Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha-východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Den otevřených dveří
Neděle 6. ledna 2019

14.00 – 17.00 hodin

Vítejte a prohlédněte si všechny prostory školy
V jednotlivých učebnách na Vás čekají naši učitelé, aby Vám podali více informací.
Průvodci z řad našich žáků Vám rádi poradí a uvedou Vás do jednotlivých míst v naší škole.
Výstava TADY NOVÁ REPUBLIKA na chodbě ve 2. patře.
Prezentace vedení školy a města v 15.00 hodin v aule.
Zápis do 1. tříd se koná ve dnech 12. a 13. dubna 2019.
Od 1. března bude otevřena on – line rezervace termínu zápisu na webových stránkách školy.

Malá škola na náměstí:

 Ukázky z práce v přípravné třídě a informace k výuce v 1. třídách

Škola Bezručova:
1. patro

 Informace k výuce v 1. třídách
Prezentace prací žáků, informace o výuce na prvním stupni, ukázky z práce flétnového kroužku
Učebna 1. D a 2. C
 Výuka angličtiny na 1. stupni
Informace k výuce angličtiny od 1. třídy – metoda Supernature
Učebna 3. A
 Školní družina
Informace k provozu školní družiny, ukázky činností
Kuchyňka 2. B + 2. A
 Malá tělocvična
Otevřený turnaj ve stolním tenise pro malé i velké. Pojďte si pinknout!
 Velká tělocvična
Hýbejte se s námi - talentové bloky STREETSPORT a SEBEOBRANA
 Dílny
Prezentace práce žáků talentových bloků PRÁCE SE DŘEVEM a TECHNIKA
 Učebna chemie
Ukázky chemických a přírodovědných pokusů - talentový blok ZÁHADY PŘÍRODY

2. patro

Výstava TADY NOVÁ REPUBLIKA na chodbě ve 2. patře
 Informační a komunikační technologie ve výuce
Využívání digitálních technologií ve výuce na naší škole – talentový blok ROBOTIKA
PC učebna
 Učebna výtvarné výchovy
Prezentace práce žáků talentových bloků GRAFICKÉ STUDIO a MEDIA
 Konzultace se speciálním pedagogem
Možnost osobních konzultací v 14,30 – 15,00 nebo v 15,30 – 16,00 nebo v 16,30 – 17,00
Pracovna výchovného poradenství – PaedDr. Renata Zemánková

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha-východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

 Inkluze „Dobře musí být všem“
Informace k podpůrným opatřením
Zasedačka/knihovna – Mgr. Petra Kaprálková
 ZUŠ Říčany – pobočka Mnichovice
Informace k působení ZUŠ Říčany v Mnichovicích
Učebna 7. A
 Závěrečné práce
Prezentace a ukázky závěrečných prací žáků 9. ročníků
Učebna 9 .B (fyzika)
 Výuka angličtiny na 2. stupni
Informace k 6. třídě s rozšířenou výukou jazyků, jazykoví asistenti, spolupráce se
zahraničními školami, přípravné kurzy na jazykové zkoušky, mezinárodní projekty, výuka
některých předmětů částečně v anglickém jazyce (metoda CLIL)
Učebna 7. B
 Výuka druhého cizího jazyka
Informace k výuce němčiny, francouzštiny a ruštiny
Učebna 8. C
 Buďte krásní
Prezentace talentového bloku SALON ZDRAVÍ
Učebna hudební výchovy

3. patro – nová nástavba

 Informace o Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice
Aktuální informace k rozvoji školy
ŠVP „Mnichovická škola pro všechny“ - talentové/víceoborové třídy, rozšířená výuka jazyků
Setkáte se s vedením školy, se zástupci zřizovatele Města Mnichovice a členy Školské rady
Posezení u kávy, sladké občerstvení ze školní jídelny
Učebna Aula – průběžné konzultace, souhrnná prezentace v 15,00
 Tvořivé dílny „škola hrou“
Učebna 4. A + 3. B - herna

Školní jídelna

 Ochutnejte, co se vaří v mnichovické školní jídelně.

Pondělí 7. ledna 2019
8.00 – 15.00 hodin
- realita všedního dne
Výstava TADY NOVÁ REPUBLIKA na chodbě ve 2. patře.

Navštivte běžnou výuku v kterékoliv třídě v obou budovách školy.
Přijďte se podívat, jak vypadá mnichovická škola v roce 2019.
Nahlédněte zblízka do práce mnichovických školáků, učitelů a ostatních zaměstnanců.

Všichni jste u nás srdečně vítáni

