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Vítáme Vás na webových stránkách na&scaron;í &scaron;koly. Tento pøehled slouží k tomu, aby Vás provedl strukturou
na&scaron;eho webu a upozornil Vás na nìkolik zajímavostí, které zde najdete.
Nejhledanìj&scaron;í informace pro rodièe, žáky a pøátele &scaron;kolyKONTAKT: Najdete zde dùležitá telefonní èísla do
&scaron;koly a mapu, jak se k nám dostanete. ZAMÌSTNANCI: Obsahuje kompletní seznam v&scaron;ech zamìstnancù
&scaron;koly.PRO RODIÈE: Otevøete si aplikaci pro správu &scaron;kolních dokumentù. DÙLEŽITÉ DOKUMENTY A
FORMULÁØE: Pro snadný pøístup ke &Scaron;kolnímu øádu, Øádu &scaron;kolní jídelny, &Scaron;kolnímu vzdìlávacímu
programu a dal&scaron;ím dokumentùm. ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ: Obsahuje zápisy ze schùzek tøídních dùvìrníkù Zájmového
sdružení, které pùsobí pøi na&scaron;í &scaron;kole.&Scaron;KOLSKÁ RADA: Seznamte se s pravidly fungování
&scaron;kolské rady a jejími èleny.PORADENSKÉ PRACOVI&Scaron;TÌ: Stránka s informacemi, kdy a proè se obrátit na
výchovné poradkynì, &scaron;kolní metodièku prevence, &scaron;kolní speciální pedagožku nebo kde hledat kariérovou
poradkyni. FOTKY &Scaron;KOLY: Podívejte se, jak to u nás vypadá. V galerii najdete fotografie &scaron;koly,
jednotlivých uèeben, sportovi&scaron;• a dal&scaron;ích prostor. I doma se mùžete alespoò virtuálnì projít po na&scaron;í
&scaron;kole díky této APLIKACI.JÍDELNÍÈEK: Zjistíte, jaká je nabídka jídel v daném týdnu. Akce, kterými žije na&scaron;e
&scaron;kolaPROŽILI JSME&hellip;: Prohlédnìte si aktuální fotky a pøeètìte èlánky z akcí, výletù a projektù, které jsme na
na&scaron;í &scaron;kole uspoøádali.PØIPRAVUJEME: Seznamte se s programem na&scaron;í &scaron;koly na celý mìsíc
dopøedu.FOTOGALERIE: Obsahuje pøehled fotografií z na&scaron;ich akcí a aktivit. Na&scaron;e dal&scaron;í nabídky pro
žáky&Scaron;KOLNÍ DRUŽINA: Mlad&scaron;í žáci mohou nav&scaron;tìvovat &scaron;kolní družinu. Na její stránce najdete
její øád a dozvíte se o akcích plánovaných v družinì bìhem &scaron;kolního roku.ZÁJMOVÉ ÈINNOSTI: Na&scaron;e
&scaron;kola nabízí svým žákùm rozmanitou &scaron;kálu kroužkù, které vedou uèitelé - staèí si vybrat. Mimo to mohou
zájemci o kroužky využít také nabídky DOMU DÌTÍ A MLÁDEŽE VY&Scaron;KOV.ZAPOJENÍ DO PROJEKTÙ: Pro zkvalitnìní a
zatraktivnìní výuky využívá na&scaron;e &scaron;kola podpory z øady grantù, o kterých se dozvíte na této stránce. Již tradiènì
patøí mezi významné projekty &scaron;koly "Žijme spolu - pomáhejme si", který podporuje rozvoj dobrého klimatu ve
&scaron;kole a kontakty mezi žáky prvního a druhého stupnì. REKONSTRUKCE &Scaron;KOLY DÍKY DOTACÍM: V
minulých letech na&scaron;e &scaron;kola obdržela dotaci na zateplení budovy, výmìnu oken a solární systém. Bliž&scaron;í
informace o rekonstrukci zjistíte v tomto odkazu.
Vìøím, že tento rozcestník Vám bude nápomocný pøi prohlížení na&scaron;ich stránek. Budu také rád, když mi sdìlíte své
nápady a námìty k na&scaron;emu webu na e-mail novotny@zspurkynova.vyskov.cz.Mgr. Stanislav Novotnýsprávce
webu
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