Motto naší školy je: „ŠKOLA PRO ŽIVOT“.
Snahou naší Základní školy Pohořská je porozumět žákům, individuální přístup ke každému dítěti, úzká
spolupráce s rodiči a klidné prostředí. Cílem je žáky připravit na jejich budoucí život.

Co můžete v naší škole očekávat ve školním roce 2020/2021?
Program Začít spolu = program pro každého - nabízí prostor, ve kterém se děti učí
samostatně myslet, kdy chyba je přirozenou součástí procesu, kde se klade důraz
na zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Anglický jazyk již od první třídy

Robotiku s cílem vytvořit zájem o STEM (věda, technologie, inženýrství a
matematika). Zkoumání, modelování, řešení problému. Základy programování,
kritické myšlení při řešení problémů.

Logiku s cílem rozvoje logického myšlení a rozvoje matematické
představivosti s využitím prvků Hejného metody a mnoha pomůcek.

Podporujeme komplexní rozvoj dětí ve výtvarných technikách,
sportu, dopravní výchově a nápaditost v pracovních činnostech.
V učebnách najedete piana, výborně vybavené dvě tělocvičny,
keramickou pec, venkovní sportovní areál s atletickou dráhou, plně vybavené dílny a školní
kuchyňku. V blízkosti školy máme k dispozici dopravní hřiště.

Další výhody:

-

školní družina od 5.45 do 16.00 hod. v budově školy s venkovním dětským hřištěm
výuka plavání, školy v přírodě, lyžařské kurzy pro 1. a 2. stupeň (pro pokročilé i v zahraničí)
přípravu žáků na vědomostní soutěže a olympiády (chemie, český jazyk, anglický jazyk,
zeměpis, dějepis…), sportovní soutěže (basketbal, florbal, volejbal, atletika, fotbal, …)
u každé třídy I. stupně pokojíčky pro přestávkové aktivity a tělovýchovné chvilky

-

využívání venkovní terasy v letních měsících

-

stravování v moderně vybavené školní jídelně přímo v prostorách školy
povinnou výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku - německý nebo ruský jazyk
zapojení do projektů spojených s výukou anglického jazyka – Erasmus, rodilí mluvčí ve výuce
zapojení ve školním parlamentu, kulturní akce, mimoško lní akce, celoškolní projekty

-

Přístupy ve výuce:
 individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce s rodiči a klidné prostředí
 moderní výukové metody, začleňování prvků tvořivé školy, projektového vyučování se spoustou
manipulačních pomůcek
 integrace žáků se specifickými poruchami učení a výuku podle individuálních plánů
 individuální práci s nadanými žáky

Odborná podpora:
-

konzultace s výchovným poradcem pro specifické poruchy učení a chování a s koordinátorem
inkluze
konzultace s výchovným poradcem pro volbu povolání, školním preventistou
konzultace se školním psychologem

Vybavení základní školy:
-

téměř všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi s dataprojektory

-

odborné učebny ( jazyková, chemická, fyzikální, tělocvičny, dílny, knihovna s čítárnou apod.)

-

počítačové učebny, dvě nově vybavené učebny s notebooky, vizualizérem, programem
k rychlému zjišťování pochopené látky a s hlasováním

-

venkovní třída v pergole pro vyučování v přírodě v letních měsících

-

relaxační vyžití na chodbách - stolní tenis, stolní fotbal, relaxační vaky, pohovky, kulečník
venkovní sportoviště s atletickou dráhou a umělou trávou, venkovní stolní tenis

Projekty školy:
Začít spolu

Zelená škola, Pojďme na inkluzi společně

Rodiče vítáni

Šablony I., II., EU peníze školám

Robotika

Spolupráce s městem Odry MAP, projekty

Atletika pro děti do škol

Ovoce a mléko do škol

