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Hrajeme      
"FAIR PLAY"         

s předem 
danými pravidly. 

Jsme tu pro 
všechny žáky        

i rodiče.

Vytváříme 
bezpečné            

a pohodové 
prostředí             

v prostorách 
školy.

MOTO: 
„Jedině ten, kdo má 

z práce radost, 
dosahuje nejlepších 

výsledků. 
Žák i učitel se mají 

do školy těšit.“

Podporujeme 
podnětnou             
a názornou 

výuku.

Zaměřujeme 
se na 

praktické 
využití 

získaných 
znalostí.

Výukové 
metody 

přizpůsobujeme 
potřebám žáků.

VIZE ŠKOLY 



 

   

ŠKOLA nabízí

Výuka probíhá v moderně 
vybavených učebnách v krásné 

historické budově.

Naši žáci pravidelně dostahují 
výborných úspěchů v soutěžích        

a olympiádách.

Posilujeme třídní kolektivy            
na kurzech, výletech a exkruzích.

Mámě vlastní tělocvičnu a prostorný 
školní dvůr s herními prvky a venkovní 
učebnou. V jídelně naše kuchařky vaří 

pro žáky dvě jídla.

Ve škole pracuje školní poradenské 
pracoviště (výchovné poradkyně, 

asistentky pedagogoga, školní speciální 
pedagog).



 

 

 
NABÍZENÉ SLUŽBY 

• slevové akce

• nahrazuje průkazku 
na dopravu

• možnost nahradit 
čip na obědy

• www.isic.cz

Průkazy             
ISIC ŠKOLÁK 

• elektronická 
evidence plateb 
žáka za školní akce, 
družinu a školní 
potřeby

• vstupový čipový 
systém

ŠKOLNÍ 
PROGRAM 

• elektronická 
žákovská knížka pro 
žáky od 2. stupně 
(přehled hodnocení, 
elektronická 
komunikace se školou)

• elektrická třídní 
kniha pro žáky        
2. stupně (evidence 
zameškaných hodin)

BAKALÁŘI 

• elektronické 
objednávání obědů

• výběr z nabídky 
dvou jídel

• vydávání stravy na 
čip

• evidence odběru 
stravy žákem

STRAVA 

http://www.isic.cz/


 

   

Představení školy 

• Anglický jazyk

• nepovinná výuka v 1. a 2. ročníku

• povinná od 3. ročníku

• podpora představeními (anglické 
divadlo, film v angličtině s titulky)

• Další cizí jazyk

• od 7. ročníku (německý nebo ruský)

Cizí jazyky

• Nabídka od 7. ročníku (např. Informatika, 
Konverzace z AJ/NJ, Praktika z ČJ, Praktikaz 
M, pracovní činnosti, ...)

• Spolupráce se SOU Blatná (předmět 
pracovní činnosti v prostorách SOU)

Povinně 
volitelné 
předměty

• Besedy k dospívání

• Veselé zoubky v 1. třídách

• Den Země

• Tématický projektový den

Projekty

• Exkurze do podniků

• Podpora kariérové poradenství

Spolupráce             
s Jihočeskou 

hospodářskou 
komorou

• ZŠ s MŠ Važec (Slovensko)

• společný projekt "Řemesla regionu"

• Vzájemné návštěvy žáků a pedaggoů

Partnerská 
škola

• sportovní, vědomostní a konverzační 
soutěže

Soutěže



 

   

Adaptační pobyt (6. r.) Zpívání na schodech

LVVZ (7. r.) Aprílový běh do schodů

Návštěva partnerské školy Atletické závody (1. st.)

Akademie

Slavnostní rozloučení 

Pravidelné aktivity 



 

 

• elektronický vyzvedávací systém 

• celoroční projekty 

• zájmové útvary (např. kroužek dovedných rukou, 
výtvarný a dramatický kroužek, čtenářský 
kroužek) 

• karnevaly 

• spaní ve škole 

• několikadenní výlet 

• dopravní soutěž 

• exkurze (Sladovna Písek) 

• spolupráce s MŠ 
a Domovem seniorů Blatná 

  

ŠKOLNÍ DRUŽINA 



 

 

 

 

 

 

 

Čertovské zastavení Tvořivé dílny

Žákovský ples

Velikonoční jarmark Tvořivé dílny

Aktivity školy a SRPŠ 


