.

Vážení rodiče nejen (budoucích) prvňáčků, druháčků
i třeťáčků, ale i všichni ostatní zájemci o dění ve škole,
srdečně Vás zveme do Rodičovské kavárny

17. května 2018 od 18:00 hod ve školní jídelně
Téma:

PÁROVÁ VÝUKA V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Již šestým rokem se scházíme v naší rodičovské kavárně, abychom diskutovali
o zapojení dalšího pedagoga do výuky ve třídách celých ročníků.
Zveme především rodiče budoucích prvňáčků, ale i ostatní, abychom představili
společný projekt školy a spolku – párovou výuku. V průběhu kavárny se dozvíte
informace o párové výuce v příštím školním roce, bude vám představen i její
pedagogický aspekt a budete se moci ptát na cokoli, co s párovou výukou souvisí.
Hosty kavárny budou zástupci vedení školy, paní učitelky a párové učitelky v prvních,
druhých i třetích třídách, zástupci spolku Patron a další.
Káva a další občerstvení zajištěno.

Cílem našeho projektu je škola otevřená rodičům a rodiče otevření škole.

.

Vážení rodiče nejen (budoucích) prvňáčků, druháčků
i třeťáčků, ale i všichni ostatní zájemci o dění ve škole,
srdečně Vás zveme do Rodičovské kavárny

17. května 2017 od 18:00 hod ve školní jídelně
Téma:

PÁROVÁ VÝUKA V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Již pátým rokem se scházíme v naší rodičovské kavárně, abychom diskutovali
o zapojení dalšího pedagoga do výuky ve třídách celých ročníků.
Zveme především rodiče budoucích prvňáčků, ale i ostatní, abychom představili
společný projekt školy a spolku – párovou výuku. V průběhu kavárny se dozvíte
informace o párové výuce v příštím školním roce, bude vám představen i její
pedagogický aspekt a budete se moci ptát na cokoli, co s párovou výukou souvisí.
Hosty kavárny budou zástupci vedení školy, paní učitelky a párové učitelky v prvních,
druhých i třetích třídách, zástupci spolku Patron a další.
Káva a další občerstvení zajištěno.

Cílem našeho projektu je škola otevřená rodičům a rodiče otevření škole.

