Zapojujeme se do projektů Evropské unie
I v letošním školním roce jsme aktivní v podávání žádostí do projektů
v rámci programového období 2014 – 2020 Evropské unie. První projekt
chystáme v rámci dotačního programu „Šablony pro ZŠ“. Zaměřit se chceme
na žáky se školním neúspěchem, na vzdělávání pedagogů, čtenářské kluby
pro žáky, na doučování žáků či na tematické setkávání s rodiči žáků.
Druhý projekt je zaměřen na zlepšení infrastruktury školy. Máme tím
na mysli vybavení školy novou moderní technikou. Vzniknout by měly dvě
učebny informatiky, učebna přírodních věd (přírodopis a zeměpis), učebna
pracovních činností aneb kreativní dílna (výroba šperků a drobných
předmětů) a učebna pěstitelství. U posledně jmenované se bude jednat o
zimní zahradu, ve které budou žáci připravovat rostliny na jarní výsadbu.
Učebna bude určena k celoročnímu využívání a výstavě prací našich žáků.

Ozdravné pobyty
V letošním roce se bohužel neuskuteční ozdravný pobyt přes SFŽP, který
zajišťoval městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Tyto pobyty byly totiž
ministerstvem životního prostředí zrušeny!!!. Pokud uspějeme s naší žádostí,
kterou jsme podávali přes Statutární město Ostrava, měly by se tyto ozdravné
pobyty uskutečnit začátkem roku 2017. O podrobnostech vás budeme
informovat v měsíci říjnu.

Hledáme partnery pro naše aktivity
Touto cestou bychom chtěli požádat všechny rodiče a příznivce naší školy o
finanční pomoc při realizaci našich aktivit, kurzů, kroužků, projektových dnů
apod.
Vaše vstřícnost nám pomůže realizovat aktivity, které vzhledem k finanční
náročnosti nemůžeme uskutečnit. Pokud jste se rozhodli nám pomoci,
kontaktujte, prosím, přímo ředitele školy Mgr. Jan Veselého.
Děkujeme Vám.
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Vážení rodiče,
dostává se vám do ruky první zpravodaj roku 2016. Najdete v něm mnoho
zajímavých informací, které se týkají života naší školy, toho, co nás čeká.
Jsou to mimo jiné i ozdravné pobyty, kurzy a exkurze, projektové dny apod.
I v letošním roce jsme se rozhodli uskutečnit mnoho akcí, které žáci na
jiných školách nezažijí. Vše děláme pro vaše děti. Jedinou odměnou pro nás
je vaše poděkování či uznání. Potěší to nejen mne, ale také všechny učitele.
Mgr. Jan Veselý
ředitel školy

Hodina pohybu navíc
Již několik let jsou v nabídce kroužků naší školy pohybové hry pro žáky 1. až
3. tříd. Každý rok je o ně velký zájem.
Děti mají vlastně ihned po vyučování 1 hodinu tělesné výchovy navíc. I proto
jsme letos zařadili tyto hodiny do projektu „Hodina pohybu navíc“.
Tyto hodiny jsou zaměřeny na všeobecný pohybový rozvoj dětí. Hrajeme
různé hry, honičky. Rozvíjíme obratnost na překážkových drahách. Velkou
pozornost věnujeme míčové průpravě a základům různých kolektivních her.
Občas také závodíme.
To, že máme vždy mnoho zájemců o tyto hodiny, znamená, že to děti baví,
mohou se po celodenním sezení ve škole vyběhat a vyřádit.

Advent v Bratislavě
Předvánoční atmosféru bychom chtěli našim žákům přiblížit jako každý rok
návštěvou některého z měst okolních států. Po Vídni a Krakovu připravujeme
adventní zájezd do Bratislavy. Adventní zájezdy jsou u našich žáků ve velké
oblibě. Poznají nejen vánoční zvyky našich sousedů a nakoupí netradiční
dárky, ale v případě návštěvy Vídně uplatnili i znalosti z hodin jazyka
německého. Poznávání adventní doby v sousedních zemích je zase součástí
poznávání reálií daného státu.

Cykloturistický kurz
Ve dnech 19. – 23.6.2017 se uskuteční cykloturistický kurz pro žáky 2.
stupně na Žermanické přehradě. O podrobnostech budete informováni.

Keramika
Kroužek keramiky na naší škole probíhá úspěšně několik let. Každý rok je o
tuto aktivitu velký zájem. Žáci tvoří pod vedením pedagogů. Letos jsou děti
rozděleny do 6 kurzů, podle věku dětí.
Poplatek činí 400,-Kč na pololetí.
Pro činnost je vyhrazena místnost v suterénu školy, pod tělocvičnami a
bazénem.
Dílna je plně vybavena nástroji, hlínou, formami, glazurami a také
keramickou pecí.
Výsledky uměleckého snažení si může každý prohlédnout při vánočním
jarmarku, kdy pořádáme výstavu, zároveň zde i zpravidla probíhá prodej
některých výrobků.

Nadační fond
I letos funguje při naší škole Nadační fond, s jehož pomocí již několik let
přispíváme na financování různých školních aktivit. Prostředky, které jsme
od vás a sponzorů získali, používáme na podporu těchto akcí a činností:
· nákupu sladkých a věcných odměn u mnoha soutěží
· ocenění žáků, kteří úspěšně reprezentovali školu
· částečné úhradě nákladů na exkurze, ozdravné pobyty, sportovně turistické
kurzy, lyžařské kurzy, školní výlety apod.
· nákupu upomínkových předmětů pro žáky 1. a 9. tříd
V průběhu měsíce září a října vás opět požádáme o příspěvek do
Nadačního fondu, který činí minimálně 100,- Kč na jedno dítě na školní rok
2016/17.
Děkujeme Vám za podporu.

Školní metodik prevence
Mgr. Vladislava Slováková : (2.poschodí/č.dveří 320)
úřední hodiny:

pondělí: 12:00 – 12:30
čtvrtek 7:30 – 7:50

(jinak dle domluvy)

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Magincová :
úřední hodiny:

(2.poschodí/č.dveří 313)

úterý 14:00 – 15:30
čtvrtek 7:30 – 8:00

(jinak dle domluvy)

Malá gymnastika
Letos už třetím rokem pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Demeterové
se scházejí dívky 2.– 5. ročníku v kroužku Malá gymnastika.
Děvčata se zde učí správnému držení těla, gymnastické chůzi a různé
poskoky.
K tomu také patří protahování a posilování těla u žebřin. Malé gymnastky
cvičí na prostných, přeskoku, hrazdě a lavičce.

Ze života Žákovského parlamentu
- ZDE STUDUJÍ A PRACUJÍ DOBŘÍ ANDĚLÉ Před rokem zástupci Žákovského parlamentu přišli s nápadem, že se naši
žáci i učitelé mohou stát dobrými anděly a budou spolupracovat s nadací
Dobrý anděl. Členové parlamentu vybrali tehdy dvě rodiny, které pomoc
dobrých andělů potřebují. Finanční pomoc, kterou získáváme díky
Tříkrálovým sbírkám a díky sbírkám třídních kolektivů, umožňuje vybraným
rodinám pomáhat. Ze získaných finančních prostředků podporujeme celý rok

tyto dvě rodiny, kterým každý měsíc posíláme finanční příspěvek 300 Kč.
Každá třída má také andělskou nálepku na dveřích, symbol Dobrého anděla
je i na našich webových stránkách. A to přece znamená, že ve všech třídách
je plno dobrých andělů, kteří jsou připraveni pomoci druhým.
I nadále se chceme věnovat charitativním projektům, abychom pomohli těm,
kteří pomoc potřebují. Velké díky patří samozřejmě vám, všem rodičům,
kteří nás v těchto aktivitách podporujete.

Environmentální výchova
Naše škola se dlouhodobě snaží vést žáky k odpovědnému chování i myšlení
v souvislosti s vnímáním důležitosti ochrany přírody. V loňském školním
roce jsme za aktivity na poli environmentální výchovy získali tři významná
ocenění.
Za aktivní přístup naplňující principy udržitelného rozvoje nám byl na
období let 2016 – 2018 Klubem ekologické výchovy Praha a Českou komisí
pro UNESCO udělen titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“. Školní
Ekotým byl oceněn Magistrátem města Ostravy za svou práci v průběhu
celého roku a radost největší jsme měli ze zisku mezinárodního titulu
Ekoškola, který jsme obdrželi za dlouhodobou činnost v projektu, v němž
žáci plánují a realizují kroky vedoucí ke snížení ekologického dopadu školy
a zlepšení jejího prostředí i okolí.
Tímto však pro nás nic nekončí. Čeká nás mnoho práce, projektové dny i
výjezdy do přírody, při nichž určitě zbude čas také na zábavu. Ekotým se
bude scházet dvakrát do měsíce. Pokud máte nápady, chuť či potřebu,
přidejte se.
V průběhu celého roku opět sbíráme starý papír, v rámci projektu
Recyklohraní shromažďujeme ve vestibulu školy baterie a vysloužilé
elektrospotřebiče. U příslušných vyučujících dále můžete odkládat hliník a
PET víčka. Nejbližší akce nás čeká v měsíci říjnu a tou je každoroční sbírka
na podporu živočichů v ostravské zoo. O všech dalších vás budeme včas
informovat.

Aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

ERASMUS+
I v letošním roce bude pokračovat projekt Erasmus+, vzdělávací program
Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu
ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Našimi partnery v projektu jsou školy ze slovenské Bratislavy, lotyšské
Jelgavy, slovinského Novo Mesta a portugalského Montemor-o-Novo,
bulharské Varny a polské Pszczyny. Díky projektu mají žáci i učitelé možnost
také poznat kulturní odlišnosti a zvyklosti v jednotlivých partnerských
zemích, ale především si procvičit znalost anglického jazyka a jeho využití
mimo školní třídu. Součástí projektu je i úzká spolupráce s rodiči našich
žáků.
V loňském školním roce proběhly partnerské schůzky v Pszczyně a
Montemoru-o-Novo, na nichž jsme prezentovali aktivity konané naší školou
pro žáky i rodiče. Mezi ty hlavní patří workshopy s psychologem na téma
komunikace, jarmarky, soutěže nebo kariérní měsíc. V tomto roce nás čekají
workshopy a tréninkové aktivy s psychologem, fotografické soutěže, výstavy
apod. Těšíme se na další spolupráci s rodiči i žáky mimo klasické vyučování,
která bude jistě stejně úspěšná jako ta loňská. Zároveň doufáme, že se
zapojíte do společných aktivit i letos v co největší míře.

Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. přichází s novým pojetím podpory
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ke svému vzdělávání
potřebují podpůrná opatření.
Škola poskytuje toto podpůrné opatření, pokud má žák při vzdělávání obtíže.
Jestliže se jedná o obtíže pouze v jednom předmětu, zajistí daný vyučující po
domluvě se zákonným zástupcem drobné úpravy ( metody, výukové postupy,
hodnocení ).
Pokud se u žáka projeví obtíže ve více předmětech, úpravy vyžadují
spolupráci více pedagogů, vytváří škola nově Plán pedagogické podpory –
PLPP. Jedná se o dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve
vzdělávání žáka, návrh na úpravy a v jakém předmětu. Podpůrná opatření
budou uplatňována ve škole, ale také v rámci domácí přípravy, kdy učitel
poradí rodičům, jak má doma se svým dítětem pracovat. Společně se
zákonnými zástupci se vyhodnocuje efektivita zvolených úprav. Jestliže
nedojde ke zlepšení ve vzdělávání žáka, pak zákonným zástupcům škola
doporučí návštěvu školského poradenského zařízení a předá mu PLPP.
Školské poradenské zařízení provede posouzení speciálních vzdělávacích
potřeb žáka a vypracuje zprávu z vyšetření a také Doporučení ke vzdělávání
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pokud zákonný zástupce nenavštíví na doporučení školy školské poradenské
zařízení a způsobí tak žákovi obtíže při vzdělávání, může se škola obrátit na
zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně
právní ochraně dětí požádat o součinnost.

