
  POZVÁNKA  K  ZÁPISU  
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do 1. tříd, který se uskuteční v úterý 24. dubna 2018 v době od 13.00 do 18.00 hodin. 
Zápis do naší školy proběhne v areálu malé budovy ZŠ na Komenského ulici. S sebou nezapomeňte přinést rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz.  
CO VŠEM DĚTEM NABÍZÍME:  

- výuka podle ŠVP „Neučíme se pro školu, ale pro život“                                     
- individuální přístup 
- profesionální pedagogický sbor 
- spolupráce žáků i rodičů se Školním poradenským pracovištěm  

(školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog) 
I. stupeň   

- výuka anglického jazyka od 1. třídy 
- 3 hodiny tělesné výchovy od 2. – 5. třídy 
- pravidelné projektové vyučování ve všech ročnících 
- využívání Montessori pomůcek 
- prvky Hejného metody ve výuce matematiky od 1. 

třídy 
- podpora nadaných dětí (soutěže Taktik, Stroj na 

jedničky, Genius Logicus, olympiády…) 
- plavecký výcvik od 1. třídy 
- lyžařský výcvik od 2. třídy 
- škola v přírodě (2. třída) 
- návštěvy planetária 
- návštěvy Divadla loutek v Ostravě 
- 5 oddělení školní družiny  
- mimoškolní akce (Broučci, Maškarní ples, noc 

s Andersenem a další) 
- jóga pro děti 
- sportovní gymnastika (TJ Odry) 
- sportovní soutěže ZŠ (okrsková, okresní a krajská kola) 

 
 
 

II. stupeň 
- výuka dalších cizích jazyků (němčina, ruština, 

francouzština) 
- příprava žáků na vědomostní soutěže a olympiády 
- podpora nadaných (soutěže Mladý chemik, Genius 

Logicus, Logická olympiáda, IQ 150, Šifrovací liga…) 
- adaptační pobyty žáků  
- všesportovní kurz na Podhradí (6. třída) 
- lyžařský výcvik (7. třída) 
- ozdravný pobyt v Itálii (9. třída) 
- zahraniční exkurze do Vídně a Osvětimi 
- projektové dny – tematické workshopy 
- „Hledá se nový Komenský “– starší žáci vyučují mladší 

žáky 
- návštěvy divadel (Ostrava, Opava, Nový Jičín) 
- sportovní soutěže ZŠ (okrsková, okresní a krajská kola) 
- celoroční sportovní soutěž tříd o Školský pohár 
- systematická příprava žáků k přijímacím zkouškám 
- testy profesní orientace pro volbu povolání 
- účast na mezinárodních projektech Erasmus+,Silesia 
- setkávání se  a projekty s partnerskými školami 

v zahraničí (Kuznia Raciborska – PL, Bytričany – SK) 

 
Vybavení školy: 

- 14 učeben s interaktivní tabulí  
2 počítačové učebny a učebny odborných předmětů (Ch + Př, F, cizí jazyky, dílny) 

- komunikační centrum s knihovnou  a relaxační centrum 
- cvičná kuchyňka a keramická dílna 
- sportovní hala, posilovna a víceúčelové hřiště s umělou trávou



 


