ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEŽÁKŮ ZVE VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY NA

ZÁPIS
DO 1. TŘÍD
5.února 2015, 10:00 - 16:00 hod
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15 DŮVODŮ, PROČ SI V ROCE 2015 VYBRAT LEŽÁKOVKU
otevřená škola,
která se aktivně zajímá
o potřeby svých žáků
a jejich rodičů

úspěchy
v olympiádách

z různých předmětů
(chemie, matematika, …)
a soutěžích (Právo pro každý
den, sportovní, výtvarné
a recitační soutěže, …)

interaktivní tabule, počítačové učebny, knihovna,
velká tělocvična, venkovní atletické sportoviště,
audiotechnika v jazykových učebnách, cvičná
kuchyňka, dílny, didaktické pomůcky, stavitelný
nábytek, …

školní vzdělávací program
Krok za krokem = získávání
vědomostí, dovedností
a návyků v přirozeném
sledu s ohledem na
osobnost dítěte,
v příjemném prostředí
a pod přátelským, ale
důsledným vedením učitelů

jídelna
v budově
školy

výhodou při
přesunech
žáků v období
nepříznivého
počasí, žáci
nemusí opouštět
prostory školy a jsou po
celou dobu pod dohledem
vyučujících

moderně vybavená škola

Krok za krokem

školní družina
v budově školy

matematika

angličtina

od 1. třídy
hravou formou,
od 7. třídy druhý
cizí jazyk – němčina,
francouzština,
ruština

vyučovaná
klasickým způsobem,
zpestřovaná
zábavnými prvky
z metody Prof. Hejného
a doplňovaná řešením
úloh z praktického života

logopedie
a reedukace

přímo ve škole – dětem
se věnují 4 kvalifikovaní
učitelé

integrace žáků

úspěšné uplatnění
absolventů Ležákovky

se specifickými poruchami
učení a chování
i žáků s jiným zdravotním
postižením

na středních školách

zajímavé akce
pořádané dětmi
a učiteli pro veřejnost:
Vánoční těšení,
Velikonoční hrátky,
Den otevřených dveří,
koncerty pěveckých
sborů školy …

ZŠ Ležáků, Hlinsko

kapacita 120 žáků,
provoz 6:15 – 16:30 hodin,
popř. dle domluvy;
kroužky zdarma (výtvarný,
sportovní, divadelní,
šikovné ruce)

školy v přírodě

(1. – 3. třída), exkurze,
vícedenní školní výlety,
zahraniční jazykové pobyty

projekty žáků

patronát deváťáků nad
prvňáčky, působení školního
parlamentu, vydávání školního
časopisu, školní divadelní
kroužek a pěvecké sbory

internetové
stránky

s aktuálními informacemi
o dění ve škole pro žáky
a jejich rodiče

www.zslezaku.cz

