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Informace o Základní škole a Mateřské škole Jana Ámose Komenského Žeravice

Mateřská škola
V jednom oddělení mateřské školy se vzdělávají zpravidla děti od tří let věku. Pokud není kapacita
naplněna, jsou přijímány i děti, které nedovršily věku tří let.
Nabízíme:
Kroužky

Angličtina hrou – zaměřen na
seznámení s angličtinou hravou formou

Povídálek – zaměřen především na rozvoj
jazyka a výslovnosti

Příspěvek zřizovatele na 1 kroužek v naší MŠ je 500 Kč.

Provoz

Denně 6:30 – 16:30

Letní provoz

Červenec – pouze pro děti naší MŠ

Akce, výlety, exkurze, mimoškolní akce, přespávačky, základy programování hravou formou,
dopravní výchova, spolupráce s hasiči, základní školou, knihovnou, logopedickou poradnou aj.,
s Kyjovským Slováckem v pohybu – Technické školky aj.

Využití moderních
technologií ve vzdělávání

Interaktivní tabule, tablety, robotické hračky k výuce
programování aj.

Velmi nám záleží na zdraví našich dětí a žáků, a proto pravidelně provádíme dezinfekci
prostor ZŠ i MŠ pomocí zakoupených ozónových generátorů vzduchu a UV generátoru
vzduchu.

Základní škola
V posledních třech letech dochází k rozvoji a modernizaci základního vzdělávání v naší škole. Kromě
moderních metod výuky a individuální péči o každého žáka došlo k modernizaci a rozsáhlé
rekonstrukci prostor školy. Ta nadále probíhá díky zapojení školy do různých dotačních programů.
Od r. 2018 byla kompletně zrekonstruována a nově vybavena odborná učebna fyziky, prostory školní
družiny, hudebního sálu, proběhla velká rekonstrukce sociálních zařízení v celé škole, byla zajištěna
bezbariérovost zakoupením schodolezu a vybudováním bezbariérového sociálního zařízení, na
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chodbách školy vznikly čtenářské a hrací koutky pro žáky, ve venkovních prostorách vznikla bylinková
zahrádka, tři kmenové učebny a sborovna byly vybaveny novým nábytkem. V současné době probíhá
dotační akce na rekonstrukci odborné učebny informatiky.
Pedagogové se pravidelně vzdělávají na seminářích, webinářích, letních školách pro učitele a dalších
akcích.
Nabízíme:
Příspěvek od zřizovatele pro
žáky až do výše 4500 Kč.

Jedná se o příspěvek na pomůcky, obědy, kroužek a dopravu
pro žáky 1. ročníku a o příspěvek na dopravu pro dojíždějící
žáky ostatních ročníků.

Bezplatné doučování žáků

Bezplatná příprava žáků k přijímacím zkouškám na SŠ

Kroužky

Každý rok dle aktuální nabídky. Zpravidla se jedná o Angličtinu hrou,
Programování, Vaření, Badatelský kroužek, Keramický kroužek, Kroužek první
pomoci, Klub zábavné logiky a deskových her, Školní parlament – spolupráce
s okolními školami

Akce, výlety, exkurze, příměstské tábory, přespávačky, dopravní výchova, spolupráce s hasiči,
mateřskou školou, knihovnou, rozvoj gramotností pomocí projektů – spolupráce s Národním
pedagogickým institutem

Moderní IT
vybavení

Interaktivní dataprojektor v každé učebně, kvalitně vybavená IT učebna,
roboti, robotické pomůcky, 3D tiskárna, multifunkční zařízení, tablety aj.

Distanční
vzdělávání

Využití jednotného on-line prostředí, přehledná,
plánovaná výuka s možností předávání tištěných
materiálů, možnost individuálních konzultací,
možnost zapůjčení zařízení k výuce, práce
s výukovými aplikacemi

Velmi kladně
hodnoceno Českou
školní inspekcí

Zápis do ZŠ se koná v měsíci dubnu, zápis do MŠ v měsíci květnu. Aktuální informace budou včas
zveřejněny na webových stránkách školy: https://www.zs-zeravice.cz/

