
       PROČ PRÁVĚ K NÁM? 2017 
 

Adresa a kontakty školy: 
    

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 
 

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. 
 

Motto: „ Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou 

žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“ 

 

Jsme úplná základní škola s devíti ročníky v regionu Bystřice nad Pernštejnem, nabízíme 

standartní služby velké školy. Vzhledem k menšímu počtu žáků školy učíme ve skupinách. 
 

SPOJENÉ TŘÍDY MÁME POUZE NA 1. STUPNI.  V 1. ročníku kromě výchovných předmětů třídu 

na výuku do skupin nespojujeme. V každém ročníku většinou probíhá jednou týdně samostatně výuka 

matematiky a českého jazyka. Na výuku angličtiny vytváříme skupiny jen v hodinách konverzace. 

Na 2. stupni probíhá výuka všech hlavních předmětů většinou bez spojování ročníků do skupin, učíme 

malé skupiny žáků. 

Skupiny spojených ročníků jsou vytvářeny zpravidla ve výuce výchovných předmětů. 

V ČEM VIDÍME VÝHODY MALÝCH KOLEKTIVŮ VE SROVNÁNÍ SE ŠKOLAMI 

S VELKÝM POČTEM ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ? 

 

VÝUKA V  MALÝCH SKUPINÁCH PŘINÁŠÍ UČITELŮM VÍCE ČASU PRO 

INDIVIDUALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POZNÁNÍ MOŽNOSTÍ ŽÁKA. UMOŽŇUJE 

HLEDAT PRO KAŽDÉHO ŽÁKA VHODNÉ METODY UČENÍ A OCENIT JEHO POKROK 

VE VZDĚLÁVÁNÍ. 

ELIMINUJEME PROJEVY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝUKOVÉ PROBLÉMY A 

KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY NEPŘEHLÍŽÍME, ALE ŘEŠÍME.    

DOBRÉ VZTAHY MEZI DĚTMI JSOU PRO NÁS ZÁKLADEM ÚSPĚCHU VE VZDĚLÁVÁNÍ. 

 

Co možná ovlivní rozhodnutí kterou školu vybrat? Co nabízíme právě v naší škole? 

 výuku v moderní budově, bezpečné prostředí, blízkost autobusové zastávky 

 již třetím školním rokem učíme anglickou konverzaci za přítomnosti rodilého mluvčího v hodině 

 školní poradenské pracoviště (konzultace k inkluzi, volbě povolání, podpůrným opatřením,…) 

 lyžařský a cyklistický kurz 

 poznávací zájezdy a exkurze po vlasti i do zahraničí 

 výuku plavání na 1. stupni 

 tvorbu vlastního časopisu „Školní drby aneb Víme vše“ 
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 doučovací skupiny zdarma 

 dvakrát ročně zubní preventivní prohlídku ve spolupráci s lékařkami MUDr. Marií Kulkovou a MUDr. 

Michaelou Kaletovou 

 detašovanou třídu ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem – výuky hry na dechové nástroje a na klavír 

 relaxační a výukový prostor venkovní učebny a přírodní zahrady 

 činnost školního parlamentu – žáci se podílí na diskusi o vzdělávání a organizují zajímavé aktivity 

 podporu manuální zručnosti žáků, výuku ve školní dílně 

 společné akce I. a II. stupně ZŠ s dětmi MŠ aneb „Vše pod jednou střechou“ 

 účast v soutěžích / okresní, krajská kola 

 volnočasové aktivity (tvořivé dílny, karneval, …)   

 veřejnou knihovnu v budově školy                                                              

 

                ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ           11. dubna 2017 

 

 Zapojení školy do projektů 

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY 

Tento projekt je realizován v roce 2017 a je podpořen nadací ČEZ. Hřiště 

v areálu školní zahrady bude sloužit pro výuku, poznávání, sportování a 

odpočinek. Využívat ho budou děti všech součástí školy - mateřské                

i základní školy a školní družiny. Nabídne dětem odpočinkový prostor, 

který budou využívat i 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. 

Přehled kroužků: 

 

o Sportovní    

o Aerobik                                               

o Příprava na přijímací zkoušky  

o Anglický jazyk pro předškoláky 

o Dramatický 

o Stavíme z Merkuru 

o Vaření 

 



 

OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL 

Žáci prvního stupně dostávají zdarma jednou týdně čerstvé ovoce. Žáci 

školy si mohou koupit dotované mléčné výrobky.  

 

INKLUZE – VZDĚLÁVÁNÍ  

Cílem projektu je začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžné výuky. 

 

LET´S  SPEAK TOGETHER 3 

Na naší škole působí již třetí 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 obnově a údržbě 

studánky v lese pod Jemnicí. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ - VYUŽITÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ VE 

VÝUCE 

Pedagogové získali v roce 2015 do výuky 12 moderních mobilních 

zařízení, která využívají při práci s interaktivní tabulí. 

 

     

 

NABÍZÍME VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

 VEDEME ŽÁKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ  

 ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ S RODILÝM MLUVČÍM 

 

             



MATEŘSKÁ ŠKOLA VE STRÁŽKU 

                                                                                                                                               
 

Vedoucí učitelka: Bc.  Kateřina Dvořáčková                          ZÁPIS  DO MŠ      4. května 2017                                 

                                                                               (přijímáme děti i během školního roku do kapacity 32 dětí) 

 

Výuka probíhá ve dvou třídách.                                                      

 I. třída ,,MYŠKY" 

Třída se zaměřuje především na rozvoj sebeobslužných dovedností a hygienických návyků, dále na rozvoj 

hrubé a jemné motoriky. Pozornost je věnována rozvoji komunikačních dovedností.  

 

II. třída ,,SOVIČKY"  

Třída je zaměřená na rozvoj grafomotoriky, předčtenářských, předmatematických dovedností a na 

logopedickou prevenci. Ke každému tématu vytváříme myšlenkové mapy.   

 

Každá třída pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího programu. Každý program odpovídá 

individuálním potřebám a věku dětí, vychází z našeho ŠVP PV pod názvem „ Sovičky a myšky objevují 

krásu světa“. Jednotlivá týdenní témata jsou součástí čtyř integrovaných bloků: Jaro dělá pokusy, Barvy, 

barvičky, vyskočily z krabičky, Podzimní čarohrátky a Ledové království.   

Rodičům v prvním týdnu docházky dítěte umožňujeme pobývat s ním v mateřské škole a zabezpečit mu tak 

adaptaci na nové prostředí. 
 
 

                                                                      

                                                                        Co ještě nabízíme?  

 

                                                                  

Kroužky: Angličtina pro předškoláky 

                  Flétnička 

                  Taneční kroužek 

 

EDUKAČNĚ STIMULAČNÍ PROGRAM PRO     

                   

                   PŘEDŠKOLÁKY 

 

 

Rodičům dětí v posledním roce předškolní docházky nabízíme ,, Edukačně stimulační program pro 

předškoláky". Program má 10 lekcí, vychází ze vzájemné spolupráce pedagog - dítě, rodič - dítě, rodič - 

pedagog.  Je realizován ve třídě MŠ, celkem probíhá 10 setkání v čase od 15.00 hodin. Účast ve skupině 

ulehčí dětem vstup do základní školy, případně odhalí školní nezralost. 

Součástí třídního vzdělávacího programu jsou tyto  

projekty a aktivity: 

 „Zdravá výživa“  

 "Nechci bolavé zoubky"  

,,Malý skřítek zahradníček"  

 „Předškolák“  

,,Brousíme si jazýček s Emilkou a Emilem" 

,,Cvičení na balančních míčích" 

,,Tvoření z těsta a hlíny" 

 


