Deset důvodů, proč si vybrat naši školu
1.







2.






Jsme jediná škola v Bohumíně začleněná do sítě tzv. škol podporujících zdraví = „Zdravá
škola“ (www.program-spz.cz.).
Naši žáci mají možnost odebírat v rámci projektu „Ovoce do škol“ pravidelně a zdarma ovoce
a zeleninu (http://www.ovocedoskol.eu/).
Jsme první škola v Bohumíně s certifikátem „Rodiče vítáni“. (http://www.rodicevitani.cz/).
Naše
škola
je
nositelem
titulu
„Škola
pro
udržitelný
život
(http://www.nadacepartnerstvi.cz/skola).
Naše škola byla zapojena do výzvy EU – „Peníze školám“ (http://www.eupenizeskolam.cz/).

Učíme moderními metodami, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.
Výuka čtení a psaní v 1. ročníku probíhá genetickou metodou, která dětem umožní číst
jednoduché souvislé texty již v období kolem prosince.
Výuka matematiky probíhá metodou profesora Hejného.
Výuka anglického jazyka u nás začíná již od 1. ročníku (výuka druhého cizího jazyka začíná
v 7. ročníku).

3. Vyučujeme v moderně vybavených třídách a odborných učebnách. Máme například počítačové
učebny, jazykovou multifunkční učebnu, přírodovědnou učebnu s tablety, učebnu chemie, ve
třídách jsou interaktivní tabule.
4. Již od 1. ročníku u nás probíhá výuka na interaktivní tabuli a na počítačích.
5. Aktivně spolupracujeme s naší družební základní školou v polském Zabelkově.
6. Za příznivého počasí máme možnost výuky a relaxace o přestávkách na školní zahradě.
7. V rámci aktivního využití volného času si mohou naši žáci vybrat z široké nabídky zájmových
kroužků, např. aerobik, sportovní hry, dramatický kroužek, zdravotnický kroužek, klub volného
času, keramika, vaření, šikovná ručka.
8. Součástí tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku je výuka plavání. Již od 1. ročníku se žáci mohou
účastnit lyžařských výcvikových kurzů. Žáci 1. stupně a 6. ročníku jezdí na dotované adaptační
pobyty a školy v přírodě.
9. V průběhu školního roku se naši žáci zapojují do školních projektů, které rozvíjejí jejich
všestranné znalosti a dovednosti. Jsou to např. Vánoční strom pro zvířátka, Dny zdraví, Naše
město, Den zvířat, Den stromů a další.
10. Výuka 1. a 2. tříd probíhá na elokovaném pracovišti. Jedná se o „školu rodinného typu“, v níž je
snazší adaptace dětí na školní prostředí, nižší počet žáků ve škole, klidné a vstřícné prostředí,
možnost užší spolupráce učitele, žáka a rodiče.

