Vážení rodiče, 
velmi si vážíme Vašeho rozhodnutí vybrat si pro vzdělávání svého dítěte právě naši školu. Vzhledem k naplnění školy na maximální kapacitu, otevřeme v příštím školním jednu první třídu. 

Třídní učitelkou v této třídě bude paní Mgr. Iva Klenovičová. Vzdělávací program bude zaměřen na česko - německou spolupráci v rámci svazku škol Š:schkola - děti se setkávají jeden   den v týdnu  (pondělí nebo pátek) při takzvaných setkávacích dnech, buď v  Hartavě nebo na naší škole, a společně pracují na úkolech zaměřených na poznávání jazyka svého souseda. V tomto vzdělávacím programu je zařazena výuka německého jazyka již od první třídy v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Kromě setkávacích dnů se jednou ročně organizují společně s německými dětmi vícedenní pobyty v přírodě. Tento vzdělávací program je náročný v oblasti výchovně vzdělávací i finanční - náklady na pořízení cestovního dokladu, doprava v rámci setkávacích dní, společné pobyty.
Potíže s výukou v této třídě by mohly mít děti s vadou řeči, děti úzkostné s potížemi s komunikací v kolektivu, děti citlivé na náhlé změny.

Školní vzdělávací program.

Od 1. září 2021 budeme vyučovat podle nového vzdělávacího programu, který vychází z upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro získání kompetencí v rámci Informačních a komunikačních technologií. V praxi to znamená, že dříve než většina základních škol zavedeme rozšířenou výuku informatiky od 4. ročníku a navazující činnosti v pracovním vyučování – 3D tisk a robotika.
Stěžejní bude i nadále výuka cizích jazyků – posilujeme počet hodin cizího jazyka na 2. stupni a mezinárodní spolupráce.  


Co můžeme nabídnout:

	Podpora školního poradenského pracoviště., které zahrnuje odborníky – výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, kariérový poradce, preventista sociálně patologických jevů.

Během celé školní docházky možnost výuky těchto cizích jazyků: německý, anglický, francouzský.
Mezinárodní spolupráci se školami v Německu a Polsku v oblasti dramatizace, ekologie a sportu, pracovních činností, cizích jazyků.
Pestrou nabídku kroužků např. sportovní, turistický, hra na klavír, hra na flétnu, sborový zpěv, badatelské kluby a kluby robotiky, dramatický a další.
Nápravu řeči (logopedie) přímo ve škole a zcela zdarma.
	Program " zdraví": projekty Zdravá výživa a Školní mléko.


