otevřených dveří. Tato akce se na naší škole
děje pravidelně třikrát do roka. Jejím cílem je informovat především potenciální studenty a jejich rodinné příslušníky o tom, jak naše škola funguje a čím se může pochlubit. A co zde vlastně bylo k vidění? Kromě samotných učeben, to byly učebny odborné, jazykové a počítačové. Prohlídky se vztahovali i na Domov mládeže, nebo
třeba železničářský kroužek. Celá škola zářila a troufám si říci, že se určitě neměla za co stydět. Celý den zpříjemnila i skvělá svačina ve složení: suchý rohlík, jablko, čaj.
To je ta největší pochoutka ubytovaných.

Připomínky a nápady posílejte na email pleskbelisko@seznam.cz

Co trápí Bělisko?

Obědovka
Jak jistě všichni víme, naše obědová přestávka je rozdělena do dvou
částí. První je v čase od 12:05 do
12:35. a ta druhá od 13:00 do
13:30. „Obědovka“ je nastavena
tak aby se nával strávníků plynule
rozložil a malá jídelna nebyla zbytečně přetížená. Ovšem poslední
dobou se nám objevil takový nešvar. Někteří studenti (třídy) totiž

chodí na oběd i v přestávce, která
jim není rozvrhem vyhrazena. Lidově řečeno v tom vzniká veliký
„holubník“. Kde to všechno vzniká?
Kde je chyba? Odpověď ať si každý
najde sám.

Jaký názor máte vy?
Jak by podle Vás měli vypadat
„obědovky“ na Bělisku?
Svůj názor můžete vyjádřit na našem
Facebokovém profilu.

Dění na Bělisku.

O čem jednala studentská rada...
Rada se sešla ve čtvrtek 1.12. ve
třídě ošetřovatelek. Po tradičním
čekáni na opozdilce jsme byli seznámeni s novinkami, které se podařilo zavést právě z podmětů zástupců tříd. Například byly zrušeny
(podle některých členů rady) nepopulární trojhránky v jídelně. Některé projekty však zůstaly zatím

v jednání, mám zrovna na mysli
problém „odpočinkové zóny“, který
je zatím ve fázi rozpracovanosti.
Některé věci však zůstali bohužel
odsunuty na neurčito. Na podmět
zástupců ze 3.EDO se diskutovalo
o sjednocení komunikačních prostředků na škole. Situace, kdy student je nucen s učiteli komuniko-

vat až čtyřmi systémy (moodle, google, seznam, facebook), se i nám
nejeví příliš praktická. Musíme si
ovšem uvědomit, že vše nezáleží
jen na dobré vůli ale také na financích. Tím bych chtěl, zprávu o jednání rady uzavřít a i nadále Vás
budeme informovat o tom čím se
vlastně naše setkání zabývá.

Anketa

Výsledky první velké školní ankety.
Téma ankety : „Pedagogický sbor naší školy“

7) Která vychovatelka ti vždy se vším poradí a pomůže:
Bohumila Smetanová (11 hlasů)

1) Který vyučující má nejsrozumitelnější výklad
probíraného učiva:
Mgr. Edita Fialová (14 hlasů)

8) Se kterým vyučujícím ubíhá hodina nejrychleji:
Ing. Radomil Korbář (5 hlasů)

2) Který vyučující má nejatraktivnější styl výuky:
Mgr. Edita Fialová (6 hlasů)

9) Mistr odborného výcviku s nejlepším přístupem ke
studentům:
Mgr. Blanka Merunková (3 hlasy)

3) Která učitelka chodí do školy nejlépe oblékaná:
Ing. Vladimíra Ondráčková (6 hlasů)

10) Který vyučující má nejsilnější hlas:
Mgr. Jan Petr (5 hlasů)

4) Který učitel chodí nejlépe oblékaný do školy:
Ing. Jan Jirků (12 hlasů)
5) Který vyučující je nejvíce chápavý ke studentům:
Mgr. Lenka Kutalová (7 hlasů)
6) Která z vychovatelek tě ráno nejpříjemněji probudí:
Bohumila Smetanová (13 hlasů)

Celkově dotazovaných bylo 22.
Doufáme, že v dalších anketách
bude odpovědí přibývat a přibývat.

