Historie školy
Řekne-li se „osmadvacítka“, pamětníkům se vybaví základní škola na Stříbrníkách v Ústí nad Labem, se kterou
se spojuje hned několik originálních věcí.
Která škola na Ústecku organizovala ve své tělocvičně ples?A to hned několik
roků za sebou v první polovině 90.let minulého století. A co pěvecký sbor Stříbrníček,
který ve své době slavil vynikající úspěchy? To škola sídlila ještě v ulici Lidových milicí.
Nadstandardní byly i přátelské vztahy se školou v dánském Fuglebergu, které umožnily
desítkám žáků školy poznat prostředí evropského školství dlouho před očekávaným
vstupem ČR do Evropské unie.
Díky iniciativám učitelů i za podpory vedení školy probíhaly a probíhají sportovní, poznávací a vzdělávací akce
v Alpách, ve Středomoří i v sousedním Německu.
Od roku 1982, kdy byla slavnostně otevřena, připravila pro život pěknou řádku žáků.
Mnozí z nich jsou dnes úspěšní lékaři, právníci, podnikatelé, učitelé, sportovci nebo špičkoví odborníci ve svém
oboru. Mezi bývalé absolventy patří i dnes velmi známý fotbalový reprezentant, operní pěvec, hudebník
Severočeské filharmonie, mistr světa v moderním tanci…Záměrně neuvádím jména, byl by to příliš dlouhý
seznam.
I v současné době, kdy se škola prezentuje pod názvem Základní škola Stříbrnická,
se může pochlubit mnohými úspěchy ve sportovních soutěžích na regionální i republikové
úrovni. Rovněž dlouholetá úspěšnost v soutěžích v různých vyučovacích předmětech
dokazuje kvalitu výchovně vzdělávací práce na Stříbrníkách. Nezanedbatelná je určitě i
úspěšná příprava ke studiu na středních školách různého typu. Volný čas pak žáci mohou
trávit v zájmových kroužcích v odpoledních hodinách. Počínaje plaváním ve školním
bazénu přes informatiku až po výtvarně-keramické skupiny.
Od roku 1995 je škola zařazena v seznamu škol s rozšířeným vyučováním jazyků. Toto zařazení umožňuje
každý rok otevřít třídu pro žáky 3.tříd z Ústecka, kteří mají zájem o důkladnější přípravu v této velmi důležité
oblasti pro život v dnešní Evropě. Vyučovacím jazykem je anglický a německý jazyk. Škola nabízí i možnost
výuky ruského, francouzského a italského jazyka. Je snaha navázat kontakty se školami v zahraničí a připravit
společné projekty pro vzájemnou spolupráci.
Škola vstoupila do dalšího dvacetiletí s novým ředitelem i s určitými postupnými změnami. Přítomnost bazénu
se ukazuje jako velmi lákavá pro různá sportovní odvětví a v současné době je otevřena od 6.ročníku třída
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vedení školy ve spolupráci s učiteli umožnilo dětem přístup k nově
vybudované internetové učebně i v odpoledních hodinách. Žáci školy pod odborným
vedením vydávají školní časopis, který by se měl stát vhodným nástrojem komunikace
mezi učiteli, žáky i rodiči. Ve školní jídelně byl zaveden elektronický systém objednávání
a výdeje stravy. To jsou jen příklady změn, které ve škole v současnosti probíhají. Ale
hlavním cílem je udržet kvalitu vzdělávání, více otevřít školu veřejnosti a přizpůsobit se
moderním trendům ve vývoji základního školství.
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