
  POZVÁNKA  K ZÁPISU 
Zápis do 1.tříd se uskuteční v měsíci dubnu podle epidemiologické situace. V případě otevření 

škol se zápis uskuteční ve škole prezenčně dne 20.dubna 2021, v opačném případě elektronicky 

v průběhu celého měsíce dubna. 

CO NABÍZÍME:                                                                                                        VYBAVENÍ ŠKOLY: 

 
      

 

 

- výuku podle ŠVP „Neučíme se pro školu, ale pro život.“                                                

- individuální přístup 

- profesionální pedagogický sbor 

- spolupráci žáků i rodičů se Školním poradenským 

pracovištěm (školní psycholog, metodik prevence,  

výchovný poradce, speciální pedagog, koordinátor inkluze) 

- aktivní zapojení v projektech:  

✓ Šablony 2021 nám pomáhají 

✓ Pojďme na inkluzi společně 

✓ Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme 

✓ Mezinárodní projekty Erasmus+ 

- odpolední klub pro žáky 1. a 2. tříd 

- „skupiny podpory nadání“ pro zájemce  
 

- 14 učeben s interaktivní tabulí 

- 2 modernizované učebny ICT, nová učebna dílen,  

učebny odborných předmětů (Ch + Př, F, cizí jazyky) 

- cvičná kuchyňka, zážitková místnost pro 1.st. 

- ekologická učebna se zvířaty 

- komunikační centrum s knihovnou, relaxační centrum 

- sportovní hala, posilovna, víceúčelové hřiště s umělou trávou 

- školy je plně bezbariérová pro žáky od 4. třídy  

 
 



     

 

 

 

www.komenska.com 

 

I. stupeň 

 

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

od 1. třídy 
- podpora nadaných dětí (soutěže Eurorébus, Pangea, 

Brloh, Šifra Jana Ámose, Pišqworky, olympiády,….) 

- plavecký výcvik od 1. třídy 
- lyžařský kurz pro 4. – 5. třídy 
- škola v přírodě ve 2. třídě 
- výměnný pobyt žáků 5. tříd (ZŠ Bystričany – SK) 
- návštěvy planetária 
- návštěvy Divadla loutek v Ostravě 
- 4 oddělení školní družiny 
- mimoškolní akce (Broučci, maškarní ples, Noc 

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

kola) 
- webové stránky tříd 

 

II. stupeň 
 

- výuka dalších cizích jazyků (německý, ruský) 
- příprava žáků na vědomostní soutěže a olympiády 
- podpora nadaných (soutěže Mladý chemik, IQ 150, Pangea, 

Eurorébus, Šifra Jana Ámose, Brloh, Pišqworky, olympiády… ) 
- adaptační pobyty třídních kolektivů 
- všesportovní kurz na Podhradí v 6. třídě 
- lyžařský výcvik v 7. třídě 
- ozdravný pobyt v Itálii v 9. třídě 
- zahraniční exkurze do Vídně, Krakowa, Osvětimi 
- zájezd do Londýna 
- projektové dny – tematické workshopy, tandemová 

výuka 
- „Hledá se nový Komenský“ – starší žáci vyučují mladší 

děti 
- návštěvy divadel (Ostrava, Opava, Nový Jičín,Olomouc) 
- 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 – Silesia,Erasmus+ 
- projekty s partnerskými školami v zahraničí (Kuznia 

Raciborska – PL, Bystričany – SK) 
- spolupráce žáků se žáky základních i středních škol 

Oderska 

http://www.komenska.com/

