
Vzdělávací cíle 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
„Radost z poznání“ 

 

nahlédnutí: www.zsjindrichov.cz 

→ Podporuje vzdělávání českého jazyka 
→ Podporuje vzdělávání etické výchovy 
→ Zapojení do programů: 

• Obědy do škol – zajišťujeme dojíždějícím dětem 
• Ovoce do škol 
• Mléko do škol 

→ Podporujeme zdravý rozvoj dětí 
• plavecký výcvik (2., 3., 4. ročník) 
• lyžařský výcvik (5. a 7. ročník) 

→ Podporuje projektovou výuku 
• národní tradice 
• globální a lokální problémy 
• zdravá strava 
• sport 
• dopravní výchova 

→ Získali jsme titul „Světová škola“ 
→ Jsme zapojeni do projektu „Ekoškola“ 
→ Účastníme se: 

• vědomostních olympiád 
• sportovních klání 
• výtvarných soutěží 
• dramatických soutěží 

• soutěží ve všech výukových předmětech.

Nabízíme 

→ Volnočasové aktivity: 

 
• Stolní tenis 
• Střelecký kroužek 
• Přírodovědný kroužek 
• Šachový kroužek 
• Pěvecký kroužek 
• Kroužek vaření 
• Rukodělný kroužek Šikulky 
• Kroužek ručních prací 
• Kroužek vybíjené 
• Tanečky 

 
→ Zdravá výživa 

• svačinky pro žáky ZŠ – 9,- Kč 
• obědy  7-10 let - 22 Kč 

11-14 let - 24 Kč 
15 a více - 25 Kč 

→ ranní družina - bezplatná 
→ odpolední družina pro 1. a 2. stupeň,  

• možnost jen částečné platby; 
• odbod dětí na autobusovou zastávku 

Klademe důraz na přípravu žáků pro jejich další 
vzdělávání. 
→ pro sociálně slabé rodiny je družina bez poplatků 
 

Výuka 

 

→ Dbáme na zdravý vývoj jedince: 
• budovat v dětech zdravou osobnost 
• učit děti logickému a kritickému myšlení 
• učit děti péči o své já 

Pro žáky je připraveno podnětné vzdělávací prostředí 
v kolektivu spolužáků max. 20 žáků 
→ nový nábytek ve třídách; 
→ ozvučení digitálního přenosu učiva ve třídách; 
→ jazyková a multimediální učebnayv hodnotě cca 

2 700 000 Kč vybavená technologií ROBOTEL LL 
SMART CLASS+VGA/USB; 

→ nová přírodovědná třída vybavená technologií 
PASCO a IT pro výuku biologie a fyziky; 

→ nová učebna výtvarné a hudební výchovy; 
→ učebna žákovské kuchyně; 
→ nově vybavená žákovská knihovna; 
→ nabízíme multifunkční hřiště; 
→ venkovní učebna pro rozvoj přírodovědných aktivit; 
→ dopravní hřiště; 
→ 5 ks interaktivních tabulí (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, 

družina). 
 

http://www.zsjindrichov.cz/


 

Kontaktní údaje: 

Název 
školy: 

Základní škola a Mateřská škola 
Jindřichov, okres Bruntál 

Ulice: Jindřichov 457 

PSČ, Místo 793 83 Jindřichov 

Tel: 554 641 746 

Email: steuerova@zsjindrichov.cz 

 ranostaj@zsjindrichov.cz 

Web: http://www.zsjindrichov.cz 

  

 

Těšíme se na Vás, přijděte se k nám podívat. 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ 
pro školní rok 

2019/2020 

 

 

 

se uskuteční v ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál 

ve čtvrtek 12. 4. 2019 

od 12.00 hodin do 17.00 hodin 

• děti přihlášené do I. ročníku obdrží 
učební pomůcky zdarma 

• pro děti s odkladem PŠD je možnost 
vzdělávat se v přípravné třídě 

• rodiče jsou osvobozeni od vstupních 
poplatků. 

http://www.zsjindrichov.cz/

