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Vážená Rado MČ,

25. 8. 2021

chtěla bych vás informovat o mém záměru změnit název školy.
Název naší školy má svou historii a důvody změn názvů byly různé. I já mám ke změně důvody.
Ráda bych, aby z názvu bylo jasné, kde se škola nachází. Považuji za přínosné , aby nový název nebyl
příliš dlouhý a aby byl lehce vyslovitelný v dětské , veřejné i úřední komunikaci.
Škola se od roku 2012, kdy jsem byla pověřena vedením školy, stala postupně výhradně spádovou
školou pro Písnici, proto si myslím, že slovo Písnice si zaslouží v názvu školy být.

V roce 1958 je v kronice školy uveden název :
Národní škola v Písnici
V roce 2004 měla škola název:
Základní škola Ladislava Coňka - zkr. ZŠ L.Coňka
Ve školním roce 2005-2006 je již uveden název školy :
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků – zkr. ZŠ s RVJ

Nový název školy:

Základní škola Písnice - zkr. ZŠ Písnice

Školskou radu o našem záměru změnit název školy od 1. 1. 2022 budu informovat při našem
zářijovém setkání. Zaměstnanci školy o mém záměru informováni jsou.
Chtěla bych vás ujistit, že jazykové vzdělávání bude i nadále jednou z našich vzdělávacích priorit.
Změna názvu neznamená změnu našeho přístupu k jazykovému vzdělávání v naší škole.

Výuka anglického jazyka je zařazena od prvního ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně, 3., 4. a 5.
ročník mají 3 hodiny týdně.
Výuka německého jazyka s dotací 2 hodiny týdně se vyučuje od 4. ročníku. Výuka jazyků je dále
podpořena zapojením naší školy do mezinárodního projektu EDISON, nabídkou zájmových jazykových
kroužků a možnosti získání certifikátu Cambrige English.
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