
 

9. Sportovní  
     a společenské akce            
- Vítání prvňáčků 
- Sportovní den 
- Velikonoční švihadlo 
- Vánoční pálka 
- Adaptační pobyty 
- Dvorní slavnost aj. 

Co s sebou k zápisu: 

             - rodný list dítěte 

             - občanský průkaz 

                zákonných zástupců 

             - vyplněný dotazník 

8. Volnočasové aktivity (kroužky) 
o Angličtina pro druháky 

o Keramika 

o Hravě zdravě 

o Pohybové hry 

o Pěvecký sbor => Viola 

o Kroužek robotiky (2. stupeň) 

7. Sport  
- Plavecký a lyžařský výcvik  
- Výcvik na běžeckých lyžích 
- Pohybové a sportovní hry 

6. Školní projekty 

- Projekt ERASMUS – vzdělávací program  
     na podporu spolupráce a mobility ve vzdělávání 
- Šablony pro MŠ a ZŠ I. (zjednodušené vykazování) 
- Etická výchova – projekt na oživení výuky 
                            „ Na vztazích stavíme“ (I. + II.) 
- Ovoce do škol (podpora zdravé výživy) 
- Mléko do škol (podpora konzumace mléka) 

Kontakty:  
http://www.zs28rijna-zamberk.cz 
Tel.: 465 613 090 
         608 308 885  
         777 308 841 

Mail: zs28rijna@orlicko.cz  



 

  

Školská rada 

6. dubna 2017 

od 14:00 do 17:00 

5. Vybavení školy             
- Multimediální technika, dataprojektory,  
   počítače a interaktivní tabule                               
- Počítačová a multimediální učebna,  
   připojení na internet, odborné učebny,  
   jazykové učebny  
- Knihovny (zvlášť pro 1. a 2. stupeň) 
- Prodejna „Školička“  
    => přímo v budově školy 
    (svačiny, pití, sešity, školní potřeby,…) 

1. Přívětivá atmosféra školy 

- Středně velká škola s 18 třídami                 
- Vzájemná vstřícnost, respekt,   
      tolerance a důvěra      
- Rozvoj osobnosti, zdravého    
      sebevědomí a komunikačních   
      schopností  
- Spolupráce mezi jednotlivými žáky  
      a třídami  

„Škola pro život“ 

Pozvánka 

K zápisu 

Do 1. tŘídY 

Třídní učitelky  
v prvních třídách 

ve školním roce 2017/2018: 

Mgr. Michaela Pachelová 

Mgr. Zdeňka Viktorová 

3. Otevřenost 

- Žákovský parlament 
- Spolupráce s rodiči, SRPDŠ,   
   školská rada 
- Akce pro rodiče a veřejnost 
- Charitativní akce 

2. Kvalitní všestranná výuka 

- Výuka cizích jazyků, informačních   
   technologií, technické a přírodověd.    
   vzdělávání, čtenářská gramotnost  
- Nově vybavené školní dílny 
- Nová školní kuchyňka 
- Moderní metody, projektové    
    vyučování 
- Pomoc logopedického asistenta 

4. První třídy 

- Pouze dopolední vyučování 
- Obědy ve školní jídelně v budově školy,  
  pod dohledem a za pomoci vychovatelek  
  školní družiny 
- Školní družina v nových prostorách 
- Patronát žáků devátých tříd nad prvňáčky:   
    Usnadňují jim začátek školního roku,  
    doprovázejí je do šatny, třídy i jídelny,  
    připravují pro ně po celý školní rok různé hry,  
    soutěže a mnoho dalších překvapení. 


