
Základní škola Schulzovy sady

… velká škola – velké možnosti 

- tradice, modernizace, příležitost, aktivita, kvalita a perspektiva - 
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Adaptační a stmelovací aktivity pro nové žáky 

a třídy, třídní projektové dny, spaní ve škole 

Sportovní turnaje a soutěže, hudební, divadelní 

a filmová představení 

Pořádáme akce v průběhu školního roku: 

▪ Běh Schulzovými sady 

▪ Martin na bílém koni 

▪ Večer s duchy 

▪ Vánoční a velikonoční tvořivá dílna 

▪ Představení a besídky 

▪ Exkurze a školní výlety 

(platí za příznivých podmínek) 

Nadstandardní úroveň práce pedagogů na 1. stupni 

školy podle hodnocení ČŠI 

Využívání klasických i moderních alternativních 

metod výuky – skupinové učení, kritické myšlení, 

tematické dny, čtenářské dílny, orientace na 

čtenářskou a matematickou gramotnost a logické 

myšlení, … 

Péče o žáky se vzdělávacími obtížemi, pedagogické 

intervence, doučování 

Podpora nadaných žáků a jejich účasti v soutěžích 

Nový ŠVP, anglický jazyk od 3. ročníku, informatika od 

4. ročníku 

Podpora sportu s výbornými výsledky:  

▪ Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku 

▪ Výuka bruslení  

▪ Házená, OVOV, štafetový pohár a kroužky 

On-line výuka, možnost zapůjčení IT zařízení 

Školní družina (6:00 – 16:30) se zajímavým programem, 

vlastními klubovnami a možnostmi pobytu na školních 

zahradách, celoroční tematická hra 

Zájmové kroužky  

Školní klub pro žáky 5. ročníku 

Vstřícnost, individuální přístup, partnerské vztahy, 

přátelské prostředí 

Školní poradenské pracoviště, metodici prevence, 

výchovní a kariérní poradci 

Program preventivních aktivit 

Monitorování vchodů a parkování kol kamerami 

Umístění v centru města 

▪ Autobusová zastávka přímo u školy 

▪ Základní umělecká škola nedaleko 

Chutné a zdravé obědy (včetně diety pro celiaky) 

v jídelně s vlastní kuchyní  

Spolupráce s DDM Jednička, Městskou knihovnou, 

Městským muzeem, ZOO 

Zdravý pohyb ve 3 tělocvičnách na hřištích s umělým 

travním a asfaltovým povrchem a v prostředí 

přilehlého městského parku 

Nadstandardní technické vybavení školy, moderní 

názorné pomůcky, odborné učebny 

Všechny třídy vybavené interaktivní technikou a 

dataprojektory s ozvučením a připojené k internetu 

Rozvoj čtenářství – školní knihovny, čtenářské dílny 

Zdravé svačiny – ovoce, zelenina a mléko do škol 


