Nymburk přivítal osm prvních tříd
Nový školní rok na všech nymburských základních školách začal slavnostním přivítáním
prvňáčků. Nymburk má tento školní rok v lavicích celkem 179 prvňáčků.
„Nejen Nymburáci, ale i lidé z okolních obcí dávají své děti na naše základní školy, za což jsem
velmi rád. O nymburské základní školy je tedy zájem a školám se daří, což potvrzují i počty
nových žáků,“ shrnul starosta města Tomáš Mach.
Pro školní rok 2019/2020 se k zápisům do prvních tříd tří nymburských základních škol
dostavilo celkem 224 dětí. Přesně 46 dětí zažádalo o odklad školní docházky, a tak v
Nymburce tento školní rok usedlo do lavic celkem 179 prvňáčků. Na ZŠ Tyršova uvítal dvě
třídy prvňáčků starosta Tomáš Mach společně s ředitelkou školy Soňou Obickou a popřáli
šťastné vykročení do školních let. Základní škola Komenského a Letců R. A. F. přivítaly obě po
třech třídách.
Školy nezahálely ani přes prázdniny a připravovaly se na začínající školní rok.
„Zavádíme elektronickou ŽK, chceme rozšířit zákaz mobilních zařízení i o přestávkách a po
chodbách školy rozmístíme knihobudky,“ přiblížil změny v novém školním roce ředitel ZŠ
Komenského Tomáš Danzer.
Například na ZŠ Letců R. A. F. rozšířily i nabídku volby cizích jazyků jako povinného druhého
cizího jazyka. Kromě povinné angličtiny si děti mohou vybrat i němčinu, ruštinu nebo
francouzštinu.
„Nově je také v 6.ročníku navýšena dotace tělesné výchovy na 3h týdně a v 7.ročníku jsou
nově vytvořeny volitelné předměty jako Tvořivá čeština a Pohybové hry. První předmět
hravou formou včetně prvků dramatické výchovy přibližuje dětem mateřský jazyk. Pohybové
hry navazují na hodinu tělesné výchovy navíc,“ vysvětlil ředitel školy Jiří Cabrnoch
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