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BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče, 

 koncem školního se Vám opět do rukou dostává Bezručův zpravodaj. Rád bych Vás 

v něm seznámil s některými akcemi, které nás ještě do konce června čekají. Zároveň Vám 

chci předat některé informace vztahující se k příštímu školního roku. Nedílnou součástí 

každého posledního zpravodaje pak je seznámení s úspěchy Vašich dětí a našich žáků 

v nejrůznějších soutěžích. 

 1/ V těchto dnech dostanete tradičně k vyplnění pokyn  pro manipulaci s finančním 

obnosem, který zbývá na kontě Vašeho dítěte ve školní jídelně. Prosím Vás o jeho pečlivé 

přečtení a včasné navrácení, hlavně však  o zamyšlení na spolupráci ohledně  uvedeného 

problému  s výši poplatků. 

 2/ Zároveň obdržíte naši nabídku na obstarání sešitů pro jednotlivé ročníky. Tak jako 

v minulých letech chceme využít možnost společné objednávky. Opět prosíme o vyjádření 

zájmu o tuto službu a souhlas s předpokládanou cenou.  

3/ Další vyjádření budeme chtít od rodičů žáků budoucích VII. a IX.tříd ohledně 

volitelných předmětů. Jedná se o předměty, které si děti zvolí dle svého zájmu. Po zařazení do 

jednotlivých předmětů je potom docházka do nich po celý rok povinná. V naší nabídce se 

snažíme dát možnost jek dětem s předpokladem ke studiu, tak dětem, které spíše půjdou na 

učňovské školy.  

Současný učební program Základní škola, podle kterého se děti učí, umožňuje věnovat 

určitý počet hodin těmto volitelným předmětům. Podle předpokladu by to v budoucnu měly 

být dvě hodiny týdně v VII.ročníku, tři vyučovací hodiny v VIII.ročníku a čtyři hodiny potom 

v IX. třídě. Pro příští školní rok to tak ještě není, VII. i VIII.třídy budou mít po dvou 

hodinách, naopak IX.třídy pět vyučovacích hodin. 

4/ Se změnou koncepce volitelných předmětů souvisí i to, že nebudeme dětem nabízet 

výuku informatiky v tomto bloku. Domníváme se, že v současné době by měly všechny děti 

dostat příležitost zvládnout základy práce s počítačem. Bylo by velkou chybou nevyužít 

špičkové vybavení školy v tomto směru. Osnovy povolují tuto výuku zařadit do hodin 

věnovaným praktickým činnostem. V jejich rámci projdou postupně všichni žáci školy během 

docházky do VI. a VII.třídy základním počítačovým kursem v rozsahu minimálně 60 

vyučovacích hodin.  

Ve volitelných předmětech pak nabídneme převážně předměty jiného charakteru, 

v devátých ročnících se v nich zaměříme  hlavně na přípravu k přijímacím zkouškám. 

5/  V oblasti výpočetní techniky připravujeme pro Vás kromě obvyklých zájmových 

kroužků ještě jeden velmi zajímavý projekt. Obrátila se na nás s žádostí o spolupráci 

mezinárodní společnost FUTUREKIDS, která připravuje  špičkové  vzdělávací programy  

v oblasti výuky počítačové gramotnosti pro děti. Ty se učí v každotýdenních lekcích 

zvládnout zábavnou formou základní počítačové dovednosti a technologie. Při výuce děti se 

budou učit pracovat s výkonnými počítači, tiskárnami, scannerem, digitálním fotoaparátem, 

Internetem apod. Cíle jsou logicky řazeny postupně v rámci dané počítačové oblasti, zároveň 

respektují rozsahem a náročností věk a schopnosti dítěte. 

Chceme nabídnout tuto možnost nejprve dětem naší školy, později nabídku rozšíříme i 

na jiných zařízeních. Protože se jedná skutečně o špičkový způsob výuky, je cena tomu 

odpovídající. Předpokládáme, že hodina výuky by stála do 100,- Kč /bude to záviset na počtu 

dětí i na délce období docházky dítěte/. Hned na začátku září připravujeme praktickou ukázku 

činnosti ve FUTUREKIDS. 

Rádi bychom však již v této době měli přehled o Vašem zájmu o tento moderní způsob 

výuky. Pokud již dnes zvažujete umožnit Vašemu dítěti pracovat v tomto projektu, uveďte to 

ve vloženém lístku a obdržíte od nás podrobnější informace. 

 

Bohužel, tento Bezručův zpravodaj je neúplný 


