
Základní škola ve Žlebech nabízí dětem
a rodičům příjemné prostředí i zajímavé akce

Žleby – Naše škola má dlou-
holetou tradici. Budova zá-
kladní školy, jak ji známe
dnes, byla otevřena 1. září
1931. Nachází se nedaleko au-
tobusové i vlakové zastávky a
vejde se do ní 120 žáků. Všich-
ni se mezi sebou znají, učitelé
i žáci. Denně se všichni po-
tkávají buď v učebnách při vý-
uce, nebo aspoň na chodbách
školy. Jsme taková velká škol-
ní rodina.

Co můžeme
nabídnout žákům
a jejich rodičům?
Velmi dobré materiální vy-
bavení (2 počítačové učebny s
25 počítačovými stanicemi, 2
interaktivní tabule, 4 data-
projektory, učební pomůcky,
které jsou průběžně dokupo-
vány, vlastní tělocvična, škol-
ní dílna, učebna pro výuku fy-
ziky a chemie, školní zahrada,

školní hřiště, nové sociální za-
řízení)

Rozličné metody práce
(využívání didaktické techni-
ky zatraktivňuje výuku)

Menší kolektiv žáků (vý-
hoda pro vzdělávání – umož-
ňuje individuální přístup k
žákům, je vhodný pro žáky,
kterým vyhovuje menší ko-
lektiv spolužáků, umožňuje
pracovat se žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami)

Dobře vybavená školní
knihovna

Pravidelná pomoc školní
psycholožky (1x týdně),

Výuka cizích jazyků – pod-
le požadavků vzdělávacího
programu je vyučován jazyk
anglický, a to od 3. roč. 3 hodi-
ny týdně, od 7. roč. je vyučo-
ván německý jazyk, 2 hodiny
týdně.

Zájmové vzdělávání (škol-
ní družina pro 30 účastníků,
zájmové kroužky: sportovní
hry, florbal, hudební kroužek,

hasičský kroužek; plánujeme
nabídku kroužků ještě rozší-
řit)

Jaké máme
vzdělávací
úspěchy?
Každý rok se účastníme řady
soutěží a olympiád, např. Ma-
tematické olympiády, Pytha-
goriády, Olympiády z českého
jazyka, Dějepisné olympiády,
Matematického klokana.
Vzhledem k počtu žáků celé
školy nebývá ve školních ko-
lech účastníků mnoho. Proto
máme obrovskou radost z kaž-
dého většího úspěchu, které-
ho dosáhneme. Za zmínku jis-
tě stojí vynikající výsledek v
Dějepisné olympiádě, kde náš
žák Vojtěch Pavlas

z 8. ročníku zvítězil v kraj-
ském kole této olympiády,
hezké 6. místo téhož žáka v

okresním kole Olympiády z
českého jazyka nebo 14. místo
jeho spolužáka Jana Váši v
téže soutěži. Matematické
soutěže máme zatím před se-
bou.

Akce a projekty
Pedagogové vzájemně spolu-
pracují na školních i třídních
projektech. Pořádáme řadu
tematických exkurzí, lyžař-
ský kurz, samostatně usku-
tečňujeme plavecký výcvik
pro žáky 1. stupně, volitelně
nabízíme i vodácký kurz. Zú-
častňujeme se kulturních ak-
cí v divadle a kině.

Pravidelné projekty a ak-
ce: Vymyšlená země, Evropa,
Odpadkový koš – třídění od-
padu, Multikulturalita – be-
sedy se zajímavými osobnost-
mi, školní časopis, výchovně
vzdělávací programy pro žáky
(vztahují se k průřezovým té-
matům), Mikulášská nadílka,

Bruslení, Červený kříž, Sběr
papíru a kartonu, Dopravní
výchova, Den dětí, Sběr víček
od PET lahví na postižené dě-
ti, Pasování na čtenáře, Spa-
ní ve škole, celoškolní exkur-
ze, exkurze jednotlivých tříd,
třídní vánoční besídka, kul-
turní akce, lyžařský kurz, vý-
lety

Mateřská škola
Naší nedílnou součástí je i ma-
teřská škola. Cílem předškol-
ního vzdělávání je vytvořit co
nejlepší podmínky pro přiro-
zený osobnostní rozvoj. Po ce-
lý rok připravujeme pro
všechny děti různé akce, na
kterých spolupracujeme s ro-
diči. Postupně vybavujeme
nejen prostory školky, ale i
školní hřiště novými hračka-
mi a pomůckami. Naše školka
má i nový veselý kabát.

Pravidelné projekty a
akce MŠ: Masopustní průvod,

Čarodějnický průvod, Miku-
lášská nadílka, Tříkrálová ko-
leda, Vánoční posezení s rodi-
či, Vánoční posezení se senio-
ry, Vynášení zimy, Den Země,
Den matek, Setkání se senio-
ry.

Co chystáme
nového?
Náš zřizovatel – Obec Žleby –
podporuje vzdělanost v obci a
připravil každému prvňáčko-
vi, který nastoupí v září 2015
do naší školy, příspěvek ve vý-
ši 5.000,- Kč.

Ten bude vyplacen pro-
střednictvím Obce Žleby po
přijetí žáka do naší školy a ro-
diče jej mohou použít na věci
spojené se vzděláváním. Pří-
jem příspěvku je podmíněn
absolvováním celého ročníku
v ZŠ Žleby.

Přijďte mezi nás!
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