
Na nástup do školy se nezapomíná. Patří 
k nejvíce emotivním zážitkům v lidském životě, 
vzpomínat na něj budou žáčci i jejich rodiny. 
Deník tuto slavnostní chvíli zaznamenává 
v jedinečném seriálu, který během několika 
měsíců představí prvňáčky z každé školy v zemi.

Nový seriál Deníku

Lichnovská škola se zaměřuje na
přírodovědné předměty i jazyky

Lichnov – Základní škola aMateřská škola v
Lichnově přivítala letos v první třídě pětadvacet
nových žáků. „Jedná se o děti z Lichnova a
přilehlých obcí. Ve škole je prvním školním
rokemprovede zkušená pedagožka Evženie
Hutyrová,“ říká ředitelka školy Olga Síbrtová.
Novinkou v letošním školním roce pro ně je
výuka angličtiny jako nepovinného předmětu.
„Navázali jsme na výuku angličtiny v naší
mateřské škole, o kterou je velký zájem.
Anglicky se žáci učí povinně až od třetí třídy, žáci
základní školy tak díky nepovinnému předmětu
v první a druhé třídě nebudoumít ve výuce
anglického jazyka dvouletou prodlevu,“ popisuje

ředitelka a dodává, že do nepovinné angličtiny se přihlásili úplně všichni
prvňáčci. „Domnívám se, že výuka cizích jazyků patří k tomu nejcennějšímu, čím
můžeme naše žáky do dalšího studia i života vybavit. Anglicky se budou učit
celých devět let, jako druhý cizí jazyk si přibírají od sedmé třídy němčinu,“
upřesňuje ředitelka.

MÁ TITUL EKOŠKOLA
Školní vzdělávací programnazvaný Škola v přírodě akcentuje především
přírodovědné předměty a environmentální výchovu. „V rozvinutých ekologických
aktivitách budeme určitě pokračovat, neboť škola je držitelem cenného titulu
Ekoškola,“ doplňuje ředitelka.
Zároveň škola také rozšířila nabídku volnočasových aktivit a kroužků. „Věřím, že
si každý z našich žáků vybere, jakmůže ve škole smysluplně a zajímavě strávit
čas. Stejně tak jsem přesvědčena o tom, že žáci ocenímožnost podílet se na
fungování školy v žákovském parlamentu a jejich rodiče zase v nově vznikajícím
Spolku rodičů a přátel školy,“ říká ředitelka s tím, že poděkování za tyto aktivity
patří především pedagogům, kteří se o jejich iniciaci zasloužili.

„Přeji si, aby škola nebyla pouze vzdělávací institucí, ale i důležitým kulturním
centrem v obci, které by bylo
otevřeno podnětům všech:
žáků, učitelů a dalších
zaměstnanců, rodičů i další
veřejnosti. Zaměříme se na
pořádání různých akcí. První
větší akce se uskuteční ve
čtvrtek 1. listopadu u
příležitosti výročí vzniku
republiky. Budeme rádi,
když do školy zavítají žáci i s
rodiči a další veřejnost,“ zve
zájemce do školy Olga
Síbrtová.PŘÍŠTĚ PŘEDSTAVÍME DĚTI ZE ZŠ JISTEBNÍK.

NAŠI PRVŇÁCI

České děti přiznávají, že ví o financích jen málo
Když se zeptáte školou povinných 

dítek, jestli umí hospodařit s penězi, 
nejčastěji dostanete odpověď „tro-
chu“ (72 %). Vyplývá to z průzkumu 
ČSOB s názvem Finanční gramotnost. 
Naneštěstí podobně jsou na tom děti 
na prvním stupni i středoškoláci. 

A nelze se ničemu divit. Ve stej-
ném průzkumu totiž přiznali i jejich 
rodiče, že by jim neuškodilo se v ob-
lasti financí vzdělávat. Přitom děti 
jako hlavní zdroj informací ze světa 
financí označují právě je (v průmě-
ru 91 %). Pozitivní je, že téměř dvě 
třetiny školáků mají snahu dovědět 
se o financích více. 

Řešením je tedy přivést finanční 
vzdělávání do škol. Samotné školy 
však na finanční gramotnost nemají 
kapacity a vítají spolupráci se sou-
kromým sektorem: „Už třetím rokem 
vysíláme naše ambasadory (ban-
kéře) na základní a střední školy, 
aby hravou formou dětem předali 
informace o rodinném hospodaření, 
tvorbě rozpočtu a pomohli jim za-
myslet se nad jejich vlastními výdaji 
a nutností spořit si,“ říká Petr Hutla, 
člen představenstva ČSOB, který má 
na starosti mj. Společenskou odpo-
vědnost.

 /PR/

Děti a hospodaření 

• 72 % ví o financích jen “trochu”
• 11 % neví vůbec nic
• 70 % se chce dozvědět více
• v průměru kapesné od 9 let
• 45 % dětí (6 - 9 let) nedostává 
   kapesné

• nejvíce naspořeno mají malé děti 
   (6 - 9 let)
• školáci si nejčastěji půjčují 250 Kč

Zdroj: Finanční vzdělávání ČSOB pro školy 
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