Informace pro jednání ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE OSTROV U MACOCHY
dne 15.12. 2011
Zpracoval: Ing. Ivo Ambrož, člen rady

AKTUALITY
ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

HLAVNÍ CÍLE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
 Jsme základní a mateřská škola rodinného typu

aktivně pracují pedagogové, rodiče a děti
 Jsme specializovaní na výuku cizích jazyků
hravou formou učíme cizímu jazyku děti
od mateřské školy
 Jsme specializovaní na enviromentální výuku
máme nejmodernější výukové prostředky
a spolupracujeme s vedením CHKO Moravský kras
 Jsme aktivní ve spolupráci s okolními vesniceni
rádi přijímáme podnětné názory občanů naší vesnice
i okolních vesnic pro zkvalitnění výuky

Září/říjen/listopad
2011 BYLO REALIZOVÁNO
 Školská rada má od října nové členy

Složení:
Předsedkyně: Mgr. Jaroslava Hasoňová
Zástupci zákonných zástupcu: pí. MargitPodrazilová,
pí. Oldřiška Hejčová
Zástupci obcí: Ing. Ivo Ambrož, Mgr. Martin Koupý
Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Bc. Petra Skotáková,
Mgr. Jaroslava Hasoňová
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným
zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Září/říjen/listopad
2011 BYLO REALIZOVÁNO
 Ukázková hodina angličtiny v mateřské škole

27.9. byla v mateřské škole ukázková hodina angličtiny,
která nastartovala novou etapu výuky cizích jazyků.
 Slavnostní otevření nových učeben

9. 10. byl před školou postavený stan s podiem
a občerstvením. Učebny byly předány do užívání. Děkujeme.
 Děti poznávaly přírodu - ukázka dravých ptáků

24. 10. se děti ZŠ Ostrov, MŠ Ostrov a MŠ Šošůvka sešly
na fotbalovém hřišti v Ostrově. Pracovníci agentury Zayferus
předvedli pestrou ukázku dravých ptáků.

Září/říjen/listopad
2011 BYLO REALIZOVÁNO
 Vycházka s GPS navigací

.nově zakoupené GPS navigace z projektu Schola naturalis
.žáci 7. ročníku s GPS pracovali v terénu
.hledali 4 předem připravené body - stanoviště
.na každém stanovišti plnili připravené úkoly
.ve školních lavicích převedli souřadnice z navigace
do Google Earth, vytvořili pochodovou trasu a doplnili
nové znalosti o obrázky

Září/říjen/listopad
2011 BYLO REALIZOVÁNO


Sběr papíru, nápojových obalů a elektroodpadu
sběr papíru a nápojových kartonů (TetraPak) byl 3. 11.
a ve stejnou dobu byl již podruhé sběr elektro-odpadu (lednice,
pračky, televize, rádia, žárovky, zářivky apod.).
Za peníze ze sběru koupíme vybavení nového gymnastického
sálu a vybavení MŠ.



Rozsvěcování vánočního stromu
bylo v neděli 27.11. u kašny v Ostrově u Macochy. Program připavili
žáci Základní umělecké školy Jedovnice, Základní a mateřské školy
Ostrov u Macochy, občerstvení zajistilo naše SDH a vánoční výstavu
připravila kulturní komise našeho městyse.

Prosinec 2011
Leden/únor/2012
 Pravidelné konzultační hodiny a individuální konzultace

Pro intenzivnější komunikaci mezi školou a rodiči jsou
novinkou tzv. hovorové hodiny. Rodiče se osobně
informují o prospěchu svého dítěte u třídního učitele nebo
u vyučujícího konkrétního předmětu. Termín je vždy první
středu v měsíci, v době od 14.30 do 15.00 hod. Rozpis
konzultačních hodin: 7. 12. 2011, 4. 1. 2012, 1. 2. 2012,
7. 3. 2012, 4. 4. 2012, 2. 5. 2012, 6. 6. 2012.
 Lekce angličtiny v MŠ

výuka probíhá v prostorách MŠ, kde každé pondělní ráno
dojíždí lektor pan Uhmann se svou ZUZU angličtinou

Prosinec 2011
Leden/únor/2012
 Lyžařské zájezdy

od ledna do března 2012 připravujeme několik
lyžařských zájezdů do hor v ČR a při zájmu
i do hor v Rakousku. Zájemci o zájezdy pište na email:
sportujeme-oum@seznam.cz
 Zahájení nové sportovní tradice

1. OSTROVSKÝ JARNÍ BĚH
na květen 2012 připravujeme první jarní ostrovský běh
pro děti a veřejnost. Těšíme se na Vás.

Prosinec 2011
Leden/únor/2012
 Orientační běh (příprava 2012, závod 2013)

pro rok 2013 připravujeme celorepublikový dvoudenní
závod v orientačním běhu, kde budeme s žáky naší školy
spolupořadatelem. Zájemci o tuto sportovní disciplínu pište
na email: sportujeme-oum@seznam.cz
 Cyklistika v přírodě a spinning ve škole

připravujeme pravidelné cyklovyjížďky do okolí,
nebráníme se vyrazit i do Alp. Nejprve očekáváme reakce
místních bikerů na tuto nabídku. Bikeři, které jsme zaujali,
pište na email : sportujeme-oum@seznam.cz

Prosinec 2011
Leden/únor/2012
 Řešíme dopravu dětí z okolních obcí

pro intenzivní výuku v terénu a pro dopravu dětí z okolních obcí
řešíme zakoupení nového školního autobusu o kapacitě
16+1 osob, zastávky budou u domu školáka.

ZÁVĚREM










Máme školu rodinného typu
Jsme v centru Moravského krasu
Úspěšně čerpáme dotace
Plánujeme rozvoj do budoucna
Učíme se cizím jazykům
Chráníme přírodu kolem sebe
Aktivně spolupracujeme s okolními vesnicemi
Sportujeme a pečujeme o svoje zdraví
Jsme oteření novým finančním sponzorům našich aktivit

PŘEJEME VÁM VŠEM
KLIDNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ
SVÁTKY, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
V NOVÉM ROCE

