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Vážení rodiče,
jsme úplná základní škola pro 1.–9. ročník a vyučujeme podle vlastního
školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.
Areál školy je v klidné residenční čtvrti plné zeleně, s autobusovou
zastávkou před školou, kde zastavují některé spoje od vlakového nádraží,
takže naši žáci mohou těchto spojů využít k dopravě do školy i ze školy.
Naši školu tvoří hlavní budova, budova „školičky“, dále dvě tělocvičny,
jídelna, dvě venkovní hřiště a dětská zahrada. V areálu jsou pingpongové
stoly a několik bezpečných venkovních teras. Ve škole je řada moderně
vybavených odborných učeben (např. 2 učebny výpočetní techniky,
učebny cizích jazyků, F, Ch, Př, Vv, Pv, HV, jazyková učebna Robotel).
Služby: školní knihovna a studovna (školní klub), školní družiny,
školní bufet s širokým sortimentem, školní jídelna s možností objednávání
jídel přes internet.

Zaměřujeme se na:
- cizí jazyky – od 7. roč. povinně další cizí jazyk (Nj, Rj), volitelný
předmět konverzace v Aj či Nj, klub Rj, výuka probíhá i v jazykové
učebně Robotel, exkurze a výjezdy do zahraničí,
- výpočetní technika – žáci mají svůj cloudový účet včetně e-mailu
a možnost přístupu na počítače s internetem ve školním klubu, volitelný
předmět na 2. stupni - výpočetní technika, klub legorobotiky
- sport – volitelné předměty, soutěže, závody, kurzy,
- volitelné předměty – umožňují další rozvoj žáků dle jejich zájmů.

Může Vás zajímat:
- každoroční výjezdy nebo výlety třídních kolektivů od 1. do 9. ročníku
(6. roč. - seznamovací týden v září – stmelení kolektivu),
- exkurze, návštěvy divadel, kina, sportovních utkání, zimní sporty
(vč. snowboardingu), letní sporty (cyklistika, turistika, rafty apod.),
- úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách,
- vysoká úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy (průběžná příprava
na SŠ),
- pořádání pravidelných akcí pro rodiče a veřejnost - např. vlastní Školní
jarmark, Dny otevřených dveří, celá řada vystoupení našeho pěveckého
sboru a „dramaťáku“ na veřejnosti atd.
Přijďte se podívat – na Den otevřených dveří či individuálně
(po telefonické domluvě Vás i Vaše dítě rádi provedeme po škole).
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