
  

  

    

 Milí rodiče, 

máme tu čas zápisu, a protože jsme díky zavřeným školám nemohli zorganizovat Den otevřených 

dveří, na kterém bychom Vám  naši školu představili, dovolte nám prezentaci naší školy alespoň 

touto cestou. Bude nás těšit, pokud Vás zaujme a rozhodnete se právě pro nás. 

V současné době navštěvuje naši školu 307 žáků, kteří jsou rozděleni celkem do 16 tříd. Výuka 

probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, zaměřeného na všestranný 

rozvoj osobnosti dítěte.  

 

NAŠE PRIORITY 

· Všeobecný rozvoj žáka    · Aktivní učení 

· Jazykové vzdělávání     · Rozvoj gramotnosti 

· Podpora nadaných žáků    · Inovativní metody 

· Pohodové a bezpečné klima     · Moderní vybavení 

· Efektivní inkluze 

ROZVOJ ŽÁKA 

Schopnosti a nadání dětí rozvíjíme jak ve výuce, tak i v zájmové činnosti dětí. Žáci mají možnost 

navštěvovat kroužky se zaměřením technickým, sportovním, uměleckým i humanitním (dle 

aktuální nabídky pro daný školní rok), které probíhají ve spolupráci s DDM. Součástí výuky našich 

žáků je také řada akcí, které podporují vzájemné vztahy ve třídě, rozvíjí kreativitu, samostatnost, 

zodpovědnost i pohybové dovednosti každého žáka. 

· Škola v přírodě pro 1. – 5. ročník 

· Adaptační kurz pro 6. ročník 

· Lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník 

· Ozdravný pobyt na horách pro 5. ročník 

· Zájezd do Londýna a do Vídně  pro 8.—9. ročník 

· Projektové dny  

· Plavecký výcvik pro 3. – 4. ročník 

· Výměnný pobyt žáků s partnerskou školou v Medzilaborcích 

· Exkurze a divadelní představení 

· Besedy a preventivní programy 



Naši žáci se hojně účastní soutěží (vědomostních, sportovních i uměleckých) a dosahují v nich velmi 

dobrých výsledků na úrovni okresní, krajské i republikové. 
  

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 

 Mezinárodní matematická soutěž Pangea 

 Krajské kolo konverzační soutěže v Aj 

 Krajské kolo recitační soutěže 

 Regionální finále soutěže Mladý chemik 

 Regionální kolo mezinárodní soutěže YPEF 

 Krajské kolo matematické olympiády 

 Krajské kolo zeměpisné olympiády 

 Krajské kolo logické olympiády 

 Krajské kolo vědomostní soutěže Poznej Vysočinu 

 Krajské kolo vědomostní soutěže Zemědělství na Vysočině 

 Republikové finále atletického čtyřboje 

 Republikové finále ve sportovní gymnastice 

 Republikové finále v odznaku všestrannosti 

 Přední místa v celorepublikovém testování vědomostí žáků 5. a 9. ročníků společností 

SCIO                                                         

VYBAVENÍ A MODERNIZACE ŠKOLY 

Škola má pěkné moderní vybavení (nábytek, dataprojektory, interaktivní tabule, didaktické 

pomůcky, odborné učebny, tělocvičnu, konferenční sál, multimediální učebnu a nově 

zmodernizovanou hudebnu a žákovskou kuchyňku).  V příštích letech bychom rádi zrekonstruovali 

šatny, vstupní schodiště a vybudovali žákovskou knihovnu. 

 

 

  

  



ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Školní družina je v provozu od 6. 00 do 7. 45 a od 11. 40 do 16. 15 hodin. Dojíždějící žáci II. stupně 

mohou využívat ranní klub v nové multimediální učebně od 7.00 hod. do 7.40 hodin, kde je nad 

žáky zajištěn pedagogický dohled. 

  

  

 

 

 

 

 

STRAVOVÁNÍ 

Všichni žáci se mají možnost stravovat ve školní jídelně (čipové karty, výběr ze 2 - 3 jídel, 

bezobjednávkový systém). 

  

  

  

        

  

 

    

  

ŽÁKOVSKÝ SENÁT 

Na škole pracuje žákovský senát, který pořádá pravidelné akce (Podzim na Husovce, Strašidelná 

škola a mnoho dalších). Výtěžek z těchto akcí jde na podporu Dobrého anděla. 

  

 

    

  

 

 

 

 
  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 

675 71 Náměšť nad Oslavou 

tel.: 568 620 409 / info@zshusova.cz / www.zshusova.cz  / facebook.com/zshusova 


