
(tak trochu jinak)

Den otevřených dveří



Co byste měli vědět:

➢ Základní škola se nachází ve dvou budovách –

na ulici Šalounova a Halasova 

➢ Poskytujeme vzdělání na 1. a 2. stupni základní školy

➢ Poskytujeme vzdělávání dětem v tzv. nultém ročníku

➢ Nabízíme školní družinu

➢ Zajišťujeme stravování žáků 

➢ Nabízíme volnočasové aktivity

➢ Organizujeme ozdravné pobyty a lyžařský kurz



Co byste měli ještě vědět:

➢ Na obou budovách pracuje školní psycholog, 

speciální pedagog a školní asistent

➢ Na obou budovách pracuje výchovný poradce a 

kariérový poradce

➢ Žákům s podpůrnými opatřeními se věnuje asistent 

pedagoga

➢ Vyučujeme anglický jazyk, německý jazyk a ruský 

jazyk

➢ Anglický jazyk si mohou žáci vybrat již od 1. třídy

➢ Budoucím prvňáčkům nabízíme Předškoláčka
(příprava na první třídu)



Zápis do 1. třídy a nultého ročníku

➢ Od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 – zápis do 

1. třídy

➢ V květnu a červnu – zápis do nultého ročníku



Spolupracujeme s:

➢ Městskou knihovnou v Ostravě – Vítkovicích (besedy 

pro žáky)

➢ Mateřskou školou Prokopa Velikého v Ostravě –

Vítkovicích (ukázkové hodiny pro děti z MŠ)

➢ Ostravskou univerzitou (praxe studentů ve výuce) 

➢ VŠB TU (studenti vedou kroužek kybernetiky)

➢ Světem Techniky v Dolní oblasti Vítkovic (workshopy pro 

žáky)



Nabízíme volitelné předměty:

1. stupeň 2. stupeň

➢ Zábavné čtení a psaní

➢ Zábavná matematika

➢ Anglický jazyk

➢ Informatika

➢ Finanční gramotnost

➢ Obchodní 

korespondence

➢ Domácí nauky

➢ Sportovní hry

➢ Výtvarný seminář



Organizujeme:

➢ Recitační soutěž – Vítkovický rarášek

➢ Pěveckou soutěž – Vítkovický kanárek

➢ Sportovní soutěže –Olympijský den

➢ Tvořivé dílny pro děti a rodiče

➢ Vánoční a velikonoční jarmarky 



Školní družina nabízí:

➢ Zájmové a spontánní činnosti pro odpočinek, zábavu 

a regeneraci sil

➢ Výlety, exkurze, výstavy, besedy, návštěvy knihovny

➢ Školní družina je určena pro žáky 1. stupně

➢ Ranní provoz od 6:00 do 7:40, odpolední od 11:40 do 

16:40

➢ Oddělení naplňujeme do počtu 30 žáků

➢ Poplatek za školní družinu činí 100 Kč za jeden 

měsíc



Nabízíme např. tyto zájmové kroužky:

➢ Ruský jazyk hrou 

➢ Školní časopis

➢ Hravá matematika

➢ Hravá čeština

➢ Pěvecký kroužek

➢ Deskové hry

➢ Robotika

➢ Sportovní kroužek

➢ Zdokonalujeme se 

v angličtině

➢ Příprava na přijímací 

zkoušky na střední 

školu

➢ Turistický kroužek

➢ Trivium herně 

a zábavně



Zapojujeme se do:

➢ Vědomostních soutěží pořádaných jinými 

organizacemi

➢ Výtvarných soutěží

➢ Olympiád

➢ Projektu 72 hodin – jedná se o tři dny dobrovolnických 

aktivit (navštěvujeme Domov Magnolie)

➢ Celé Česko čte dětem



Jsme zapojení do projektů:

➢ Ovoce do škol

➢ Obědy pro děti

➢ Šablony II

➢ Šablony III

➢ Dotace Statutárního města Ostravy – kariérový 

poradce, finanční podpora rozvoje školy



Co připravujeme nového?

➢ Výstavba venkovní učebny na pracovišti Halasova

➢ Vyřešení bezbariérovosti – výstavba výtahu na 

pracovišti Halasova

➢ Nové učebny výpočetní techniky

➢ Oprava hřiště na pracovišti Šalounova

➢ Spolupráce s Dolní oblasti Vítkovice – kybernetický 

kroužek, Malý řemeslník, projektové dny a výuka 

polytechnické výchovy v odborných dílnách

➢ Prvky CLIL do předmětů prvouka, přírodověda, 

vlastivěda, přírodopis, zeměpis a výchovy



Fotogalerie z akcí naší školy



Den ruského jazyka



Mikuláš naděluje



Mikuláš naděluje



Evropský den jazyků



Evropský den jazyků



Předškoláci na vycházce



Beseda v knihovně



Beseda v knihovně



V Domově Magnolie



V Domově Magnolie



Plavecký výuka



Plavecký výuka



Den zdraví



Projektový den s myslivci



Badatelský den



Vystavujeme v Praktik papíru



Projektový den dopravní bezpečnosti



Den knihy



Řemeslo má zlaté dno



Pasování prvňáčků



Pasování prvňáčků



Talentýnum



Projektový den kybernetiky



Lyžařský výcvik



Škola v přírodě



Halloween



Pouštění balónků Ježíškovi



Vánoční dílny



Badatelský kroužek



Turistický kroužek- Pustevny



Turistický kroužek- Hradec nad Moravicí



Akce ŠD - ZOO



Akce ŠD – Horolezecká stěna



Akce ŠD – Vánoce v útulku



Akce ŠD – Den s mazlíčky



Akce ŠD – Trampolíny s Mikulášem



Akce ŠD - Noc s Andersenem



Vážení rodiče,

děkujeme Vám za pozornost. Pokud budete 

mít další dotazy, rádi Vám je zodpovíme nebo na 

ně písemně odpovíme.

telefon: 596 614 537, 736 764 041

email: zssalounova@seznam.cz


