Informace pro zákonné zástupce žáků
Vážení rodiče,
upozorňuji Vás na některé organizační změny a novinky:
1. Změny v souvislosti se zaváděním 2. cizího jazyka, volitelné předměty – na základě
změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), který nabývá
účinnosti dne 1. 9. 2013, a dle rozhodnutí MŠMT budou muset všechny základní školy
zakomponovat do svých školních vzdělávacích programů (ŠVP) 2. cizí jazyk a další změny.
Po důkladném zvážení i projednání v pedagogické radě jsem rozhodl, že budeme od
příštího školního roku postupovat podle 2. modelu. Žáci 7. roč. (2013/2014) budou mít 2 hod.
2. cizího jazyka v 7. roč. a následně i 8. a 9. roč. Žáci 8. roč. (2013/2014) budou muset mít
(rozhodnutí MŠMT) 3 hod. 2. cizího jazyka v 8. roč. a následně i 9. roč. Zavedením 2. modelu
získáme výhodu tím, že za 3 roky budeme vyučovat 2. cizí jazyk od 7. do 9. roč. po 2 hod.
týdně, čímž můžeme docílit lepších výsledků žáků v uvedené oblasti.
Současně jsem rozhodl o snížení 6 hod. z učebního plánu, které připadnou 2. cizímu
jazyku. Pro příští školní rok budou odebrány 3 hod. volitelných předmětů (VP) 8. roč. a 2 hod.
VP 7. roč. Z tohoto důvodu jste prostřednictvím žáků obdrželi nabídku výběru VP v dotaci
1. hod. pro 7. roč. a 3 hod. VP pro 9. roč.
Vyhodnocení dotazníkového šetření k VP – v 7. roč. budou mít žáci z VP informatiku,
v rámci které se budou dělit na 2 skupiny. Z důvodu velkého zájmu o sportovní a pohybové
aktivity bude pro žáky připraven nepovinný předmět se stejným názvem. Pro žáky 9. roč.
budou otevřeny dle vyhodnocení následující předměty – environmentální výchova,
informatika a dramatická výchova.
Na základě řádného zvážení výhod i nevýhod při výběru 2. cizího jazyka, nemožnosti
rozdělit žáky podle jednotlivých jazykových schopností do skupin se slovanským či
germánským jazykem i v nezajišťující posloupnosti (MŠMT) s 2. cizím jazykem na středních
školách jsem se rozhodl (i s přihlédnutím k profilaci školy) pro francouzský jazyk. Pro výuku
jazyka je zajištěn kvalifikovaný i aprobovaný vyučující, který současně bude aprobován
a plně využíván pro výuku anglického jazyka a případně i českého jazyka.
2. Výuka anglického jazyka – na základě souhlasného vyjádření všech zákonných zástupců
předškoláků bude probíhat od 1. ročníku a v 2. ročníku nadále výuka anglického jazyka
v týdenní dotaci 1. hod.
3. Úplata za předškolní vzdělávání v době prázdnin – na základě § 6 odst. 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání byla úplata již dříve stanovena na částku 250 Kč.
V červenci bude úplata snížena na 125 Kč, v srpnu na 63 Kč. Od úplaty jsou osvobozeni
předškoláci v 1. roce.
4. Cvičení za mimořádných situací – z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrického
proudu v obci, a tím i v naší škole, ke kterému dojde ve čtvrtek dne 6. 6., bude pro žáky 1. a 2.
stupně připraven náhradní program. Uvedené cvičení, které se mělo původně konat na konci
června, bude přesunuto na čtvrtek.
V případě jakýkoliv dotazů mě můžete kontaktovat prostřednictvím již dříve oznámených
kontaktů.
V Tršicích dne 5. 6. 2013
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel školy

