
1. škola Aplikované scholastiky v Čechách

Ministerstv o školstv í, mládeže a tělov ý chov y  práv ě schv álilo otev ření 1 . školy  Aplikov ané scholastiky , kde
se bude v y učov at podle studijní technologie, a to od 1 . září 2009 s tím, že pokry je 60% nákladů!

Škola bude otev řena v  Brně a ředitelkou bude Mgr. Sv atav a Kov ářov á,
která je v  současné době ředitelkou Studijního centra BASIC v  Brně
a která žádost na ministerstv o sama podala. Mgr. Sv atav a
Kov ářov á pracov ala v e školstv í 24 let, by la ředitelkou 2 škol a má
zkušenosti, které jsou k celé této akci zapotřebí, ale hlav ně má v elké
srdce, chce pomáhat dětem a takov áto škola by la jejím snem.
 
 
Ještě máme před sebou spoustu práce - musíme v y tv ořit kontrolní listy
na český  jazy k, matematiku, angličtinu a prv ouku. Na matematiku
a angličtinu jsme již koupili materiály  z Aplikov ané scholastiky
v  Dánsku. Kontrolní listy  BASICu dáv ají skv ělý  základ pro materiály  na
český  jazy k. Dále také potřebujeme získat v ý borné učitele.
 
 
Město Brno nám posky tlo budov u za v elmi dobré nájemné. Ale
samozřejmě je nutná rekonstrukce a různé úprav y  (podlahy , okna,
v ymalov at, v y bourat příčky , zařídit jídelnu a třídy , uprav it zahradu).
Podmínkou Ministerstv a školstv í v šak je, aby  škola splňov ala v šechny

předpisy  předepsané hy gienou, požárníky  a zásady  bezpečnosti práce. Kdy by  se tak nestalo, škola se
neotev ře. Ale to nikdo z nás samozřejmě nedopustí. Odhad nákladů na zajištění v šeho potřebného je 10
milionů korun.
 
 
Víme, že v ětšina z Vás nebo v šichni přispív áte na různé aktiv ity , proto na Vás nebudeme naléhat. Chceme
Vás ale poprosit o jaký koli příspěv ek nebo i nápady , kdo by  mohl pomoci (finančně i sv ou prací či
produktem). Číslo účtu je: 43-2543210257 /0100.
 
Víme, že děti jsou naše budoucnost. Z pohledu Aplikov ané scholastiky  je toto důležitý  okamžik, který  nejen
otev ře dv eře k založení dalších škol, ale předev ším je to zlomov ý  bod, který  nastartuje změnu v zděláv acího
sy stému v  našich zemích.
 
Předem v ám moc děkujeme za v aši pomoc a nápady !

O průběhu celé akce do otev ření v ás budeme informov at.

Budete-li mít jakékoli dotazy , kontaktujte prosím Janu Tomanov ou na adrese j.tomanov a@basic.cz  nebo
telefoním čísle 7 7 4 032 323.
 

S pozdrav em

Ev a Řehořov á
Ředitelka Aplikov ané scholastiky  ČR
www.basic.cz
 
 
 
Rozhodnutí MŠMT a informace o otev ření školy  a školky  si můžete stáhnout i v  elektronické podobě
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kliknutím na jeho název  v  sekci SOUVISEJÍCÍ SOUBORY na této stránce. Pokud si chcete přílohy  pouze
přečíst v  originální podobě, zv olte v  následném okně v olbu "Otev řít". Pokud si je chcete uložit v e sv ém
počítači, zv olte v olbu "Uložit".
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