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Škola, kde si svůj pocit úspěchu prožije každé dítě. 

Škola, kde učitelé i žáci přemýšlejí nad tím, proč, jak a co dělají. 
 

 

 

 
 
 

Zápis do prvních tříd 

Zápisový den: pátek 14. 4. 2023, 13.00 – 18.00 v budově školy 

U zápisu potřebujete průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

Rodič si může pro své dítě vybrat jakoukoliv školu, bez ohledu na to, kde bydlí. 

 

 

Akce před zápisem 

Kompletní přehled všech akcí, které jsme pro Vás a Vaše děti 
připravili ještě před zápisem do prvních tříd, najdete na poslední 

straně této brožury. 
 



 

TŘI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDMĚTY V NAŠÍ ŠKOLE SE JMENUJÍ: 

KOMUNIKACE, SPOLUPRÁCE, SCHOPNOST SÁM SE UČIT. 

 

1)   Komunikace 

Pokud neumíte komunikovat, nedokážete nadchnout druhé a prodat své sny. Co je vám platná 

hlava plná nápadů, když je neumíte sdělit druhým.  

2)    Spolupráce 

Druhý nejdůležitější předmět. Pokud ho nebudete zvládat, nedokážete dát dohromady nápady 

skupiny a vybrat to, co je v dané chvíli nejefektivnější, protože se budete nekonstruktivně hádat. 

3)    Sám se učit 

Nových poznatků přibývá každou minutu tolik, že není v silách školy je do dětí dostat. Je ale 

důležité podporovat děti v touze učit se, v touze hledat. 

A FUNGUJE TO? 

Opíráme se o fakta. O názory laické i odborné veřejnosti. 

 

LAICKÁ VEŘEJNOST, RODIČE 

V naší škole máme 53 % dětí, které k nám spádově nepatří. Jejich rodiče si tedy naši školu 

cíleně vybrali. 
 

 

Co na škole oceňují rodiče:  

Otevřenou komunikaci (za tu získáváme absolutně nejvíc pochval). Kvalitu sboru (profesní i 

lidské, jeho stabilitu). Kvalitu výuky (pestrost, moderní výukové postupy). Projekty, aktivity 

(zapojení do řady akcí). Zapojení do soutěží a olympiád (počet zapojených žáků i jejich výsledky). 

Vybavení školy a tříd (výrazně se zlepšuje). Nabídku kroužků (počet, pestrost nabídky i snahu 

reagovat na poptávku). Webové stránky (množství informací, často a pravidelně obměňované 

stránky).  
 

Zdroj: anketa rodičů. 
 

 

Co říkají žáci:  

Patříme mezi 15 % nejlépe hodnocených tuzemských škol. 93 % našich žáků by školu 

doporučilo svým kamarádům.  
 

Zdroj: společnost Scio. 
 

 

Co říká Česká školní inspekce:  

Inspekce označila naši školu ve třech oblastech jako příklad inspirativní praxe pro ostatní. To je 

v českém školství spíše výjimečné, výrazně pozitivní hodnocení. Za silné stránky inspekce 

označila například velmi dobré vzdělávací výsledky žáků a kvalitní práci pedagogů školy  

s výsledky vzdělávání žáků.  
 

Zdroj: Inspekční protokol. 
 



 

ŠKOLA S KVALITNÍ VÝUKOU 

Společnost Scio nás zařadila mezi školy s kvalitní výukou, které 

posouvají české školství dál. 

Společnost Scio nás zařadila mezi školy, kde lidé dělají svou práci s 

nadšením, dokážou formulovat své myšlenky a sdělovat je ostatním. 
 

FAKUTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP OLOMOUC 

- Jsme fakultní školou 

- Statut získávají školy: 

 S kvalitní výukou, s dobrým vybavením 

 Uplatňující nové trendy 

 S kvalifikovanými a kreativními učiteli 
 

 

 RODIČE VÍTÁNÍ 

Jako první škola ve Zlínském kraji jsme získali prestižní značku Rodiče vítáni. 

Dostávají ji „školy, které dělají dobré věci a dovedou dobře komunikovat  

s rodiči svých žáků i s žáky samotnými“. 

  
 

 

CENA ZA BEZPEČNOU ŠKOLU 

Snaží se pedagogický sbor školy vytvářet prostředí, ve kterém se mohou děti cítit bezpečně? 

Nepřímou odpověď poskytli odborníci ze Zlínského kraje. Naši školu opakovaně zařadili mezi ty, 

které se kvalitně starají o bezpečí dětí ve škole a předcházejí nežádoucím jevům. 
 

 

 

V NAŠÍ ŠKOLE UČÍ TROJNÁSOBNÝ  

ZLATÝ ÁMOS  
 

 

Naše vyučující, Mgr. Růžena Hlůšková, vyhrála 
v roce 2013 v soutěži Zlatý Ámos o nejoblí-
benějšího učitele České republiky. Kromě 
hlavní ceny získala Růžena Hlůšková ještě titul 
Dětský Amos od dětské poroty a zvítězila také 

v hlasování o Ámose sympaťáka. Další 
vyučující, Mgr. Pavlína Strýčková, získala 
v roce 2019 v téže soutěži titul Ámos sympaťák 
a Ámos matematik. 

 
 

SOUNÁLEŽITOST SE ŠKOLOU 

Záleží nám na tom, aby žáci žili se svojí školou. Proto: 

- Podporujeme činnost žákovského parlamentu, který může, mimo jiné, spolurozhodovat o tom, 

kam bude škola investovat část peněz. 

-  Ve škole jsme zavedli žákovská shromáždění, při kterých se jednou za dva měsíce scházejí 

žáci školy a vyučující a společně diskutují na téma, které je zajímá. 

- Žáci školy jednou za rok vyjadřují v anketě názor na kvalitu jednotlivých vyučovacích hodin. 

 

 

 



 
VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE 

Nad rámec běžné výuky podporujeme (především sestavením učebních plánů, množstvím 

odučených hodin, nabídkou volitelných předmětů, kroužků, účastí v soutěžích) tři vzdělávací oblasti: 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Rozvoj jazykových schopností žáků se zaměřením na využití 

cizího jazyka v praxi. 

INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Podpora informační a komunikační 

technologie (všichni absolventi by měli být jejími poučenými uživateli), orientace ve světě informací.  

ČLOVĚK A SVĚT ZDRAVÍ. Zdravý životní styl, podpora rozvoje pohybových dovedností žáků  

ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. 
 

 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Testy Scio, 9. ročník – pravidelně v lepší polovině škol, aktuálně patříme mezi 20 % nejlepších škol. 

Testy Informační gramotnosti – nejlepších 15 % škol. 

Srovnání úspěšnosti absolventů – studenti hlásící se na gymnázia – nejlepších 20 % škol, na jiné školy 

než gymnázia v lepší polovině.  
 

 

PROJEKTY EVROPSKÉ 

V minulosti jsme byli zapojeni do mnoha evropských 

projektů. Díky těmto projektům cestovali naši žáci i 

vyučující po celé Evropě a získávali cenné 

zkušenosti. Spolupracovali jsme a spolupracujeme 

se školami v těchto zemích: Finsko, Chorvatsko, 

Irsko, Itálie, Lotyšsko, Německo, Polsko, Slovinsko, 

Španělsko, Turecko, Velká Británie. V těchto 

aktivitách nás přibrzdil Covid. V roce 2024 budeme 

podávat novou žádost a zahraniční stáže chceme 

znovu realizovat. 

 

 

PROJEKTY ŠKOLNÍ 

Podporujeme projektovou výuku. Ve škole realizujeme desítky 

školních projektů, při nichž propojujeme různé předměty, ale i 

ročníky. Dětem taková výuka lépe umožňuje pochopit látku 

v souvislostech. 

 

 

KROUŽKY 

Každý rok nabízíme více než dvacet školních kroužků, našim cílem je, aby škola „žila od rána do 

večera“. Při nabídce kroužků se snažíme vycházet ze zájmu žáků a rodičů, na jejich názor se 

ptáme v anketách. 
 

 

VÝUKA ORIENTOVANÁ NA DOVEDNOSTI 

Vycházíme ze znalostí, ale za důležitější považujeme dovednosti. Sdělujeme například to, zda 

dítě v jednotlivých předmětech dokáže spolupracovat se spolužáky, uplatnit vlastní nápady, zda 

umí řešit problémy, jestli dokáže hovořit k věci, dodržuje základní pravidla a povinnosti, má 

základní pracovní návyky nebo to, zda se umí poučit z vlastních chyb. 

 



 

 

PROČ SI RODIČE PRO SVÉ DĚTI VYBÍRAJÍ NAŠI ŠKOLU 

 

Níže Vám nabízíme šest odpovědí, které rodiče nejčastěji uváděli jako důvod, kvůli kterému pro 

své dítě zvolili právě naši školu. 

1) Škola má dobré jméno. 

2) Líbí se mně způsob, kterým se ve škole učí. 

3) Způsob, kterým škola komunikuje s rodiči i s okolím. 

4) Pozitivní zkušenost, kterou se školou máme v případě starších sourozenců. 

5) Škola na mě působí jinak než většina základních škol. 

6) Rozumím tomu, o co se škola snaží, hodnoty této školy jsou mně blízké. 

            

Prváčci se protančili k prvnímu vysvědčení.         Druháčci a jejich prezentace mazlíčků. 

            
          

           Třeťáci se učili od osmáků …..                          ... šesťáci na SŠPHZ….. 
 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deváťáci obhájili své absolventské práce.           … na Ježíškových dílničkách… 
 
 



 
                     

                                        

TECHNIKA A LIDÉ 

Anebo raději naopak. Lidé a technika. Jsme sice škola s nejmodernější vyučovací technikou, ale 

to není cíl, jen prostředek. Nejdůležitější ve škole jsou lidé. Žáci a učitelé. Máme kvalifikované, 

odborně zdatné, aktivní a pozitivně naladěné vyučující, kteří (nejen) s pomocí techniky realizují 

kvalitní výuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PŘEDŠKOLIČKA PRO DĚTI I RODIČE 
 

PŘEDŠKOLIČKA, 23. 3. 2023, 16.00 – 17.00 
Témata: 

- Jak u nás učíme (ukázky výuky s našimi nejmenšími žáky) – 15 minut 

- Hodnoty školy (co je pro nás ve škole důležité, na čem a proč stavíme naši 

výuku) – 10 minut 

- Jak poznat, zda dát dítě do školy, nebo ještě počkat – 15 minut 

- Beseda s vedením školy a s vyučujícími prvního stupně, prostor pro vše, co 

Vás zajímá – 25 minut 

 
O Vaše děti se po celých 60 minut postarají naše vyučující, připraví pro ně 
samostatný program. 
 

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ,  
14. 4. 2023, 13.00 – 18.00 


