Vize rozvoje školy na roky 2019 - 2021
Od školního roku 2019/2020 začneme „rozjíždět“ sportovní školou. A proč slovo „rozjíždět“
? Protože nechceme nic uspěchat a najet na toto zaměření postupně, nenásilnou formou.
V tom vidím kladnou stránku hlavně pro žáky.
A v čem spočívá sportovní zaměření?

-

Od třetího ročníku 3 hodiny tělocviku
Na 2.stupni 4 hodiny tělocviku pro všechny, soutěže a turnaje pro ty, kteří splní
podmínky (fyzické, studijní, výchovné…)…..motivační program pro žáky…
Rozšíření sportovních disciplín - florbal, atletika, gymnastika, cyklistika, turistika,
plavání ( máme k dispozici bazén u p.Kohlera)
Zařazení „netradičních“ sportů – bowling,minigolf,brusle (in-line, lední),
horolezectví…
V zimních měsících týdenní lyžařský výcvik již od 3.ročníku (doposud jen v 6.a 7.),
rozšíříme běžkařský výcvik a snowboard.
Zde máme již přislíbenou spolupráci s LO TJ Sokol Deštné, kdy nám na několik
výcviků budou k dispozici jejich trenéři. Stejně tak máme přislíbenou technickou a
materiální pomoc (servis lyží, zapůjčení).
Máme rozjednanou spolupráci s panem Hejdukem, kde bychom rádi využili jak hřiště,
tak lanový park ( zařazení netradičních sportů)

-

-

Mimo zimní sezonu se budeme i nadále věnovat florbalu, chceme rozvíjet v žácích
více atletických dovedností – ( atletický stadion Dobruška)
Součástí našich sportovních aktivit budou i cyklistické a turistické výlety (např. hned
v září cykloturistický čtyřdenní pobyt pro žáky 2.stupně, jednodenní pak i v červnu
pro žáky 3.-5.ročníku ),orientační běhy apod.
Setkání se sportovci (lyžaři, běžkaři, florbalisté…..)
Na začátku školního roku a následně každé dva měsíce budou žáci testováni
z disciplín, které budou určeny na začátku šk.roku.
Výzvy…. (budou se týkat především volného času )
Olympiády (i pro okolní školy), turnaje….
Zapojení ŠD a MŠ…
Obnova loga školy

A co „nesportovci“ ?
-

Budou mít na starost propagaci – letáky, plakáty, články a videa, fotky…

Jak už jsem uvedla na začátku,Rŕozvoj sportovní školy není otázka jednoho roku. Nutno si
uvědomit, že to je proces, který vyžaduje přípravu, zkušenosti……proto školní rok 2019/2020
budeme považovat za „rozjezdový“, kdy si mnoho věcí budeme moci vyzkoušet a ověřit, co
vše je v našich možnostech a silách a věříme, že ten další rok si již rozběhne naplno.
Součástí nové vize není jen sport. Žákům chceme pomoci např. s rozvojem jejich logického
myšlení v rámci volnočasových aktivit. Ty zaměříme tedy nejen na sport, ale na logické hry,
dramatický kroužek (rétorika).
Uvědomujeme si, že je potřeba rozvinout spolupráci s jinými školami. To by se nám mohlo
povést v rámci soutěží a olympiád, které budeme pořádat. Určitě navážeme spolupráci se
školou v Dobřanech a uvažujeme o spolupráci s některou školou ze sousedního Polska (
výměnné pobyty, soutěže, projekty apod.)

