ZŠ a MŠ Šromotovo se představuje
Vážení rodiče milých předškoláků. Právě teď si vybíráte školu, ve které získá Vaše dítě
základní vzdělání. Jeho kvalita ovlivní výrazným způsobem úspěšnost Vašeho dítěte v dalším
životě. Dětští psychologové potvrzují, že kvalita školy na prvním stupni ovlivňuje individuální
úspěšnost dětí, úroveň třídních kolektivů na druhém stupni formuje sociální vztahy dětí.
Každý si přejeme mít úspěšné a spokojené děti s dobrými kamarády. Jak toho s pomocí školy
dosáhnout? Jakou školu si vybrat?
Jedna z možností je dát důvěru škole, do které jsme sami chodili a byli jsme s její
úrovní spokojeni. Vlastní zkušenosti jsou jistě k nezaplacení, ale uvědomme si, že obsah a
zejména způsob výuky se od našich školních let výrazně změnil. Škola Šromotovo patří v Hranicích mezi ty školy, které první zachytily moderní metody při zachování kvality. Jako první
škola začala vyučovat podle osnov obecné školy, osnov, které zdůrazňovaly vzájemnou propojenost jednotlivých předmětů, propojenost teorie a praxe.
V nižších třídách je stěžejní bezpečnost dětí. Proto často sáhneme po škole nejbližší
k našemu bydlišti, bez ohledu na její kvality. Příchod na školu Šromotovo je již několik let
opatřen přechodem pro chodce se semaforem, který okamžitě reaguje na stisknutí tlačítka.
Navíc ostatní stěžejní přechody ve městě jsou před začátkem vyučování pod dohledem
strážníků městské policie. Více rizikový je odchod ze školy. Proto nabízíme pro všechny děti
možnost využití volného času formou kroužků, pro nejmenší nabízíme šest oddělení školní
družiny. Družina na naší škole úžasným způsobem spojuje relaxaci s tvůrčí činností. Jistě i Vy
jste viděli výrobky dětí z naší družiny na vlastní oči, ať již na výstavách či v ordinacích lékařů.
Dalším podstatným zdrojem informací jsou zkušenosti našich známých. Na škole Šromotovo jdeme ještě dále a jsme velmi otevření v poskytování informací. Necháváme Vás
nahlédnout pod pokličku, prezentujeme svou práci, učíme přímo před Vašimi zraky. Pro
předškoláky pořádáme pravidelně cyklus vzájemného setkání předškoláků, rodičů a učitelů
prvního stupně. Obrovským přínosem těchto setkání je poznání prostředí školy před nástupem do první třídy, vzájemné poznání pedagoga, rodiče a dítěte a zjištění, zda naše dítě splňuje požadavky na předškolní zralost. Vaše dítě tak již 1. září zná prostředí školy, má své kamarády ve třídě, zná svou paní učitelku a ta se zná s rodiči. Tuto zkušenost nemůžete získat
například jednorázovou návštěvou při dni otevřených dveří. V trendu spolupráce a otevřenosti pokračujeme i nadále. Po celou dobu výuky je pro nás důležité, aby každé dítě zažívalo
ve škole pocity úspěchu, a to bez ohledu na míru nadání. K tomu využíváme spolupráci
s dvanácti kvalitními školami v České republice v rámci projektu Pomáháme školám
k úspěchu. Pedagogové se vzájemně navštěvují, vyměňují si své zkušenosti, zkoušejí nové
postupy a metody, které vedou ke zdokonalení pedagogické práce a v konečném důsledku
k úspěchu každého žáka. I díky této podpoře se nám daří zlepšovat klima tříd a budovat prostředí vzájemného respektu mezi žáky.
Za nejdůležitější kritérium považujeme kvalitu výuky. Vždyť i ministerstvo školství
hledá v současné době způsob k poměřování kvality škol. My ji zjišťujeme dlouhodobě ověřováním pomocí standardizovaných testů. Výtah z výsledků zveřejňujeme ve výroční zprávě a
na webu školy, případné rezervy nás nutí ke zkvalitňování naší práce. V naposledy zjišťované
úrovni informační gramotnosti jsme byli nejlepší škola v České republice, a to dokonce v
konkurenci gymnázií. Informační technologie jsou silnou stránkou naší školy. Využíváme je

na rozdíl od průměrných škol nejen v rámci specializovaného předmětu, ale i v rámci ostatních předmětů obou stupňů školy. Počítač, dataprojektor, ozvučení či interaktivní tabule se
postupně stávají standardní součástí tříd jako lavice, tabule či křída. Dovednosti prezentovat
svou práci završují žáci 9. ročníků prostřednictvím tzv. absolventských prací. Zvažte, zda byste i Vy chtěli, aby Vaše dítě mělo v tomto věku takové dovednosti.
Intenzivně se na naší škole věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti, a to i v cizích jazycích. Jednou z aktivit na její rozvoj jsou tzv. čtenářské dílny, ve kterých si děti již od prvních
tříd čtou vlastní knížku, popisují hlavní postavu, charakterizují ji, odhadují pokračování děje,
představují knihu svým spolužákům.
Všechny hranické školy nabízejí výuku anglického jazyka od 1. třídy. Na škole Šromotovo nabízíme později jazykově zdatným žákům výběr z němčiny, francouzštiny a ruštiny.
V jazykových soutěžích, zejména v konverzačních dovednostech, dosahují naši žáci vynikajících výsledků, a to i na celostátní úrovni. Na středních školách jsou pak absolventi naší školy
zařazováni do jazykově zdatnějších skupin. Své jazykové dovednosti rozvíjejí žáci vyšších ročníků i během svých zahraničních výjezdů v rámci školních projektů.
Vážení rodiče, pokud i Vy chcete pro své dítě laskavé, vlídné prostředí s kvalitními a
důslednými pedagogy, přijďte 3. či 4.4.2020 k zápisu do 1. třídy školy Šromotovo. Bude nám
ctí Vás přivítat. Více se o nás dozvíte na www.zssromotovo.cz či na telefonu 581 659 166.
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