
Představení učitelského sboru ve školním roce 2015/2016 
Co se nám podařilo ve školním roce 2014/2015:  

 Zapojit velkou část žáků do mimoškolní činnosti, do kroužků a doučovacích skupin.  
 Uspořádat výstavu ke zdravému životnímu stylu v KD Teplice.  
 Spolupracovat s Magistrátem města Teplice, s panem primátorem Kuberou v rámci 

statistického šetření – v září  2014 
 Spolupracovat s Nemocnicí Teplice (výzdoba oddělení lůžek následné péče) 
 Vymalování části tříd, odborných učeben, kabinetů, společných prostor, školní kuchyně a  

jídelny 
 Vybavení 7 tříd dataprojektory 
 Vybavení 1 třídy, odborné učebny němčiny a konferenční místnosti interaktivními 

tabulemi 
 Vybavení konferenční místnosti školním nábytkem 
 Zakoupení keramické pece a hrnčířského kruhu 
 Nákup nových učebnic a pracovních sešitů (100 tis.) – od 1.2015 
 Nákup nových učebnic – 1.9.-31.12.2014 
 Zapojení školy do ověřování školních minimálních preventivních programů – projekt 

VYNSPI, osvědčení Bezpečná škola 
 Zapojení školy do projektu Hasík – Hasičský záchranný sbor 
 Účast ve výtvarných, sportovních, recitačních soutěžích a olympiádách 
 Zapojení žáků do vzdělávacích akcí v oblasti zdravého životního stylu, environmentální 

výchovy, prevence rizikového chování 
 Pokračování ve spolupráci s MŠ – společné akce (mikulášská besídka, sportovní soutěže) 
 Uspořádání školní akademie 
 Uspořádání soutěže Informáček pro základní školy Teplic a Teplicka 
 Vydávání školního časopisu Budíček 
 Prezentace školy na veřejnosti – web Magistrátu města Teplice, Teplický deník, Učitelské 

noviny 
 Uspořádání Dnů otevřených dveří 

Co připravujeme ve školním roce 2015/2016 
 Nabídku mimoškolní činnosti – kroužky a doučování. Prosím, využijte této nabídky ke 

zlepšení prospěchu a využití volného času vašich dětí. 

  chystáme pro rodiče a zájemce dny otevřených dveří,  

  vybavení dalších tříd dataprojektory 

  vybavení tříd 1. stupně novým nábytkem 

  nákup školních pomůcek z rezervního fondu školy – dataprojektory, mapy a nástěnné 
výukové obrazy, výukové programy 

 nákup dalších interaktivních tabulí 

 výměna krytů na topení ve školní jídelně a družině 

 výměna podlahové krytiny ve školní jídelně 

 výměna protipožárních dveří u šaten 

 zastřešení letní školy 

 v březnu připravujeme okresní soutěž, 6. ročník soutěže INFORMÁČEK pro 5. třídy. 

 Ve školní jídelně nabízíme žákům pestrou stravu, svačinky a obědy. Jídelníček, složení 
potravin a kvalita potravin je pod stálou kontrolou místní hygieny. Skladbou jídla 
zaručujeme potřebný přísun minerálů a vitamínů, které děti potřebují pro zdárný a zdraví 
růst. Využijte této skvělé nabídky a přihlaste žáky ke školnímu stravování. 

 Vedení školy vám nabízí konzultační hodiny výchovného poradce a školního metodika 
prevence, pokuste se jich využívat ve prospěch vašich dětí.  



 V tomto školním roce uspořádáme opět sběrovou soutěž, do které bude zapojena celá 
škola. Výtěžek této soutěže použijeme na nákup cen a zajištění našich tradičních akcí pro 
žáky. 

 Děkuji Vám za pozornost a dovolte mi, abych vám popřála úspěšný školní rok 2015/2016. 


