Adresa a kontakty školy:

zpracováno 1. 3. 2018

Základní škola a Mateřská škola Strážek,
příspěvková organizace
Strážek 27, 592 53
ředitelka školy: Mgr. Anna Knoflíčková
731 107 933
sborovna II. stupně: 733 718 735
školní družina: 739 251 369
e-mail: zs.strazek@seznam.cz
web: www.zs-msstrazek.cz
Zřizovatel školy Městys Strážek dlouhodobě školu finančně podporuje a pravidelně investuje do
modernizace a údržby školní budovy. Letos bude provedena rekonstrukce tělocvičny ve Strážku, kde
škola vyučuje tělesnou výchovu.
Motto: „ Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou
žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“
Systém současného školství umožňuje Vám, rodičům, vybrat si školu, na které se Vaše dítě bude vzdělávat.
Správnému rozhodnutí by mělo předcházet vyhodnocení dostupných informací a referencí o škole, vhodné
je školu přímo navštívit.
Využijte Dne otevřených dveří v úterý 27. 3. 2018.
Můžete nahlédnout přímo do vyučovacích hodin a pohovořit s učiteli (výuka od 7:30). Od 15:00 do 17:00
hodin je připraveno velikonoční tvoření s dětmi. Zápis do 1. ročníku je ve středu 11. dubna 2018 od
12:30, přestup z jiné školy je možný kdykoliv během roku.
Základní škola ve Strážku nabízí systematické a kvalitní vzdělávání v úplné základní škole s devíti
ročníky v regionu Bystřice nad Pernštejnem, nabízí standartní služby velké školy.
V ČEM VIDÍME VÝHODY MALÝCH KOLEKTIVŮ VE SROVNÁNÍ SE ŠKOLAMI
S VELKÝM POČTEM ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ?
Skupiny spojených ročníků jsou vytvářeny zpravidla ve výuce výchovných předmětů. V 1. ročníku
kromě výchovných předmětů třídu na výuku do skupin nespojujeme. V každém ročníku většinou
probíhá jednou týdně samostatně výuka matematiky nebo českého jazyka. Na výuku angličtiny
vytváříme skupiny jen v hodinách konverzace. Na 2. stupni probíhá většinou výuka všech hlavních
předmětů bez spojování ročníků do skupin. Výuka v malých skupinách umožňuje učitelům věnovat
více času pro individualizované vzdělávání a poznání možností žáka.
Dovolujeme si Vám sdělit, v čem jsme jiní než školy v okolí, a co u nás najdete:
-

komplexní přípravu žáka pro praktický život (rozvíjení zručnosti ve vybavené dílně, práci na školní
zahradě a s technickými stavebnicemi, výuku ve venkovní učebně)
přípravu na přijímací zkoušky a doučování žáků zdarma
výuku anglického jazyka od 1. ročníku, od 3. ročníku přichází do vyučovacích hodin s českým
učitelem rodilý mluvčí (realizujeme již čtvrtý rok)
vzdělávání a výchovu k morálním hodnotám (přestupky nepřehlížíme, ale skutečně řešíme)
rozvíjení schopnosti samostatné a kritické práce s informacemi, školní intranet
propojení vzdělávání od mateřské školy do ukončení školní docházky v jedné budově (společné
akce, vstupy předškoláků do vyučovacích hodin a jiné)
práci v malých skupinách, která umožňuje opravdu individuální přístup, učitel může věnovat
žákovi čas podle jeho potřeb, nezapomíná ani na žáky nadané
čisté a esteticky pěkně upravené prostředí školy, výstavu prací žáků

-

zajištění bezpečí (uzamčený vstup nebo dohled u hlavního vchodu, škola je u autobusové zastávky)
žáci mohou trávit volný čas v areálu Oranžového hřiště u školy s novými herními prvky po celou
dobu provozu školy (6:30 – 15:30)
rozšířená činnost školní družiny, možnost využití ranního provozu od 6:30 do 7:00, odpolední
provoz prodloužen do 15:30
veřejnou knihovnu v budově školy
Věříme, že jsme dobrou školou pro ty, kteří staví úspěch vzdělávání na tradičním modelu
školství: kázeň, základní učivo a důslednost v plnění školních povinností.
Certifikáty školy: Škola pro demokracii (děti mají žákovský parlament)
Rodiče vítáni (aktivní Spolek rodičů)
Nenech to být a něco udělej (schránka důvěry)
Skutečně zdravá škola
Přehled kroužků:
o Sportovní
o Technický kroužek
o Příprava na přijímací zkoušky
o Anglický jazyk pro předškoláky
o Dramatický
o Fyzika nás baví

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

11. dubna 2018

Zapojení školy do projektů
ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY
Tento projekt je podpořen nadací ČEZ. Hřiště v areálu školy slouží pro výuku, poznávání, sportování a
odpočinek. Využívají ho děti všech součástí školy – mateřské i základní školy a školní družiny. Nabízí
dětem odpočinkový prostor, který využívají dojíždějící žáci před odjezdem autobusů.
MODERNÍ FORMY VÝUKY V ZŠ A MŠ STRÁŽEK 2016-2018
Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
spolupráci s rodiči dětí a žáků. V ZŠ a MŠ pracuje školní asistent.
OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL
Žáci celé školy dostávají zdarma jednou týdně čerstvé ovoce a mléčné výrobky.
INKLUZE VE VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem projektu je začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, poskytovat
žákům doučování - pedagogickou intervenci a výuku podle individuálních vzdělávacích plánů.
LET´S SPEAK TOGETHER 4 „ Budeme spolu mluvit“
Na naší škole působí již čtvrtý školní rok rodilý mluvčí, který s dětmi pracuje v hodinách anglického
jazyka společně s českou učitelkou.
ZNÁM KŘIŠŤÁLOVOU STUDÁNKU
Ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko se podílíme na údržbě studánky v lese pod Jemnicí.
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ - VYUŽITÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE
Pedagogové získali do výuky 12 moderních mobilních zařízení, která využívají při práci s interaktivní
tabulí.

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ
Škola hradí z rozvojového programu MŠMT Podpora výuky plavání dopravu žáků 2. a 3. ročníku na
plavání do bazénu v Novém Městě na Moravě.
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN V ZŠ (projekt realizuje zřizovatel školy)
Letos bude provedena modernizace učebny počítačů, učebny cizích jazyků, učebny přírodovědné, stavební
úpravy polytechnické učebny (učebny pracovní výchovy - dílny) a modernizace vnitřní konektivity školy.

V současné době škola vyhodnocuje, zda začít projekt Podpora zařízení péče o děti 1. stupně
(rozšíření provozu a nákup vybavení družiny) a možnost realizovat příměstské tábory v době
prázdnin.

ZÁPIS DO MŠ 3. května 2018
(přijímáme děti i během školního roku do kapacity 32 dětí)
U zápisu upřednostňujeme děti starší 3let věku.
Motto: „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky a nezachytitelné vteřiny.“
Karel Čapek
Telefonické spojení: 733/520 641
Vedoucí učitelka: Bc. Kateřina Dvořáčková
Paní učitelky MŠ: Eva Pišínová, Ivana Červinková, DiS.

Mateřská škola se vzdělává podle Školního vzdělávacího programu
,,Sovičky a Myšky objevují krásu světa"
Naše priority:
Vzdělávací činnosti tvoříme flexibilně, průběžně dle aktuálních potřeb dětí, vycházíme ze složení tříd, věku
dětí a jejich individuálních potřeb. Vedeme děti ke vzdělávání hrou, které má usnadňovat dítěti jeho další
životní i vzdělávací cestu. Naším záměrem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a
zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu
poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto
společností uznávané.

Nabízíme zákonným zástupcům odbornou konzultaci. Společně předcházíme rizikovým situacím, umíme
organizovat společné aktivity dětí se žáky základní školy, učíme je vzájemnému respektu.
Spolupracujeme při organizaci dnů dětí, adventních a velikonočních dílniček nebo pořádáme společné
výlety. Další předností vzdělávací činnosti je, že děti mohou pracovat v učebně školy s interaktivními
výukovými programy. Výhodou našeho subjektu je Oranžové hřiště s novými herními prvky a blízkost
autobusové zastávky, nabízíme možnost účastnit se odpolední doplňkové nadstandartní činnosti, přípravy na
bezproblémový vstup do základní školy, kdy umožňujeme rodičům přímo pracovat s jejich dětmi pod
odborným dohledem proškolené učitelky. Pravidelně začleňujeme zdravotně preventivní cvičení. Máme
vlastní školní poradenské pracoviště a spolupracujeme s odborníky (zubní lékařkou, dětskou
logopedkou, se speciálními pedagogy z poradenských zařízení z Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje). Každoročně doplňujeme vzdělávací nabídku o návštěvu divadla v Brně a bazénu v okolí.
Disponujeme možností využívat školního asistenta. Připravujeme společně se Spolkem rodičů při MŠ a ZŠ
Strážek dětský karneval, který nám hradí spoustu aktivit a dárků.
Aktuálně doplňujeme tematické bloky vhodnými projekty (např. ZAHRADNÍČCI A ZDRAVÁ VÝŽIVA
s přiřazeným programem Skutečně zdravá škola, NECHCI BOLAVÉ ZOUBKY, ČERVENÁ STÁT!...)

Jsme dvoutřídní mateřská škola:
I. třída,,MYŠKY"
Zde se scházejí děti různého věku, zpravidla od 2 do 4,5 let. Třída se zaměřuje především na rozvoj
sebeobslužných dovedností a hygienických návyků, dále na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Pozornost je
věnována rozvoji komunikačních dovedností a logopedické prevence. Rodičům v prvním týdnu docházky
dítěte umožňujeme pobývat s ním v mateřské škole a zabezpečit mu tak adaptaci na nové prostředí tzv.
Adaptační týden.

II. třída ,,SOVIČKY"
Třída je zaměřená na rozvoj zejména grafomotoriky, předčtenářských a předmatematických dovedností,
na logopedickou prevenci (spolupracujeme s odborníky) u dětí různého věku, zpravidla od 4,5 do 6 (7) let.
Děti systematickou přípravou vedeme na bezproblémový vstup do ZŠ, zejména intenzivní je příprava u dětí
s povinným předškolním vzděláváním. U nejstarších dětí nabízíme odpolední doplňkovou činnostní nabídku
Edukačně stimulačních skupin, které jsou určeny i pro děti z okolních mateřských škol.

Každá třída pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího programu.

Těšíme se na VÁS!!!

