Opravit hřiště u školní družiny
S MÚ Příbor řešíme možnost umístění školní družiny do budoucna do budovy školy. Záleží na
úspěšnosti zažádaných projektů a na projednání této otázky na zastupitelstvu města. Proto
není hospodárné opravovat hřiště.

Nevhodná a nechutná jídla ve školní jídelně
Školní jídelna je samostatný právní subjekt. Připomínky je třeba podávat u paní ředitelky
Skřivánkové.

Termín jarních prázdnin
Termín určuje MŠMT. Po dobu 6 týdnů se střídají různé okresy v termínu jarních prázdnin.
V letošním školním roce tyto prázdniny zahajujeme. Nemůžeme si sami termín určovat.

Zlepšení jazykové přípravy ve IV. A
Jazyk se žáci učí podle nejnovějších trendů jazykového vzdělávání. Na počátku výuky se
seznamují s jeho jazykovou stránkou – s jednotlivými hláskami ve výslovnostních
a rozlišovacích cvičeních, s intonací, kterou procvičují v říkankách a písničkách. V úvodním
tříměsíčním audio-orálním kurzu pracují pouze s jeho mluvenou podobou, což je stejný
princip, jak si děti osvojují jazyk mateřský. Až po tomto úvodním kurzu se žáci seznamují
i s písemnou podobou jazyka (při práci s učebnicí a pracovním sešitem).
Paní učitelka jazyka anglického je plně aprobovaná a s dostatečnou praxí. V rámci hospitační
činnosti ředitelky a zástupkyně ředitelky jsou vyučovací metody paní učitelky vysoce
profesionální.

Zrušení 2 cizích jazyků a ponechání jednoho
Není možné. Musíme dodržet RVP MŠMT (2 cizí jazyky od 7. ročníku), škola je v rámci svého
ŠVP musí žákům nabídnout.

Více se otevřít veřejnosti – Dny otevřených dveří, tematická odpoledne
Dny otevřených dveří ve škole probíhají buď před Vánocemi nebo Velikonocemi. Letos
budou v březnu, před velikonočními prázdninami, a budou spojeny s jarmarkem a tvořivými

dílnami. Tematická odpoledne organizujeme pro předškolní děti a účastní se jich i žáci
nižších ročníků. Rodiče mají možnost účastnit se výuky nebo navštívit školu vždy po dohodě
s vyučujícími. Rovněž školní družina organizuje tradiční odpolední dílny pro rodiče a děti.
Další připravovanou akcí, které se mohou rodiče zúčastnit, bude koncert k 125. výročí
založení školy v závěru školního roku.
Učivo a učebnice
Pro všechny učitele školy jsou pro výuku závazné výstupy oborů ve ŠVP (je k nahlédnutí na
webových stránkách školy). K jejich plnění učitelé využívají různé typy učebnic, pracovních
sešitů a jiných zdrojů. Nabídka učebnic je široká a ne vždy koresponduje s učivem daného
ročníku dle našeho ŠVP. Zaručujeme, že v devátém ročníku je splněno veškeré učivo podle
standardů MŠMT a RVP pro ZV. Co se týká množství pracovních listů a tzv. doplňovacích
cvičení, různí se jejich počet podle ročníků. Starší žáci už jsou vedeni k samostatnému
delšímu psanému projevu. Samozřejmě je zde přihlíženo k individualitě žáků a případným
specifickým vzdělávacím potřebám.

Připomínky ke školní družině
Připomínky budou řešeny v měsíci únoru. Rodiče dětí navštěvujících školní družinu se budou
moci vyjádřit v anonymním dotazníku, který se nyní připravuje.

