
 
 

Co nabízí naše škola?  
 

● bezbariérový přístup 
● ve škole se snažíme o co nejkvalitnější a nejpestřejší výuku, kterou zajišťuje kvalifikovaný 

pedagogický sbor 
● pro výuku máme k dispozici moderní vybavení učeben (interaktivní tabule, tablety, PC, 

notebooky, nově zrekonstruované odborné učebny pro výuku informatiky, chemie, fyziky, 

hudební výchovy, výtvarné výchovy, vaření, jazyků, dílen) 
● začleňujeme robotiku do výuky informatiky a dalších předmětů 
● pro rozvoj čtenářství máme nadstandardně vybavenou čtenářskou dílnu, školní knihovnu  

a speciální učebnu pro zážitkové učení 

● škola má vynikající zázemí pro rozvoj sportovního nadání dětí – dvě velké moderně 

vybavené tělocvičny, venkovní areál s tartanovou dráhou a hřiště 
● v těsné blízkosti školy je atletický a zimní stadion využívaný v hodinách tělesné výchovy, 

v areálu školy je základní umělecká škola. Žáci mohou odejít ze školní družiny do ZUŠ    

nebo na sportovní trénink a vrátit se zpět do školní družiny. 

●  žáci 2. a 3. ročníku se účastní kurzu plavání, pořádáme lyžařské kurzy pro 7. ročník, zimní 

pobyt v přírodě pro žáky 5. ročníku 
● organizujeme školní kroužky (sportovní, angličtina, šachy, vaření, divadelní atd.), škola má 

dostatek prostoru pro školní i mimoškolní činnost 
● zapojujeme se do různých dotačních programů, např. vícedenní pobyty v ČR v rámci 

poznávání a ochrany přírody, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravá pětka 
● snažíme se individuálně rozvíjet talent všech dětí v literární, hudební i sportovní oblasti  

(pořádání i účast v soutěžích), naši žáci patří mezi nejlepší v didaktických olympiádách           

a sportovních soutěžích 

● ve škole provádíme prevenci sociálně-patologických jevů, výchovné poradenství a profesní 

poradenství 
● součástí školy je moderně zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou, která umožňuje dietní 

stravování pod dohledem profesionálního nutričního terapeuta 
● po výuce může každý žák 1. - 4. ročníku docházet do školní družiny (žáky přijímáme            

bez omezení), provozní doba je prodloužená s nabídkou zájmových kroužků a různých 

aktivit podle zájmu rodičů např. jóga, čtenářský, míčové hry, Praktická dívka, Malý 

přírodovědec, informatika a robotika, atd. 
● plně zajišťujeme inkluzivní vzdělávání (doučování, pedagogičtí asistenti, speciální 

pomůcky) 
● ve škole pracují školní kluby – čtenářský, badatelský, deskové hry s prvky robotiky 

  


