PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU
Vážení rodiče,
rádi bychom Vám blíže představili naši školu s důrazem na její přednosti
a výhody.
Náš vzdělávací program Základní škola s programem harmonického
rozvoje a sportovní výchovy – školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání, poskytuje komplexní a vyvážený obsah základního vzdělávání,
zdůrazňuje pevné osvojení podstatných poznatků ve spojení s funkčními
dovednostmi a se schopností aplikovat je při řešení učebních úkolů i v běžných
životních situacích. Jsme inovativní v pojetí tzv. zdravého vzdělávání, jehož
základem je esteticky podnětné prostředí, kultivace vzájemných vztahů, komunikace
a spolupráce, vnímání a akceptování významu zdravého životního stylu a ochrany
životního prostředí.
Výhody školy
• snadná dostupnost pro všechny druhy MHD a osobní dopravu
• umístění v centru města mimo jeho rušnou dopravní zónu
• historická budova a vše pod jednou střechou vytváří komorní domácí
zázemí a atmosféru
• poloha v areálu Čechových sadů tvoří využitelnou součást programu
výchovy a vzdělávání v naší škole – vyučování některých předmětů
probíhá v areálu parku, stejně i zájmové vzdělávání v rámci školní družiny
• poloha školy umožňuje v rámci denního režimu výuky návštěvy
památek, muzeí, divadla, koncertů, výstav. V režimu tělesné výchovy
realizujeme základní a zdokonalovací plavecký výcvik, bruslení a další
pohybové aktivity
• moderní vybavení a estetické zázemí tříd – venkovní multifunkční
sportoviště a zázemí pro výuku v přírodním areálu školy, tělocvična,
zrcadlový sál, kondiční sál, jazyková učebna, učebna pro výuku
informatiky. 5 učeben (4 odborné a jedna na 1. stupni) je vybaveno
interaktivní tabulí, dalších 6 učeben (4 odborné a dvě na 1. stupni)
umožňuje využití dataprojektoru s ozvučením. Odborné učebny jsou
doplněny sekcí pro výuku praktických činností a žákovskou kuchyňkou.
• všechny PC pracoviště v učebnách, kancelářích, kabinetech a
sborovně jsou napojeny na internet
• v celé škole je funkční bezdrátové připojeni na internet
• škola je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně.
Součástí školy je školní jídelna – výdejna a školní družina.
Co škola nabízí
• vzdělávání v klasických i sportovně profilovaných třídách,
prostupnost mezi třídami po celou školní docházku
• výuku anglického jazyka od I. třídy, výuku 2. cizího jazyka (Nj) od 8.
ročníku
• k rozvoji vědomostí, dovedností, návyků a dispozic žáků využíváme
mimo klasické formy výuky rovněž individuální přístup včetně
reedukace, samostatné projekty, projektové vyučování, předmětové
olympiády a soutěže
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ve výuce vyžíváme moderního vybavení z vlastního projektu
financovaného z prostředků EU a státu a z partnerského projektu –
projekt IVOŠ ve spolupráci s PdF UP Olomouc
v oblasti přírodovědných předmětů a světa práce obohacujeme
poznatkové a dovednostní zázemí při vzdělávání žáků v rámci
partnerských projektu s Gymnáziem Olomouc – Hejčín, Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou E.
Pöttinga a Sigmundovou střední školou strojírenskou Lutín
prezentace žáků v celoškolních programech a projektech
tématické pobyty v přírodě pro žáky 1. stupně,
lyžařskou školičku pro žáky 1. stupně,
lyžařský výchovně vzdělávací zájezd pro žáky 7. ročníků
zdokonalovací jednodenní lyžařské lekce pro ž. 2. stupně
podzimní a jarní turistické akce na moravské horské vrcholy
zájmové útvary – keramika, sborový zpěv, tanec, dramatický kroužek,
odbíjená, klub stolních her, základní gymnastická a pohybová
výchova, mladý historik, vaření, kreativní tvorba, logopedická
náprava.

Sportovně talentovaným žákům se zaměřením na lední hokej, plavání a další
sporty umožňujeme
• od 5. event. 6. ročníku vzdělávání ve sportovně profilovaných třídách
• vzdělávání v rámci běžných tříd s nabídkou volitelného předmětu „sportovní
výchova“
• individuální úpravu organizace vyučování, což uplatňujeme i u mimořádně
nadaných žáků.

Proč sportovat
• děti se stávají otužilejší, odolnější, zvyšují svou celkovou zdatnost
• učí se a rozvíjí v rámci zimních a letních výcvikových soustředění
další nové pohybové dovedností a návyky, které se stávají
celoživotním vkladem pro plnohodnotný aktivní život ve zdravém
stylu,
• sport je prevencí proti negativně trávenému volnému času – děti jsou
režimově vedeny odborníky na výkonnostní sport, rodič ví, kde se
dítě v daný čas nachází
• cíleně je rozvíjena vůle, odolnost proti stresu a fyzickému zatížení
• získané morálně volní vlastnosti se přenáší do běžného života
• p l a v á n í je ekonomicky nenáročný sport a dá se provozovat
celoročně, h o k e j je sportem mužnosti, síly, rychlosti, rychlého
rozhodování a odvahy
• není našim cílem vychovávat jenom sportovní mistry, ale snažíme se
poskytnou co nejširšímu okruhu dětí kvalitní pohybové vyžití,
prožitkovou atmosféru, nová přátelství a vytvořit tak základ
harmonického rozvoje osobnosti
Další informace lze získat :
Na www.zsspojencuol.com, e-mail zsspojencuol@seznam.cz, tel. 585225317, 585225611,
osobní návštěvou s prohlídkou školy dle domluvy, u klubových trenérů - za plavecký klub u
vedoucího trenéra plaveckých tříd pana Jana Pospíšila a na www.skup-plavci.ic.cz

