
Vážení rodiče,
i v této nelehké době určitě přemýšlíte o škole, která by byla pro Vaše dítě nejvhodnější. Přečtěte si pár
důležitých informací o té naší a potom se s dětmi podívejte na krátká videa, která jsme pro Vás přichystali.

Tak nejdřív taková obecná ochutnávka
Jedná se o poměrně velkou školu sídlištního typu s odloučeným pracovištěm, které slouží částečně k výuce
prvního stupně.

Co máme?
Tým pedagogů, které spojuje společný cíl. Snažíme se do výuky zařazovat moderní prvky, držet krok s dobou
a rodič i dítě se pro nás stávají partnerem při této práci. S rodičem jsme podle potřeby v kontaktu, dítě
spolupracuje s učitelem moderními formami aktivně při výuce. Touto oblastí se zabývá i projekt na prvním
stupni s názvem Začít spolu, který zajišťuje velmi úzkou spolupráci s rodičem v době, kdy to dítě potřebuje
nejvíc.

Co nabízíme ve výuce?
Ve výuce pracujeme podle tematických plánů a držíme se stanovených vzdělávacích výstupů. Do klasických
výukových metod zařazujeme  moderní, např.  vyvozování teorie a spolupráce  se spolužáky. To znamená, že
dítě přichází na spoustu důležitých informací samo, a to mu pomáhá k lepšímu pochopení učiva. Podpořené
děti zohledňujeme, aby se u nás cítily klidně a bez stresu, a stejnou pozornost věnujeme i těm nadaným.

Co je naším cílem?
Především bezpečné prostředí pro všechny děti. Kromě získání vědomosti posilujeme u dětí rozvoj čtenářské
gramotnosti a pracujeme na posílení sociálních vztahů a rozvoji komunikačních dovedností.

Co je čeká na druhém stupni? 
Děti si při přechodu do šesté třídy mohou kromě běžné skupiny ještě vybrat podle svého zájmu tzv.
jazykovou, nebo  sportovní skupinu.  V „jazykovce“  se  vzdělávají v  dalším  jazyce,  „sportovka“ se  zaměřuje
na  rozvoj  všestranných  pohybových  aktivit.  Tady   najdou uplatnění i živější děti, pro  které  jsou zajištěny i
aktivity v odpoledních hodinách. Kromě zaměření (jazykové, sportovní) zůstává obsah učiva pro všechny třídy
stejný. 
V této oblasti nezapomínáme ani na děti na prvním stupni, kde probíhají sportovní i jazykové kroužky. Zde
najdete odkaz na nabídku kroužků na naší škole - https://www.zshoracke.org/node/26

A teď
Vás společně s dětmi srdečně zveme na krátkou procházku prostorami naší školy 
a všem Vám přejeme v této nelehké době trpělivost, dobrou náladu a pěkný den. 
Video můžete spustit pomocí QR kódu, či kliknutím na odkaz - https://youtu.be/beo5MDmRitk.
Pro zájemce ještě ukázka běžné výuky prvního ročníku z minulého roku - https://youtu.be/GYbOvuqVbeQ
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