VIZE
ÚSPĚŠNÁ ŠKOLA
orientace na děti
podpora jejich tvořivosti , aktivity
kvalitní školní vzdělávací program
příznivé školní klima
otevřené , přátelské prostředí
kooperace
komunikace s rodiči a společností

1. Profilace školy
VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU- projekt Skutečně zdravá škola,
plavecký kurz, lyžařský kurz, fotbalový klub Vítkovice, volnočasové aktivity s rodiči

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - lesní škola Bělský les, Myslivecký spolek Odra,
vzdělávací pořady Planetárium, Svět techniky, Den Země, Dětský ranč, ZOO, lesní park

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ – maximální rozvoj potenciálu, spolupráce s dětskou
MENSOU, základní uměleckou školou – koncerty, vystoupení, pěvecký sbor

VZDĚLÁVÁNÍ -DĚTÍ OD DVOU LET - třída se sníženým počtem dětí, respektování
specifických potřeb, zvýšená individuální péče, personální podpora chůvy

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - výborně
vybavená
učitelky
s kvalifikací v oboru, personální podpora asistenta pedagoga
personálnítřída,
podpora
- chůva

2. Prioritní koncepční záměry v jednotlivých oblastech
Oblast výchovně vzdělavací
V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání má škola
zpracovaný Školní vzdělávací program, který je základem pro plánování vzdělávací nabídky ve
třídách a mimo jiné konkretizuje vzdělávací strategie zaměřené na děti se speciálně
vzdělávacími potřebami a na děti dvouleté. Pedagogický sbor využívá efektivní metody a formy
práce, moderní učební pomůcky. Výsledky dětí jsou dobré. Zpětnou vazbu nám dávají okolní
základní školy, kam děti nastupují k povinné školní docházce.

Vzdělávání obohacujeme i konáním celé řady doplňkových činností. Jsou to kulturní pořady,
besedy, výukové programy ve Světě techniky, Planetáriu, plavecký a lyžařský kurz a jiné.
Máme zájem začít více využívat interaktivní technologie, díky nim je poznávání mnohem
zajímavější. Také se více zaměřit na prožitkové učení. Maximálně rozvíjet potenciál dětí.
MY DŮVĚŘUJEME VÁM, VY DŮVĚŘUJTE NÁM. JSME TU
PRO VÁS A VAŠE DĚTI.

Oblast matěrialně těchnicka
Technický stav obou budov se značně zlepšil. Všechna sociální zařízení jsou rekonstruována a
splňují hygienické požadavky. Budova Adamusova prošla v roce 2015 celkovou revitalizací.
Budova odloučeného pracoviště Klegova byla zateplena v roce 2018. Významně je zlepšen
mobiliář. Dětský nábytek je obnovován podle opotřebení.
Děti a učitelky mají dostatek moderních didaktických pomůcek včetně dvou interaktivních
tabulí, tabletů, dětské a odborné literatury, pomůcek v oblasti kognitivního rozvoje dětí,
pohybu a estetických činností. Postupně vybavujeme informačními a komunikačními
technologiemi.
Zlepšení materiálního vybavení se také týká pomůcek, které mají charakter podpůrných
opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školní zahrada je vybavena dostatečným množstvím herních prvků, převážně lanovými prvky.
Jsou zde i dřevěné sestavy, domečky, pískoviště. Školní jídelny mají vzduchotechniku. Na obou
pracovištích jsou k dispozici konvektomaty a kvalitní vybavení nerezovým nábytkem.
Průběžná modernizace školy společně s čistotou a estetizací vnitřních prostor zlepšila
podmínky ve kterých se děti vzdělávají.

