ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 tel. 493 696 302
e-mail : skola@zscerekvice.org
IČO : 70 981 817
bankovní spojení : č.ú. 181 165 292/0300
__________________________________________________________________________________

Základní škola Cerekvice nad Bystřicí nabízí dětem i rodičům:
V oblasti vzdělávání:


zkušený, odborně kvalifikovaný
pedagogický sbor

rodinné prostředí školy, méně početné
třídní kolektivy s individuálním přístupem
k žákům

soustavnou a odbornou péči o žáky
s poruchami učení

asistenta pedagoga v oprávněných
případech

důraz na rozvíjení kladných osobnostních vlastností

zdravé a bezpečné okolí školy

výuku cizích jazyků
- angličtiny a němčiny

výuku práce na počítači

moderní výuku s pomocí interaktivních
tabulí a dalších prezentačních technologií

doplnění výuky exkurzemi a výstavami

využívání dopravního hřiště v Hořicích

kvalitní přípravu žáků na přijímací řízení
na střední školy různých typů

otevřenost školy, pravidelnou a
objektivní informovanost zákonných zástupců
pedagogy školy s důrazem na osobní jednání

informovanost o klasifikaci žáků přes
webové stránky školy

vlastní minimální preventivní program
zaměřený proti patologickým jevům mezi
žáky

Obědy pro prvňáčky
ZDARMA

Jednáme o zajištění svozu dětí
z obcí se zhoršenou dopravní
obslužností – Jeřice, Velký Vřešťov

V oblasti využití volného času:
 sportovní aktivity:
-výuku plavání od 2. třídy
-zimní školu v přírodě od
3. do 5. třídy
- lyžařský výcvikový zájezd
- různé sportovní kroužky
- florbal, ve kterém
dosahuje školní družstvo
vynikajících úspěchů
 možnost výuky hry na
hudební nástroje a
výtvarné kroužky –
zabezpečuje ZUŠ Hořice
v prostorách naší školy
 kroužek angličtiny pro
1. a 2. třídu
 návštěvy kulturních
představení v Hradci
Králové
 pravidelné tvořivé dílny
s vlastní uměleckou
činností
 možnost pobytu dětí ve
školní družině s bohatou
nabídkou kulturních,
sportovních i
vzdělávacích aktivit

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. ledna 2015 od 8,00 do 17,00 hodin

Další aktivity:
 organizování sběrové činnosti
 organizování a vedení výchovy
k třídění odpadu
 zapojení školy do projektů Ovoce do
škol, Školní mléko a Zdravé zuby
 činnost Spolku přátel základní školy
 možnost stravování v kulturním
prostředí vlastní školní jídelny

Přijďte mezi nás !

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY DNE 15. LEDNA 2015.
Více informací na www.zscerekvice.org

