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NAŠE ŠKOLA
Den otevřených dveří | zápis do 1. ročníků | zajímavosti

vzdělávací program
Vlastní ŠVP - Tvořivá škola - od
2. ročníku AJ, od 6. ročníku
druhý cizí jazyk -NJ a RJ.
Volitelné předměty od 7.
ročníku - informatika,
přírodovědná praktika,
výtvarné techniky a další.

školní projekty
ekoškola
sportovní dny
ovoce do škol

Vedení školy

radosti a strasti škol ORP ČB

Mgr. Jiří Slavík - ředitel

rozvoj ICT dovedností

Mgr. Renáta Burešová - zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

školní časopis

Mgr. Kateřina Součková - zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

rozhýbeme naše děti

Adresa: Žitomířská 885, 282 01 Český Brod

zápis do 1. ročníků

www.zszitomirska.info

Letos se zápis uskuteční 22. a
23. ledna 2015 na budově
Chanos, což je změna oproti
loňsku. K zápisu si přineste:

zápis do 1. ročníků - budova CHANOS!!!

• rodný list dítěte

22.1. 2015 13:30 - 17:30
23.1. 2015 13:30 - 17:30

• doklad totožnosti zákonného
zástupce
• kartičku zdravotní pojišťovny
dítěte

www.zszitomirska.info
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PRIORITY ŠKOLY
• vytvořit příjemnou atmosféru pro výuku a vzdělání
• uchránit žáky stresu, přizpůsobit režim školy jejich přirozeným
potřebám
• zachovat náročnost obsahu vědomostí, vnitřní pracovní kázeň
• respektovat individuální schopnosti žáků, dyslektické nácviky

Co nabízíme?
• školní jídelna
• volnočasové kroužky
• školní družina
• umělá horolezecká stěna

• umožňovat podle zájmu a schopností rozšířenou výuku jazyků
• nabídnout účast v bohaté zájmové činnosti a tím rozvíjet
vznikající zájmy
• připravit žáky na další životní dráhu
• věnovat zvýšenou individuální péči žákům s poruchami učení

Akce školy

• aktivně podporovat prevenci proti drogám a ostatním
návykovým látkám

• 1. stupeň - kurz plavání v
Brandýse nad Labem

• uplatňovat programy proti sociálně patologickým jevům,
šikaně, záškoláctví

• 4. ročníky – škola v přírodě
• 7. ročníky – lyžařský kurz

V naší škole se vám bude líbit!

• ozdravné a poznávací
zahraniční pobyty (Francie,
Anglie)
• výstavy keramiky a prací našich
žáků
• každý rok se naši žáci úspěšně
zúčastňují sportovních,
výtvarných, kulturních soutěží a
různých olympiád
• redakční rada z řad žáků vydává
školní časopis.
• školní parlament.
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