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Vážení rodiče, rozhodujete se, která škola je ta správná pro Vaše dítě? Dovolte 

nám, krátce představit naši školu a nabídnout Vám možnost poznat její prostředí. 

 

 Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace je škola 

s ekologickým zaměřením. Při výuce, ale i v odpoledních aktivitách školní družiny a 

školního klubu často využíváme výhodné umístění školy v blízkosti Bělského lesa, vztah 

k přírodě a zvířatům si žáci tvoří a prohlubují ve školní minizoo.  

 Škola disponuje dvěma pracovišti. Vaše dítě bude navštěvovat 1. a 2. ročník 

v menší budově, ve které je umístěna i školní jídelna a školní družina. Prvňáčci si tak 

zvykají na školní docházku v klidném prostředí s méně žáky. Školní jídelna zajišťuje 

kromě obědů i svačinky a školní družina plynule navazuje na výuku odpoledním 

programem.  

 Školní družina je pro Vaše dítě otevřena již od 6:00 hod., odpoledne mohou děti 

trávit volný čas v kroužcích až do 17:00 hod. Věříme, že u nás si vybere každý! Ve 

školní družině a školním klubu jsou pro šikuly připraveny rukodělné kroužky (keramika, 

výtvarné činnosti aj.), pro malé sportovce pohybové kroužky (florbal, sportovní hry, 

badminton), pro kuchaře vaření. Nejmenší děti začínají s jazykovou výukou v kroužku 

Angličtina hrou, pro zájemce je  otevřen Kroužek francouzštiny, základy hry na flétnu. 

 Naši žáci dosahují velmi dobrou úroveň vědomostí a dovedností v rozsahu 

vzdělávacích programů Základní škola a Školní vzdělávací program. V každém ročníku 

probíhá část výuky formou projektového vyučování, běžná výuka je realizovaná 

v učebnách vybavených IT technikou a v odborných učebnách. Výuka anglického jazyka 

startuje v 1. ročníku, od 4. ročníku výuka informatiky, druhý cizí jazyk - německý jazyk 

od 8. ročníku. Škola významně podporuje sportovní aktivity dětí. Už od 1. třídy u nás 

děti navštěvují pohybové kroužky. Druháci a třeťáci se účastní plaveckého výcviku a 

mají k tomu i jednu hodinu tělesné výchovy týdně. Škola je zapojená do 

celorepublikového projektu Sazka Olympijský víceboj. Nadaní žáci jsou zařazeni od 6. 

ročníku do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  

 Žáci naší školy se s výbornými výsledky pravidelně účastní městských a krajských 

kol sportovních a vědomostních soutěží, sami si píší a tvoří školní časopis Srbák, 

s téměř 100% úspěšností jsou přijímáni na gymnázia a střední školy, kde si vedou velmi 

dobře. 

Dětem pravidelně nabízíme týdenní ozdravné pobyty v krásném prostředí Beskyd, 

vícedenní školní výlety v celé ČR, lyžařské výcviky, exkurze (Zoo, Lesní škola, OZO, 

Rakousko, Polsko, Hasiči, Hvězdárna aj.), kulturní akce. 

 

 



 

Podívejte se na naše stránky www.zs-srbska.cz a navštivte nás s dětmi na akcích 

pestrého programu pro předškoláky „Těšíme se do školy“. 

 

adaptační zážitkový program Těšíme se do školy! 
usnadní Vašim dětem nástup do 1. třídy 

 
děti:  poznají prostředí školy 

  zbaví se obav ze školy 

  seznámí se s budoucími kamarády a pedagogy 

  zkusí si v reálném prostředí být školákem 

 

rodiče: lépe poznají dítě z hlediska školní zralosti 

  dostanou odpovědi na své dotazy 

 

 

Rodičům a jejich dětem, kteří se chystají v dubnu k zápisu do prvních tříd, nabízí 

Základní škola Srbská  ve spolupráci s mateřskými školami adaptační zážitkový program 

Těšíme se do školy. V čem, jednoduše řečeno, „přípravka“ spočívá? Děti si 

v prostorách školy a v učebnách prvních tříd vyzkouší, jaké to je být opravdovým 

školákem. Okouknou si, seznámí se a zvyknou si na nové prostředí a nové paní učitelky. 

K zápisu do prvních tříd již jdou do své známé školy. Na předškoláky čeká ve škole 

oblíbená postavička Krtečka, která děti hravou a zábavnou formou provede 

matematikou a světem písmen, nezapomene ani na dramatickou a tělesnou výchovu. 

Vyučovací hodina je 45 minutová a probíhá v odpoledních hodinách celkem šestkrát od 

listopadu do března. Kromě „vyučování“ se předškoláci s rodiči účastní celoškolních akcí 

např. vánočních dílen, jarmarku či maškarního plesu. 

Přípravný adaptační program je přínosný nejen pro předškoláčky. Rodiče velmi kladně 

hodnotí zejména možnost ověření školní zralosti a následný pohodový průběh velké 

změny v životě svých dětí, jakým je přechod z mateřské na základní školu. 

 

První výuková hodina pod názvem Z pohádky do pohádky  

proběhne ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 16.00 hodin v budově školní družiny. 

Přezůvky s sebou, do třídy Vás doprovodí žáci naší školy. 

 

***** DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018 *****  

15. 11.   

1. a 2. ročníky ZŠ, školní družina 

budova školní družiny 6.00 – 17.00 

 
Zveme Vás na první společnou školní akci, která se uskuteční ve školní jídelně 29. 

listopadu od 14.30 do 16.00. S čerty nejsou žerty je předvánoční tvůrčí dílna, 

materiál a pracovní pomůcky zajištěny. 

 

Na všechny děti a jejich rodiče se těší vedení školy, pedagogové a žáci naší školy. 

http://www.zs-srbska.cz/

