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Naším cílem je partnerský přístup, úzká
spolupráce a vstřícnost k žákům a rodičům.
Vaše spokojenost je naší odměnou.
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 Dlouhodobě
vysoká
úspěšnost
v přijímacím řízení na střední školy
 Pravidelná účast v okresních kolech
vědomostních soutěží
 Prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj
(práce v žákovském parlamentu, široká
nabídka cizích jazyků a volitelných
předmětů, kvalitní příprava na přijímací
zkoušky)
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 Škola je součástí rozlehlého areálu –jídelna,
atletický stadion, multifunkční hřiště, školní
zahrada
 Moderně vybavené třídy
 2 učebny informatiky, 2 jazykové učebny,
dílny, cvičná kuchyňka
 Individuální práce s žáky s poruchami učení
 Školní informační systém Edookit
 Kvalifikovaný pedagogický sbor, který se
neustále vzdělává

 Adaptační kurzy
 Exkurze a výlety (např. Anthropos, Vida,

Moravská galerie, JE Dukovany, exkurze do Prahy,
vánoční Vídeň atd.)

P
R
A
V
I
D
E
L
N
É
A
K
C
E

 Poznávací zájezdy
 Lyžařský výcvikový kurz
 Účast na vědomostních soutěžích (Olympiády
z českého jazyka, zeměpisu, dějepisu,
Matematický klokan, Pythagoriáda, Mladý chemik
atd.)
 Účast na sportovních soutěžích (Odznak
všestrannosti olympijských vítězů, Pohár rozhlasu,
fotbal, florbal, basketbal, volejbal, šplh atd.)

 Výchovně – vzdělávací programy žáky
 Projektové dny (Evropský den jazyků, Den
Země, Den dětí)

 Preventivní programy
 Spolupráce žáků 1. a 2. stupně (Den dětí, Den
Země, Mikuláš, Slavnostní vítání prvňáčků,
Slavnostní rozloučení s deváťáky)

 Den otevřených dveří
 Spolupráce s partnerskou školou
Sládkovičovo na Slovensku
 Setkání se zástupci středních škol a
návštěva Úřadu práce
 Ukliďme Česko
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 ERASMUS
 PolyGram – podpora polytechnického
vzdělávání, matematické a čtenářské
gramotnosti v Jihomoravském kraji
 Příležitost pro všechny – doučování,
kluby
 MAP
 I-KAP
JMK
II
–
Podpora
podnikavosti a kreativity
 Sportuj ve škole
 Ovoce a mléko do škol
 Zelená škola
 Recyklohraní

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poskytli několik informací o naší škole, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do 6.
ročníku. Máme velký zájem, aby se u nás Vaše dítě cítilo dobře a bezpečně a bylo ve všech oblastech úspěšné.
Důležitá je pro nás také spolupráce rodiny s pedagogy.
ředitelka školy Mgr. Jana Dvořáková
ZDE JE NĚKOLIK INFORMACÍ O NAŠÍ ŠKOLE:
Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání.
Jako základní škola chceme žákům poskytnout základní vzdělání, tedy naučit je dobře českému jazyku a
matematice a zároveň jim umožnit získat všeobecný přehled v ostatních oborech. V souladu se současnými
trendy nabízíme možnost dosáhnout kvalitních základů cizích jazyků a naučit se uživatelským způsobem
ovládat práci na počítačích.
Snažíme se vést naše žáky k samostatnosti a zodpovědnosti. Klademe důraz na individuální přístup
k žákům, spolupráci s rodiči a vzájemnou komunikaci a jsme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu.
Od letošního školního roku využíváme nový školní informační systém EDOOKIT, který slouží jako
elektronická žákovská knížka, umožňuje komunikaci s rodiči, omlouvání žáků apod.
V loňském školním roce bylo zkolaudováno nové multifunkční hřiště. V současné době probíhá vnitřní
rekonstrukce školy. Kabinety a třídy jsou vybavovány novým nábytkem a LED osvětlením.
Ve škole existuje školní poradenské pracoviště, které je poradním centrem nejen pro žáky, ale i pro
jejich rodiče. Na škole pracuje ve složení výchovná poradkyně pro kariérové poradenství a práci s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, speciální pedagog a metodik prevence patologických jevů.
Nabízíme také velké množství mimoškolních aktivit nad rámec výchovně vzdělávacího standardu:
zájmové kroužky a kluby, doučování, příprava žáků na přijímací zkoušky, školy v přírodě, adaptační pobyty a
lyžařské kurzy, výuku plavání, zahraniční jazykové zájezdy, exkurze atd.
V současné době školu navštěvuje 513 žáků, kteří chodí do 23 tříd. Průměrná naplněnost je 22 žáků na třídu.
Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 80 žáků (1. až 4. třídy).
Na škole se vyučuje od 3. ročníku anglický jazyk a od 7. ročníku druhý cizí jazyk. Žáci mají možnost
výběru mezi německým, ruským a francouzským jazykem. V rámci volitelných předmětů rozvíjíme jazykové
dovednosti žáků (Konverzace v anglickém jazyce), dovednosti v oblasti informačních technologií (Grafika na
počítači, Tvorba webových stránek, Informační technologie, Práce s internetem a Počítače v praxi), v oblasti
přírodních věd (Přírodovědný seminář) a praktických dovedností (Příprava pokrmů, Domácnost). V 9. ročníku
se pak zaměřujeme na přípravu na přijímací zkoušky (Seminář z českého jazyka, Seminář z matematiky).
Ve škole pracuje 48 pedagogických pracovníků (včetně ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy,
vychovatelek školní družiny a asistentů pedagoga) a 8 provozních zaměstnanců.
V 6.třídě začíná vyučování v 8.00 a končí v 13.30 hodin. Vyučování předchází ranní třídnická
čtvrthodinka od 7.45.
V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit.
KONTAKTY:
Ředitelka školy: Mgr. Jana Dvořáková
Telefon: 546 419 211
Email: reditelka@zstgmivancice.cz
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Milana Kafková
Telefon: 546 419 216
Email: zastupce@zstgmivancice.cz
Pedagogicko- psychologická poradna Brno, Hybešova15, 602 00 Brno
Telefon: 541 422 822
Email: lomena@pppbrno.cz

