Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků školy
Č.j.: ZŠTr/348/2015

Vážení rodiče,
upozorňuji Vás na některé organizační změny a novinky:
1. Ředitelské volno - na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon) vyhlašuji ředitelské volno na dny 29. a 30. 06. 2015 pro žáky 1. – 9.
ročníku. Volné dny vyhlašuji z organizačních a technických důvodů.
K přerušení provozu dochází na 1. a 2. stupni školy i ve školní družině.
V mateřské škole bude provoz probíhat bez omezení a nebo dle počtu se děti
sloučí do jedné třídy. K omezení provozu ve školní jídelně nedojde. Žáci školy
se mohou na obědy přihlásit, ovšem za plnou cenu (na základě předpisu).
Příměstský tábor bude probíhat od 29. 06.– 03. 07. 2015.
2. Výuka anglického jazyka – na základě souhlasného vyjádření všech
zákonných zástupců předškoláků bude probíhat od 1. ročníku a ve 2. ročníku
nadále výuka anglického jazyka v dotaci 1. hod. týdně.
3. Výuka 2. cizího jazyka – od 01. 09. 2013 probíhá na naší škole výuka
2. cizího jazyka. Povinně byl 2. cizí jazyk zaveden pro všechny žáky na základě
rozhodnutí MŠMT. Abychom splnili zákonnou povinnost, zaváděli jsme 2. cizí
jazyk ve dvou modelech – pro 8. roč. (3 hod./týdně) a pro 7. roč. (2 hod./týdně).
Od příštího školního roku budeme vyučovat v 7. – 9. roč. druhý cizí jazyk pouze
v modelu 2 hod./týdně, čímž můžeme docílit lepších výsledků žáků v uvedené
oblasti. Navíc splníme povinnou dotaci pro 2. cizí jazyk (6 hod./týdně).
Kompletním přesunem pouze k uvedenému modelu budeme moci opět
nabídnout pro žáky 7. – 9. roč. volitelné předměty v dotaci 1 hod./týdně nabídku žáci dostanou v nejbližších dnech.
V souvislosti s výukou 2. cizího jazyka dochází na naší škole k další změně.
Žáci 7. roč. budou mít německý jazyk, u žáků 8. a 9. roč. bude v následujících
dvou letech dokončován cyklus výuky francouzského jazyka. K uvedené změně
jsem přistoupil z několika důvodů – četné žádosti rodičů, přítomnost
kvalifikovaného a aprobovaného učitele německého jazyka, apod. V současné
době nemůžeme dělit výuku cizího jazyka na 2 skupiny (počet žáků). Výhled na
další roky nám v některých ročnících uvedené dělení zřejmě umožní a Vám se
naskytne možnost si pro své děti 2. cizí jazyk vybrat. Pro úplnost bych
připomněl, že 2. cizí jazyk nepodléhá stejnému režimu, jako volitelné předměty.
Na školách, ve kterých je dosaženo počtu 25 dětí v ročníku nebo několika tříd
v rámci ročníku, je možné výběr uskutečnit. V ostatních případech je
kompetence ponechána řediteli školy.
V Tršicích dne 29. 04. 2015
________________________
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

