
 
 

 
 

 

 

Kontaktní údaje 
 

  www.zsjindrichov.cz 

  steuerova@zsjindrichov.cz 

  554 641 746 

  702 020 296 
 

 

Odjezdy autobusů do Jindřichova: 

 

z Vysoké - 6:46 

z Dívčího Hradu - 6:46 

z Petrovic – 6:38 

 

Odjezdy autobusů z Jindřichova: 

 

do Dívčího Hradu a do Vysoké – 13:23, 15:37 

do Petrovic – 13:25, 15:15, 15:45 

 

Základní škola a Mateřská škola 

Jindřichov, okres Bruntál 

793 83 Jindřichov 457 

 

 

 

 

do 1. ročníku ZŠ 

pro školní rok 2022/2023 

se uskuteční 

v ZŠ a MŠ Jindřichov 

ve čtvrtek 21. dubna 2022 

od 12:00 do 17:00 hodin 

v malé budově ZŠ 

 

Zápis je povinný pro děti narozené 

od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 
 

Rodiče, kteří přijdou s dětmi do školy, s sebou 

přinesou rodný list dítěte. 
 

Rodiče, kteří pro své dítě požadují odklad PŠD, 

s sebou přinesou vyjádření PPP Bruntál 

a vyjádření dětského lékaře. 

jazyková učebna 

multimediální učebna 

plavecký výcvik 



Vzdělávací cíle 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
„Radost z poznání“ 

 
✓ vyučujeme podle aktualizovaného RVP se 

zapojením digitální gramotnosti do všeobecně 

vzdělávacích předmětů 

✓ podporujeme vzdělávání v českém jazyce 

✓ podporujeme vzdělávání v etické výchově 

✓ podporujeme zdravý rozvoj dětí: 

plavecký výcvik (2., 3. a 4. ročník) 

lyžařský výcvik (5. a 7. ročník) 

✓ podporujeme projektovou výuku: 

národní tradice 

globální a lokální problémy 

zdravá strava 

sport 

dopravní výchova 

pracovní výchova 

✓ ranní družina 

✓ odpolední družina pro 1. a 2. stupeň 

 

 

Zdravá výživa 
 

Jsme zapojeni do projektů „Obědy dětem“ 

a „Ovoce do škol“. 

 

svačinky pro žáky ZŠ 12,- Kč 

obědy 7-10 let 26,- Kč 

11-14 let 28,- Kč 

15 let a více 29,- Kč 

 

Volnočasové aktivity 
pro žáky školy zdarma 

 

• florbal 

• gymnastika 

• střelecký kroužek 

• přírodovědný kroužek 

• hravá angličtina 

• pěvecký sbor 

• kroužek vybíjené 

• kroužek informatiky a robotiky 

• příprava žáků k přijímacím zkouškám na SŠ 

• kroužky doučování 

 
 

 
 

✓ Získali jsme tituly „Světová škola“ 

a „Ekoškola“ 

✓ Jsme zapojeni do mezinárodního projektu 

„Global School“ 

✓ Účastníme se: 

vědomostních olympiád, sportovních klání, 

výtvarných a dramatických soutěží 

Výuka 
Pro žáky je připraveno podnětné vzdělávací 
prostředí v kolektivu max. 20 dětí. 
 
✓ moderní nábytek ve třídách 

✓ ozvučení digitálního přenosu učiva ve třídách 

✓ jazyková a multimediální učebna vybavená 

technologií ROBOTEL LL SMART CLASS 

✓ přírodovědná učebna vybavená technologií 

PASCO pro výuku biologie a fyziky 

✓ učebna výpočetní techniky a robotiky (roboty 

Vex a Lego, 3D tiskárna…) 

✓ učebna výtvarné a hudební výchovy 

✓ cvičná žákovská kuchyňka 

✓ žákovská knihovna 

✓ multifunkční hřiště, workoutové hřiště 

✓ venkovní učebny pro rozvoj přírodovědných 

aktivit 

✓ dopravní hřiště 

✓ výuka pomocí moderních didaktických 

prostředků a digitální techniky (tablety ve 

výuce) 

✓ učebna dílen 
 

  

 

učebna 1. ročníku 

školní družina 


