Vážení rodiče,
rádi bychom Vám blíže představili naši školu s důrazem na její přednosti a výhody. Cílem našeho
směřování v oblasti výchovy a vzdělávání je „HUMANISTICKÁ ŠKOLA“. Naší snahou je pokusit se uvést do
rovnováhy poznávací a hodnotové stránky života. Každý žák by měl mít možnost pocítit, co je to úspěch,
pochopení. Chceme motivovat žáky touhou uspět, ne strachem z neúspěchu. Snažíme se být pro žáky
životními vzory, partnery, rádci a v případě potřeby i ochránci.
Nabízíme:




















rodinné prostředí méně početných tříd na úplné základní škole (dítě nemusí měnit školu
s přechodem na 2. stupeň ZŠ)
snadnou dostupnost z okolních obcí (organizace rozvrhu i školních akcí je v rámci možností
přizpůsobena aktuálnímu jízdnímu řádu)
součástí školy je školní jídelna a školní družina (odpolední provoz)
škola prochází postupnou modernizací (2016 – mateřská škola; 2017 – 1. třída a 2 oddělení ŠD;
2018 - rekonstrukce tělocvičny a sociálních zařízení I. st. ZŠ, rekonstrukce 2. a 3. třídy; 2019 –
kompletní rekonstrukce 3 odborných učeben a 4. třídy ZŠ)
7 tříd je vybaveno interaktivní tabulí s ozvučením a průběžně doplňujeme interaktivním vybavením
další třídy
prioritou je výuka anglického jazyka, která začíná již od 1. třídy
výuka anglického jazyka probíhá pomocí moderních metod (např. CLIL) a zajímáme se o další
moderní formy výuky cizích jazyků
v tomto školním roce na škole působil a opět bude působit Klub komunikace v anglickém jazyku
klademe důraz na výuku informatiky a využívání informačních a komunikačních technologií (výuka
informatiky od 5. třídy, Klub robotiky, spolupráce se SPŠ a SOU Hranice, využíváme při výuce vlastní
sadu iPadů atd.)
velký důraz klademe od 1. třídy na podporu čtenářské gramotnosti při práci s knihou či textem.
Podporujeme u dětí čtení knih, spolupracujeme s místní knihovnou
žáci každoročně navštěvují divadelní představení a absolvují různé poznávací exkurze (Osvětim,
Vídeň, Praha, Bratislava atd.)
pořádáme adaptační pobyt žáků 6. třídy na začátku školního roku
každoročně organizujeme výměnné žákovské zahraniční pobyty
zapojujeme žáky do mezinárodní komunikační sítě škol – eTwinning
využíváme mimo klasické formy výuky rovněž individuální přístup včetně reedukace, samostatné
projekty, projektové vyučování, předmětové olympiády, sportovní a vědomostní soutěže
lyžařské kurzy škola organizuje ve 4., 5. a 7. třídě a dvoudenní cykloturistický kurz v 9. třídě
plavecké kurzy ve 2. a 3. třídě

Další informace lze získat na www.zs.zsvsechovice.cz, školním facebookovém profilu zsvsechovice nebo na
emailu: skola@zsvsechovice.cz.

