Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovolujeme si Vás oslovit v době, kdy se vážně rozhodujete, které
škole svěříte své dítě.
ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě je moderně vybavená škola,
v níž se učitelé snaží co nejvíce rozvíjet nadání a schopnosti všech
dětí. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“.
Naše škola je přístupná všem dětem vzhledem k dostupnosti autobusové zastávky v blízkosti
školy a bezbariérového přístupu do budovy.

Vašim dětem na naší škole nabízíme:

















kvalitní výuku, osobní přístup k žákům, pomoc při řešení individuálních problémů žáků
výchovné poradenství, péče o žáky se specifickými poruchami učení
tradiční, skupinové a projektové vyučování v moderních učebnách
již od prvních tříd je zavedena výuka cizích jazyků jako součást učebního plánu, jsme
zapojeni do mezinárodních projektů na podporu výuky angličtiny, naši školu navštěvují
hosté ze zahraničí, ve vyšších ročnících jsou hodiny s učitelem – rodilým mluvčím.
výuka informatiky od 3. ročníku. Získali jsme titul Bobří škola, za dlouhodobou podporu
výuky programování. Práce na počítačích je součást práce dětí už od 1. třídy.
systematické a komplexní posilování fyzické zdatnosti v hodinách TV, dětí chodí plavat,
bruslit, lyžovat (malý lyžáček, velký lyžák), nabízíme sportovní kroužky při škole
nabízíme také kroužky výtvarný, počítačový, žurnalistický a kouzelnou laboratoř
od 6. ročníku výběr z nepovinných nebo volitelných předmětů, zaměřených na zájmy žáků
(němčina, ruština, informatika, ekologie, matematicko-fyzikální a výtvarný seminář, sport)
vynikající sportovní zázemí, atletické hřiště přímo v areálu školy, beach hřiště, dvě
tělocvičny s moderním vybavením, herna pro stolní tenis, posilovna, menší tělocvična na
družině
úspěšná činnost sportovního klubu 1. AC zaměřená především na florbal, aerobik, volejbal
lyžařské kurzy, plavecký výcvik, bruslení, školy v přírodě, zimní a letní sportovní tábor
v době prázdnin
školní družina s provozem od 6:00 do 16:30 hod zajišťuje bohaté vyžití pro Vaše děti,
připravuje řadu výletů a pátečních nocí v družině. Děti využívají dobře vybavené herny,
školní zahradu s botanickým arboretem, Je tu domeček, ohniště i lanové hřiště.
prostorná školní jídelna nabízí denně výběr ze dvou chutných jídel a zeleninový bar.

Rodičům nabízíme
 denně aktualizovaný web, elektronickou žákovku
 možnost účastnit se dopolední výuky – po domluvě s vyučujícím
 konzultační odpoledne, řešení výchovných a vzdělávacích problémů s preventistou a
výchovnou poradkyní
 akce pro děti i jejich rodiče – ukázkové hodiny, akademie, jarmarky, tvořivé dílny, dny
otevřených dveří, besedy, kulturní představení

Chcete se o nás dozvědět vědět víc?
Informace najdete na našich webových stránkách www.zsvin.cz nebo na telefonních číslech
572 634 321 – kancelář školy, 572 634 322 – ředitelství školy
Těšíme se na Vás!

Učitelé a vychovatelky ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod

