Ř EDITELK Y A Ř EDITELÉ Z Á K L A DN ÍC H ŠKOL
ZŘ ÍZEN ÝC H STATUTÁ R N ÍM M ĚSTEM MOST
OZ N A M U J Í

ZÁPIS DĚTÍ
do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020, který se bude konat ve dnech
čtvrtek 4. dubna 2019 od 14 do 17 hodin
pátek
5. dubna 2019 od 14 do 17 hodin
v těchto základních školách:
Základní škola, Most, Svážná 2342,
příspěvková organizace (1. ZŠ)
skola@1zsmost.cz,
jana.nachtigalova@1zsmost.cz, www.1zsmost.cz
Počet tříd: 20, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KRUH“.
Zaměření: environmentální (ekologická) výchova, přírodní vědy.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický a německý jazyk.
Volitelné předměty: přírodovědná praktika, konverzace v anglickém jazyce, sportovní aktivity, výpočetní technika, domácnost.
Odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, zeměpisu s ultrakrátkou interaktivní projekcí, chemická laboratoř, biologická laboratoř, modernizované školní dílny,
cvičná kuchyňka, tělocvična, cvičební sálek, 2 učebny matematiky, 3 učebny anglického jazyka, německého jazyka s ultrakrátkou interaktivní projekcí, výtvarné výchovy, hudební výchovy, výpočetní techniky s interaktivním plazmovým zobrazovačem,
10 učeben s interaktivními tabulemi, ostatní učebny vybaveny moderní audiovizuální
technikou, žákovská Wi-Fi (kompletní pokrytí v celé škole). Škola má multifunkční
venkovní sportovní areál. V areálu školy je arboretum, naučná přírodovědná stezka,
2 učebny v přírodě, Geopark, digitální meteostanice.
Mimoškolní činnost: logopedie, nápravy specifických poruch učení, flétničky,
hračičky (čtení, dramatizace), výpočetní technika – tablety, hrátky se stavebnicí
Merkur, čtenářský klub, kroužek logických a společenských her, hravá angličtina
pro 1. a 2. ročník, sportovní kroužky, jóga pro nejmenší školáky, keramika, kroužek
dramatický, botanický, taneční, vaření, Malý badatel, cvičení z českého jazyka, semináře – matematika, český jazyk (příprava k přijímacím zkouškám na SŠ), lyžařský
výcvik od 1. ročníku, výjezdy do školy v přírodě, výjezdy do zahraničí, fairtradové akce,
exkurze, výlety, příměstský tábor, doučování.
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 17:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano – jeden hlavní pokrm, škola vaří i pro cizí strávníky (obědy přes
ulici).
Kantýna: ne; k dispozici automat na mléčné a ovocné výrobky; škola je zapojena
do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Mgr. Jana Nachtigalová v. r., ředitelka školy

Základní škola, Most, U Stadionu 1028,
příspěvková organizace (3. ZŠ)
info@3zsmost.cz, www.3zsmost.cz
Počet tříd: 25, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Kalokagathie“.
Zaměření: na všestrannost žáka, ve sportu především na atletiku, hokej, plavání,
míčové sporty. Od 6. ročníku je otevřena sportovní třída, které se věnují trenéři s kvalifikací I. třídy. Všestrannost je u žáků dále rozvíjena v oblasti estetické výchovy a vzdělanosti. Již u žáků 1. stupně je rozvíjena jazyková a počítačová gramotnost. Škola má
stálý kontakt s psychology, speciálními pedagogy a sleduje psychohygienu žáků.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický jazyk již od 1. třídy a podle zájmu i výuka německého
jazyka.
Volitelné předměty: od 7. třídy anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk,
ruský jazyk, od 7. třídy řada vybraných seminářů a praktik ze společenskovědních
a přírodovědných předmětů, tělesná výchova aj.
Odborné učebny: 2 počítačové učebny se stálým připojením na internet, učebny
chemie, přírodopisu, fyziky, dílny, cvičná kuchyňka a 2 tělocvičny. Školní amfiteátr
slouží jako venkovní učebna. Celkem 13 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi.
Tělesná výchova je vyučována ve sportovním areálu a zrekonstruovaném pavilonu
s bazénem.
Mimoškolní činnost: pro žáky a rodiče je po celý týden od jara do podzimu přístupný víceúčelový sportovní areál. Ostatní činnost je zaměřena především na sport
(kroužky atletiky, odbíjené, házené a míčových her, stolního tenisu, florbalu, fotbalu,
plavání), mezi další aktivity patří počítačový a keramický kroužek, nápravy specifických
poruch učení a chování, logopedická cvičení. Škola pořádá lyžařský a cykloturistický
kurz, školy v přírodě.
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h.
Školní klub: ano.
Školní jídelna: ano, zaměřená na zdravou výživu (nutriční specialisté) s možností
výběru ze 2 hlavních jídel a objednání či odhlašování jídel i přes internet.
Kantýna: ne.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
V zařízení školy je plavecký bazén, který děti mohou využívat v rámci výuky i po skončení vyučování.
Mgr. Josef Forman v. r., ředitel školy

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855,
příspěvková organizace (4. ZŠ)
reditelka@4zsmost.cz, www.4zsmost.cz
On-line rezervační systém zápisu, umožňuje rezervaci vybraného
dne a hodiny, klidný zápis bez čekání. Rezervace celý měsíc březen na adrese: http://4zsmost.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2018-04
Počet tříd: 25, předpoklad otevření 2–3 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola
pro život“.
Zaměření: ekologická výchova, spolupráce s badmintonovým oddílem Super Stars
Most, odborná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v 1. ročníku výuka
čtení genetickou metodou, možnost vzdělávání žáků se zrakovým postižením, péče
o nadané žáky.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický jazyk od 2. ročníku povinný, v 1. ročníku nepovinný,
v 7. ročníku povinně výuka druhého cizího jazyka, žáci volí mezi německým, francouzským a ruským jazykem.
Volitelné předměty: seminář a praktika z přírodovědných i společenskovědních předmětů, domácnost, sportovní hry, informatika, konverzace v cizím jazyce,
badminton.
Odborné učebny: fyziky, chemie, výtvarné výchovy (keramická pec), hudební
výchovy, domácích nauk, speciální pedagogiky, počítačová učebna připojená na internet, 2 mobilní počítačové učebny, informační a komunikační centrum, 2 tělocvičny.
Mimoškolní činnost: sport (lehká atletika, kopaná, šachy, badminton, stolní hokej,
florbal, volejbal, karate, přehazovaná, mažoretky), komunikační výchova, zdravověda,
keramika, hra na flétnu, výtvarné dílny.
Školní družina: ano, 4 oddělení, provoz od 6:00 do 16:30 h.
Školní klub: ano, 1 oddělení, provoz od 6:00 do 16:30 h.
Školní jídelna: ano, výběr z 2 jídel, zdravé svačinky.
Kantýna: ne; automat na dotované mléčné výrobky.
Knihovna: ano, multimediální pro potřeby výuky a zájmových útvarů.
Žákovský parlament: ano, schůzky pravidelně jedenkrát za měsíc.
Mgr. Alena Lorenzová v. r., ředitelka školy

Základní škola, Most, Zlatnická 186,
příspěvková organizace (5. ZŠ)
info@zschanov.cz, www.zschanov.cz

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912,
příspěvková organizace (10. ZŠ)
reditel@zs10.cz, www.zs10.cz

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474,
příspěvková organizace (15. ZŠ)
skola@mostzs15.cz, www.mostzs15.cz

Počet tříd: 12, předpoklad otevření 1 první třídy ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: v 1. až 9. ročníku základní školy školní vzdělávací program
„Amari škola – Naše škola I.“, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí možnost zvládnutí požadavků školního vzdělávacího programu vypracováním plánů pedagogické podpory. Školní vzdělávací program je nastaven tak, aby vyhovoval vzdělávacím
možnostem a mentalitě žáků romského etnika. Žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami škola nabízí službu speciálního pedagoga.
Zaměření: součástí školního vzdělávacího programu je učivo podporující příslušnost
k romské etnické menšině zařazením romských dějin, učiva o romské rodině a romských zvycích. Od 1. ročníku je do výuky zařazena alternativa k běžně užívané psací
abecedě Comenia Script. Písmo je vyučováno v 1. a 2. ročníku a nejpozději v polovině
2. ročníku je vyučováno i vázané psací písmo.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: od 2. ročníku anglický jazyk, od 8. ročníku výuka druhého cizího
jazyka (německý jazyk).
Volitelné předměty: ne.
Odborné učebny: dílny, cvičná kuchyně, učebny výpočetní techniky, učebny s interaktivními tabulemi.
Mimoškolní činnost: možnost volnočasových aktivit, doučování. Škola využívá
možnosti účastnit se soutěží základních škol.
Školní družina: ano, 2 oddělení, provoz od 11:30 do 17:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ne.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Škola využívá metod a forem práce, které usnadňují žákům se sociálním znevýhodněním úspěšněji zvládnout náročný vstup do školy.
Mgr. Monika Kynclová v. r., ředitelka školy

Počet tříd: 27, předpoklad otevření 1 první třídy ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Škola – studna života“.
Zaměření: od 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů, spolupráce se sportovními kluby (Mostecký fotbalový klub 1992, DHK Baník
Most – házená, Basketbalový klub Baník Most), projektová výuka, využití informačních
technologií ve výuce, kvalifikovaní speciální pedagogové zajišťující pomoc žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický jazyk od 2. ročníku. Od 7. ročníku volba dalšího cizího
jazyka (německý).
Volitelné předměty: sportovní hry.
Odborné učebny: zmodernizované učebny fyziky a chemie, učebny zeměpisu,
přírodopisu, hudebna, 2 učebny jazyků, zmodernizované školní dílny, školní pozemek,
internet ve všech učebnách, 2 počítačové učebny s vybavením 3D tiskárny, všechny
učebny s moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabule, dataprojektory), víceúčelový sportovní areál.
Mimoškolní činnost: kroužky stolního tenisu, basketbalu, házené, pohybové hry,
kroužek výtvarný, dramatický, pěvecký, matematický, digitální a technické dovednosti,
klub zábavné logiky a rozvoj matematiky, kamarád s počítačem, fyzikální dílny, náprava
řeči, hra na flétnu, Veselá věda, anglický jazyk, německý jazyk, příprava na přijímací
zkoušky (český jazyk, matematika).
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:30 h.
Školní klub: ne, volnočasové aktivity.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ne; dotované školní mléko pro 1. i 2. stupeň, projekt Ovoce do škol pro
1. i 2. stupeň.
Knihovna: ne.
Žákovský parlament: ano.
Ing. Bc. Hana Šlachtová v. r., ředitelka školy

Počet tříd: 25, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Radost – úspěch – zdraví“.
Zaměření: jazykové vyučování, informační a komunikační technologie a zdravý životní styl s dostatkem pohybových aktivit. Škola vytváří podmínky pro zdravý start do
života. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, žákům a jejich rodičům poskytuje služby speciální pedagog.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický, německý jazyk, konverzace v anglickém jazyce. V případě zájmu škola může nabídnout i výuku jazyka francouzského a ruského.
Volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce, mediální výchova – tvorba
školního časopisu, zdravý životní styl – zdravověda a první pomoc, přírodovědné
praktikum, člověk a kultura, výchova k občanské gramotnosti – školní parlament,
užité výtvarné činnosti, technické činnosti, školní video, domácnost, zájmová tělesná
výchova – florbal, házená, atletika, sportovní hry.
Odborné učebny: 2 počítačové učebny s připojením na internet, 17 učeben s interaktivní tabulí, 11 učeben s dataprojektorem, 2 tělocvičny, keramická dílna a další
učebny s odborným zaměřením, školní hřiště s umělým povrchem.
Mimoškolní činnost: bezplatné i placené zájmové kroužky jak ve školní družině
pro žáky 1. stupně, tak ve školním klubu pro žáky 2. stupně v souladu se zájmy žáků
(házená, stolní tenis, keramika, šprtec, vaření, výtvarné hrátky, kytara). Se školou
spolupracují neziskové organizace, které dětem nabízejí aktivity mimo vyučování
a o prázdninách.
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h.
Školní klub: ano, pro žáky 5. až 9. ročníku. Svojí pestrou činností a vlídným přístupem k žákům úspěšně působí jako prevence rizikových jevů chování.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ano.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Mgr. Lenka Firmanová v. r., ředitelka školy

Základní škola, Most, Obránců míru 2944,
příspěvková organizace (11. ZŠ)
reditel@11zsmost.cz; www.11zsmost.cz

Základní škola, Most, Okružní 1235,
příspěvková organizace (18. ZŠ)
reditel@18zs.cz, www.18zs.cz

Počet tříd: 22, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Do školy
s radostí“.
Zaměření: třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy.
Přípravná třída: podle zájmu rodičů.
Jazyková výuka: anglický jazyk již od 1. třídy, na 2. stupni od 7. třídy volitelný
francouzský, německý nebo ruský jazyk.
Volitelné předměty: cizí jazyky, práce na počítačích.
Odborné učebny: jazyková laboratoř, 2 počítačové učebny, přírodovědná učebna,
interaktivní učebny – 12 interaktivních tabulí, hudebny, učebna výtvarné výchovy,
keramická dílna, venkovní třída, sportovní areál, amfiteátr aj.
Mimoškolní činnost: pěvecké sbory Korálek, Perlička a Kamínek, kroužky keramiky, výpočetní techniky, hry na kytaru, rybářský kroužek. Další nabídka kroužků
a doučování v rámci projektu Inkluze na mosteckých školách, popř. šablon. Škola pořádá výjezdní soustředění sborů, kurz kresby a malby v přírodě, cykloturistický kurz aj.
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:30 h., v pátek do 16:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ne; automaty na nápoje.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Ing. Blažej Grznár v. r., ředitel školy

Počet tříd: 22, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Učení
s prožitkem“.
Zaměření: výuka cizích jazyků ve skupinách dle schopností žáků, totéž v českém
jazyce a matematice v 8. a 9. ročníku, využívání informačních a komunikačních technologií, ekologická výchova, kvalifikovaná náprava vývojových poruch učení, grafomotorických obtíží a logopedie, individuální péče o žáky z cizojazyčného prostředí.
Výuka začíná v 8:20 hod.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: povinná výuka anglického jazyka od počátku školní docházky (v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, 3., 4., 5., 8. a 9. ročník 3 hodiny týdně,
6. a 7. ročník 4 hodiny týdně), od 8. ročníku povinný druhý cizí jazyk.
Volitelné předměty: ekologická výchova, sportovní hry, konverzace v anglickém
jazyce, užité výtvarné činnosti, ICT v zeměpise, psaní na počítači, design a konstruování, domácnost, praktikum z přírodopisu.
Odborné učebny: 22 učeben s interaktivními tabulemi, 2 počítačové učebny s připojením na internet, učebna cizích jazyků se sluchátkovým systémem, odborné učebny
s dataprojektory, cvičná kuchyňka, dílny, učebna pro nápravu vývojových poruch učení
a logopedie, keramická dílna, 2 tělocvičny, hřiště s atletickou dráhou, skleník a učebna
v přírodě.
Mimoškolní činnost: sportovní kroužek, florbal, mažoretky, stolní hokej, dramatický kroužek, psaní na počítači všemi deseti, fyzikální kroužek, Veselá věda, kroužek
robotiky RoboKlub, příprava na přijímací zkoušky na SŠ.
Školní družina: ano, 6 oddělení, provoz od 6:00 do 17:00 hod., v případě zájmu
rodičů i během vedlejších prázdnin.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano, výběr ze 2 hlavních jídel, možnost objednání či odhlašování
jídel i přes internet.
Kantýna: ne, potravinový automat, prodej dotovaných mléčných výrobků, projekt
Mléko do škol a Ovoce do škol – mléčné výrobky a ovoce zdarma pro děti z přípravné
třídy a žáky 1. až 9. ročníku.
Knihovna: ano, i anglojazyčná literatura.
Žákovský parlament: ano.
Škola je bezbariérová.
Mgr. Jana Kropáčková v. r., ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454,
příspěvková organizace (7. ZŠ)
reditel@7zsmost.cz, www.7zsmost.cz
Počet tříd: 26, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Křišťálová škola“.
Zaměření: matematika (výuka matematiky s prvky Hejného metody), informatika
a robotika, anglický jazyk, kvalifikovaná náprava vývojových poruch učení a grafomotorických potíží. Škola klade důraz na maximální využívání nových informačních technologií ve výuce. Zaměřuje se na projektové vyučování.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický jazyk od 1. třídy, od 7. ročníku volba dalšího jazyka (německý, španělský, ruský či francouzský). Ve vybraných předmětech výuka v anglickém
jazyce dle vlastního projektu „Učíme jinak“ metodou CLIL.
Volitelné předměty: praktika z českého jazyka a matematiky, francouzský, španělský, ruský a německý jazyk, domácí nauky, informatika, praktika z přírodopisu,
výtvarné činnosti a dramatická výchova, sportovní hry (míčové hry, florbal, softbal),
ekonomika, finanční matematika, počítačová grafika, multimediální výchova.
Odborné učebny: rozvod internetu po celé škole, počítačové učebny, učebny
s moderní audiovizuální technikou (25 interaktivních tabulí, dataprojektory, vizualizéry),
informační centrum, které žáci využívají k přípravě na vyučování a k rozšíření vědomostí,
pracovna fyziky, chemie, učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí, učebna s hrnčířským kruhem, učebna pro výuku domácích nauk, dílny, venkovní učebna.
Mimoškolní činnost: kroužek informatiky, robotiky, programování a práce na
internetu pro žáky od 1. třídy, kroužek výtvarný, přírodovědný, Mladý zdravotník, keramika, sborový zpěv, stolní tenis, badminton, šachy, míčové sporty, stolní fotbal, šprtec,
pravidelná výuka lyžování na Klínech, víkendové akce pro děti a jejich rodiče. Žákům
i rodičům je po celý týden přístupný víceúčelový sportovní areál pro sportovní kroužky.
Školní družina: ano, 6 oddělení, provoz od 6:00 do 17:00 h.
Školní klub: ano
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ano.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Mgr. Libuše Hrdinová v. r., ředitelka školy

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace (8. ZŠ)
8zsmost@8zsmost.cz,
www.8zsmost.otevrena-skola.cz
Počet tříd: 25, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Devět
kroků do života“.
Zaměření: čtenářská gramotnost, informatika a práce na počítači, rozvoj dovedností
v oblasti výpočetní techniky, důraz je kladen na získávání nejen vědomostí, ale také
dovedností a kompetencí potřebných jak pro další vzdělávání, tak pro život. Výrazná je
snaha o bezpečné a zdravé školní prostředí. Výuka čtení genetickou metodou, nabídka
výuky psaní písmem Comenia Script (volitelně).
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: od 1. třídy nepovinně anglický jazyk, od 3. třídy povinně, další
cizí jazyk (německý) od 6. třídy volitelně, od 7. třídy povinně.
Volitelné předměty: ne.
Odborné učebny: 2 počítačové učebny, připojení na internet po celé škole,
24 učeben s interaktivní tabulí, učebna chemie a fyziky, přírodopisu, učebny cizích
jazyků, školní kuchyňka, dílny, tělocvična, multifunkční školní hřiště.
Mimoškolní činnost: nabídka 20–30 kroužků v rámci mnoha projektů, poznávací
a jazykové výlety do zahraničí, lyžařský kurz, školy v přírodě.
Školní družina: ano, 4 oddělení, provoz od 6:00 do 17:00 h.
Školní klub: ano.
Školní jídelna: ano, výběr ze 2 jídel.
Kantýna: ano, možnost nákupu dotovaného školního mléka a školní svačiny, škola
je zapojena do projektu Ovoce do škol.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Škola je kompletně bezbariérová.
Je podporována nadací The Kellner Family Foundation.
Mgr. Bc. Roman Ziegler v. r., ředitel školy

Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692,
příspěvková organizace (14. ZŠ)
zsrozmarynova@edu-most.cz,
www.zsrozmarynova.edu-most.cz
Počet tříd: 32, předpoklad otevření 4 prvních tříd ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Rozmarýnová – škola pro 21. století“.
Zaměření: jediná škola v Mostě s rozšířenou výukou jazyků. Škola se zapojuje do
řady projektů, které jí usnadňují práci v oblasti prevence a také v dalším vzdělávání
pedagogů. Škola se zapojuje do výzkumu v oblasti pedagogiky. Stala se certifikovaným zařízením pro praxe budoucích pedagogických pracovníků. Dětem s problémy
ve vzdělávání pomáhá prostřednictvím speciálně pedagogické péče, včetně logopedie. V souladu se školním vzdělávacím programem se zaměřuje na aktivity k získávání
kompetencí využitelných v běžném životě a k celoživotnímu vzdělávání. Motto školy:
„Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především použít.“
Přípravná třída: ne.
Jazyková výuka: ve 3. ročníku jsou kromě povinné výuky anglického jazyka otevřeny jazykové skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka. V 6. ročníku je v těchto
skupinách zařazen druhý cizí jazyk.
Volitelné předměty: sportovní aktivity, cvičení z matematiky, biologická praktika.
Odborné učebny: kinosál pro 120 osob, 2 počítačové učebny, učebna fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, učebny jazyků, 5 interaktivních učeben,
2 tělocvičny, gymnastický sál a atletický areál.
Mimoškolní činnost: ve víceúčelovém sportovním areálu nabízí aktivity pro své
žáky, ale i pro veřejnost – volejbal, plážový volejbal, kopanou, sportovní gymnastiku,
aerobik a rekreační sporty. To vše i o víkendech a o prázdninách. Zájmové kroužky
a nepovinné předměty: speciálně pedagogická péče, čtenářský klub, nápravy řeči,
kroužek anglického jazyka, pěvecký, matematika, volejbal, florbal, fotbal, pohybové
a sportovní aktivity, Sportík, peer klub, Merkur, hra na flétnu, Veselá věda, Kreativci,
Kuchtíci, šprtec, deskové hry, judo a další.
Školní družina: ano, 6 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h., v případě nutnosti
do 17:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano, možnost výběru ze 2 jídel.
Kantýna: ne.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: jiná forma.
Mgr. Jana Klanicová v. r., ředitelka školy

Základní školy jsou držiteli
těchto certifikátů a titulů:
Ekoškola – mezinárodní program, v jehož rámci žáci snižují ekologický
dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí.
eTwinning – potvrzení kvality eTwinningových projektů, uznání úsilí školy
o vysokou kvalitu a otevřenost na poli evropské spolupráce.
Fairtradová škola – škola podporující fair trade; svými aktivitami
dává najevo společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové
vzdělávání.
Férová škola – škola, která vytváří spravedlivé prostředí pro všechny
děti, snaží se využít potenciálu každého jedince a všem žákům bez rozdílu nabídnout stejné podmínky ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Rodiče vítáni – projekt zaměřený na prohloubení vzájemné otevřenosti
mezi školou a rodiči.
SMART vzorová škola –využití moderních technologií ve výuce a sdílení zkušeností s ostatními školami.
Škola přátelská dětem s alergií a astmatem – škola zaručuje fundovaný přístup pedagogů k dětem trpícím alergiemi a astmatem.
Škola udržitelného rozvoje I. stupně – škola, jež svým přístupem
k životnímu prostředí napomáhá naplňovat principy trvale udržitelného
rozvoje.
Zdravá škola – zaměřuje se na posilování a vytváření optimálních předpokladů u každého jedince jako včasné primární prevence civilizačních
chorob, antisociálního chování a závislostí.
Zelená škola, Recyklohraní – svým žákům a zaměstnancům poskytuje možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím
sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí,
přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Podrobnější informace o jednotlivých školách lze nalézt na jejich výše uvedených webových adresách.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu se dostaví také děti, kterým byla z jakéhokoli důvodu odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

Osoba, která dítě doprovází, předloží u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností,
resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona.

