Zápis dětí na školní rok 2020/2021 proběhne 29. a 30. dubna 2020
denně od 14.00 h do 17.00 h.
Náhradní termín po vzájemné domluvě.
Zápis dětí na školní rok 2020/2021
K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem. S sebou vezměte vygenerovanou žádost o přijetí k
základnímu vzdělávání do ZŠ, občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
K určení hodiny zápisu doporučujeme využít rezervační systém. Pro on line přihlášené i pro předem
nepřihlášené bude k dispozici několik pracovních týmů. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a
děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020.
Zápis bude probíhat formou orientačního posouzení úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte v rámci
formálních i neformálních aktivit během zápisu.
Cíle vzdělávání a výchovy jsou naplňovány prostřednictvím ŠVP Úspěch – Otvíráme dětem svět úspěchu, ale
také prostřednictvím projektů Škola podporující zdraví, Otevřená škola a Smyluplná škola. Jejich náplní je
stálá péče o vytváření zdravého prostředí školy, zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů, příznivé klima školy,
úzká spolupráce školy s rodinou, výchova k občanství a demokracii, výchova ke zdravému životnímu stylu a
environmentální výchova.
Máme velmi dobře fungující Školní poradenské pracoviště, kde mohou žáci i jejich rodiče vyhledat pomoc
nebo radu školního psychologa, výchovných poradců či metodiků prevence. Pracují zde i logopedky a speciální
pedagogové.
Hlavním cílem všech pracovníků školy je obohatit žáky o vědomosti a dovednosti, rozvíjet jejich vlohy a zájmy a
dát jim kvalitní základ do života. Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogové, kteří využívají při své práci
moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků v klidné a přátelské atmosféře, založené na respektu a
empatii.
Již od 1. ročníku mají žáci možnost seznamovat se hravou formou s anglickým jazykem. Od 6. ročníku si volí
druhý cizí jazyk (německý nebo ruský).
Všechny třídy jezdí každoročně na ozdravné pobyty nebo výlety, žáci 2. stupně jezdí na adaptační pobyty a
lyžařské kurzy. Žáci druhých a třetích tříd mají povinnou výuku plavání.
Budova je neustále modernizována a vybavení je na vysoké úrovni. Při výuce mohou žáci využívat dvě
počítačové učebny s připojením na internet, odborné učebny a třídy pro výuku hudební výchovy, výtvarné
výchovy nebo keramickou dílnu či dvě školní knihovny, klidovou místnost, studovnu, komunitní místnost,
všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi s počítačem. Ke sportu jsou využívány dvě
tělocvičny a venkovní sportoviště.
Škola má zájem na tom, aby žáci kvalitně trávili volný čas, proto jim nabízí pestrou škálu kroužků.
Den otevřených dveří proběhne 13. dubna 2020 od 10 do 17 hodin. Odpolední prohlídky budou začínat ve
14:00, 15:00, 16:00 hodin.
Naši školu můžete navštívit po domluvě i v jiném termínu.
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