ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY
Dobrý den, vážení přátelé,
jsem velice ráda za všechny děti, jejichž rodiče si
uvědomují přednosti malotřídních škol a rozhodli
se nabídnout svému dítěti pro první krůčky povinným vzděláváním rodinné prostředí naší
školy s všeobjímající přízní a snahou pomoci dítěti v jeho náročném období adaptace na
školu.
Děti se z naší školky všechny dobře znají, poměrně dobře známe děti i my, učitelé. Děti,
které k nám přišly z jiných škol, do kolektivu také lehce zapadly a jsou u nás spokojeny.
(Doporučuji Vám k nahlédnutí "Dotazník spokojenosti rodičů"). Často zjišťujeme potřeby a
přání našich dětí, rodičů a vycházíme jim v jejich potřebách vstříc. Vedeme žáky k
samostatnosti, ohleduplnosti, pracovitosti.
Hledáme ideální cesty výuky prostřednictvím nových metod, vybíráme i moderní učebnice,
které podněcují kritické myšlení, jehož rozvoj se od současné školy očekává.
A na co se ještě mohou děti těšit:


menší počet žáků ve třídách



vzdělání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky - spolupráce s PPP, s SPC



prevence v oblasti sociálně-patolog. jevů – spolupráce s PPP, Policie ČR, Archa



vybavení ICT technikou – tabule, počítače, tablety



využití projektů a prostředků z EU – doučování, kluby, besedy, exkurze



spolupráce s DDM – kroužek keramiky



spolupráce s Řádem školských sester – kroužek náboženství



výuka v blocích – časový prostor pro pohyb dětí o velké přestávce na dvoře školy



každoroční škola v přírodě



každoroční kurzy plavání – nájem bazénu hradí dětem zřizovatel (dopravu grant
MŠMT)



využití projektů EU – hrazené besedy v Regionálním muzeu Chrudim, Vodních
zdrojích CR, na Dopravním hřišti v Chrudimi



pravidelné besedy v knihovně, všechny děti mají čtenářskou průkazku



výbornou domácí kuchyni

Pokud byste se do naší školy chtěli přijít podívat, můžete po předchozí domluvě kdykoliv.
Dveře školy jsou pro Vás otevřené a Vy můžete nahlédnout do atmosféry naší školy.
S pozdravem a s přáním příjemného dne a šťastné volby školy pro Vaše dítě
Dagmar Marková

