Rozvoj čtenářské gramotnosti
Ve škole rozvíjíme dobré čtenáře. Takové čtenáře, kteří
nejenže přelouskají text, ale také se snaží odhalit, co
důležitého se v textu říká a co tím autor myslí. K tomu
používáme čtenářské dílny, ve kterých si děti čtou
vlastní knihu. Dítě se dle našeho názoru musí rozečíst
na něčem, o co má zájem, a spojit si to s příjemným
zážitkem. Pak se snadněji naučí chápat složitější text.

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo,
příspěvková organizace
Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice
tel. 581 659 166
www.zssromotovo.cz
srom@zssromotovo.cz
ZŠ a MŠ Šromotovo – dobrá adresa
Základní školství chápeme jako službu poskytovanou
našim zákazníkům, žákům a rodičům. Jsme otevření
k rodičům, výsledky své práce zveřejňujeme. Umožňujeme tak rodičům získat informace potřebné při jejich
rozhodování o výběru školy. Vytváříme prostředí vzájemného respektu, pravidelně zařazujeme aktivity
osobnostní a sociální výchovy s třídními kolektivy.
Zvýšený zájem o školu je výborným vysvědčením pro
všechny učitele, vychovatele, zaměstnance školní
jídelny.
Výhodou školy je sousedství autobusové zastávky spojů
z okolních obcí.
Naše nabídka
• rozšířená výuka v oboru informačních technologií;
• třída s rozšířenou výukou angličtiny, logiky a
osobnostního rozvoje;
• výuka angličtiny od 1. třídy, 2.cizího jazyka od 7. třídy;
• intenzivní rozvoj čtenářské gramotnosti;
• podpora zdravého klimatu školy;
• rozvoj komunikačního a prezentačního umu žáků;
• individuální přístup umožňující úspěšnost každého
žáka.

Podpora zdravého klimatu tříd a školy
Velmi důležité je pro nás zdravé klima ve škole, dobré
vztahy mezi vrstevníky, spolužáky i mezi žáky a
pedagogy. Každý školní rok zahajujeme třemi dny
s třídním, kdy se mimo jiné věnujeme vzájemnému
poznání se dětí v třídním kolektivu. Tyto aktivity
pravidelně opakujeme, minimálně jednou za čtvrtletí.
V šestém ročníku, kdy k nám přicházejí žáci
z malotřídek, vyjíždíme na adaptační kurz.
Rodiče a škola
Škola Šromotovo úzce spolupracuje s rodiči. Vzájemná
spolupráce a komunikace mezi rodiči a školou je předpokladem k úspěšnému vzdělávání dětí. Rodiče se
mohou zapojit do všeho, co se ve škole děje. Mohou se
účastnit vyučování a školních akcí. Některé akce jako je
Večírek školy, Zimní a letní burza nebo Drakiáda rodiče
sami organizují. Rodiče mohou školu podporovat materiálně, finančně nebo svým pozitivním přístupem k dění a
aktivitám ve škole. Každá pomoc je vítána. Zájem rodičů
o školu oceňují nejen pedagogové školy, ale rodiče tím
dělají radost i svým dětem.

Třída s rozšířenou výukou
Nabízíme třídy s rozšířenou výukou. Je to volba pro ty
rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco
navíc,
ale
upřednostňují
klasické
vzdělání.
Žáci těchto tříd se už od první třídy učí angličtinu v
rozsahu tří hodin, systematicky rozvíjejí své logické
myšlení a s pomocí učitele pracují jak na zdravém
rozvoji celé své osobnosti, tak i na budování pozitivních
vztahů ve třídě.
Od třetího ročníku se děti této třídy věnují robotice a
programování. Cílem přitom není vychovat ze všech dětí
programátory – díky programování se žáci především
učí myslet v algoritmech, tedy pochopit problém
a rozdělit ho na menší části. A co může být v životě pro
Vaše dítě cennější než právě schopnost rozčlenit si
každý problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které
povedou k vytyčenému cíli?
Jsme INFOškola
Zaměřujeme se na využívání moderní techniky ve vzdělávání. Naši žáci mají k dispozici na 2. stupni dvě hodiny
informatiky týdně, audiovizuální učebny, počítače přímo
v kmenových třídách. Moderní technologie používáme
při výuce většiny předmětů. Díky tomu jsou absolventi
naší školy schopni prezentovat na veřejnosti, pořizovat
a zpracovávat digitální fotografie, vytvářet animace,
publikovat na webu, používat počítač pro urychlení své
práce. Žáci 9. ročníku vypracovávají a obhajují své
absolventské práce.
Účastníme se republikových soutěží v informační
gramotnosti, sami tyto soutěže připravujeme. Naši žáci
v nich dosahují výborných výsledků.

Jak na cizí jazyky?
S angličtinou začínáme od první třídy. V 7. ročníku si
žáci vybírají druhý cizí jazyk – němčinu, francouzštinu či
ruštinu. Své jazykové dovednosti si žáci ověřují při soutěžích či při komunikaci se zahraničními spolužáky.
Uskutečňujeme jejich výjezdy v rámci realizovaných
projektů do Anglie, Německa, Rakouska. Dlouhodobě
spolupracujeme se školou ve slovenském Hlohovci.
Výchovný poradce – prevence
Nenecháváme nikoho na holičkách. Ti, kteří potřebují
podporu, navštěvují logopedku či kroužek dyslektického
čtení, využívají pomoci speciálního pedagoga, školního
metodika prevence či výchovného poradce.
Program „Pohádkové učení“ usnadňuje budoucím
prvňáčkům adaptaci na školní prostředí a vzájemné poznání se s budoucími učitelkami. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami realizujeme individuální
vzdělávací plán, jsme jediná bezbariérová škola v regionu. V případě potřeby zajišťujeme asistenty pedagoga.
Projekty a granty
Jsme zapojeni do projektů financovaných z prostředků
města Hranice, ESF i jiných zdrojů. Jsme řešiteli projektů zaměřených na rozvoj informačních technologií, přírodovědných předmětů, na zlepšení jazykových
dovedností, na mezinárodní spolupráci a na obnovu
místních tradic a zvyků.
Spolupracujeme s třiceti kvalitními školami České
republiky v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Využití volného času
Samozřejmou nabídkou školy je možnost využití volného času žáků. Pro menší žáky je k dispozici školní družina v době od 6:00 do 16:30 hodin. V moderně vybavených prostorách nabízí možnost řízených i
spontánních aktivit dětí. Školní družina využívá školní
zahradu s herními prvky, školní a dopravní hřiště, počítačovou učebnu.
Žáci mohou využívat nabídku kroužků zaměřených zejména na tělovýchovné a výtvarné aktivity.
Studijní a informační centrum
Žákům usnadňujeme získávání informací z internetu a
knih k vypracování úkolů či k samostudiu prostřednictvím počítačových učeben a žákovské knihovny. Žákům
dáváme k dispozici vlastní studijní materiály.

Tradiční akce
Z tradičních školních akcí vybíráme:
• Pohádkové učení pro předškoláky;
• setkání s předškoláky;
• vítání a fotografování prvňáčků;
• ukázkové hodiny pro rodiče prvňáčků;
• Tužkování aneb loučíme se s deváťáky;
• turisticko mediální kurz;
• burza dětských knih;
• základní plavecký výcvik;
• pěvecká soutěž DO-RE-MI;
• soutěže pro rozvoj cizojazyčných dovedností;
• projekty v oblasti prevence nežádoucích jevů;
• Halloweenský karneval;
• soutěž Klíče od pevnosti Šromoťák;
• recitační soutěže a divadelní představení;
• vánoční jarmark;
• ekologické projekty;
• fotografické soutěže;
• soutěže SMAJLÍK, král Internetu, malujeme s myší;
• exkurze a školní výlety;
• projekty k lidovým tradicím v rámci školní družiny;
• lyžařský výcvik 5. a 7. ročníků;
• zájezd do Vídně;
• školy v přírodě, adaptační aktivity;
• besedy s příslušníky Policie, hasiči, knihovnicemi;
• prázdninová soustředění.

Sportovní areál školy
Škola má k dispozici dvě tělocvičny, jednu pro výuku kolektivních sportů, druhou pro gymnastiku. V letním období využíváme lehkoatletický areál s umělým povrchem,
menší děti mají k dispozici dětské hřiště.
Každoročně zajišťujeme plavecký kurz pro 2. a
3. ročník. V 5. a 7. ročníku vyjíždíme na týdenní lyžařský
výcvik. Žáci 6. ročníku se blíže poznají na adaptačním
kurzu.
V bezprostřední blízkosti sportovního areálu je vybudované dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy i
pro zájmovou činnost dětí v MŠ a ŠD.
Školní jídelna
Přímo v budově je k dispozici školní jídelna, s každodenním výběrem ze dvou jídel. V jejich nabídce směřujeme ke zdravé výživě.
Mateřská škola
Mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání pro tří až
šestileté děti v rámci jednoho oddělení. Mimo standardní
péči a přípravu do školy nabízí logopedii, výuku
anglického jazyka a pohybové aktivity. Děti využívají pro
svou činnost prostory školy. Jsou tak hravou formou
seznamováni se základy práce na PC a současně
rozvíjejí jemnou motoriku.
Mateřská škola má k dispozici vlastní dětské hřiště
s herními prvky a pískovištěm.

