
 

 

Priority, které zajišťují kvalitu výuky: 

▪ Třídy naplňujeme zpravidla max do počtu 25 

žáků. 

 

▪ Přípravná třída je naplněna do 15 žáků 

 

▪ Činnost speciálního pedagoga školy zajišťuje 

péči pro žáky, kteří ji potřebují 

 

 

▪ Máme velice dobrou spolupráci s PPP, SVP 

včetně kontaktu na psychologa a 

pedopsychiatra 

 

▪ Působení na škole výchovného poradce a 

metodika prevence  

 

▪ Při větším počtu žáků ve třídě dochází v první 

třídě k půlenému vyučování (jedna hodina 

týdně ČJ a M v každé třídě při počtu 12 žáků 

 

 

▪ Od první třídy je vyučován Anglický jazyk 

 

▪ Doučování žáků na I. i na II. stupni je 

standardem naší školy 

 

 

▪ Doprovázíme žáky sportovních tříd na trénink, 

který je součástí vyučování 

 

▪ Návštěvy divadel, planetária, exkurze, kino atp. 

 

 

▪ Na konci školního roku dochází k ocenění žáků 

(úspěšné sportovce a reprezentace školy, ceny 

pro žáky za školní akce a soutěže. 

 

▪ Zájmová činnost – kroužky 

 

▪ Velice kvalitní školní družina, která zajišťuje 

nespočet akcí 

 

▪ Vybavenost učeben interaktivními tabulemi 

 

▪ Sportovní areál a bazén 

 

      

      Školní vzdělávací program pod názvem                                                                                                                                 

„Kalokagathia“                                                       

vychází z filozofie všestranně rozvinutého člověka 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

           

                   tel.: 777170947 

                     email: info@3zsmost.cz 

                     web: www.3zsmost.cz 

 

 

   

Spolupráce s rodiči 

• O studijních výsledcích a chování žáka 

jsou rodiče podrobně informováni na 

individuálních konzultacích za 

přítomnosti dítěte. 

 

▪ Učitelé se věnují rodičům kdykoli po 

dohodě v rámci konzultačních hodin. 

 

▪ Informace jsou vždy na webových 

stránkách školy 

 

 

▪ Rodiče ovlivňují chod školy 

prostřednictvím Poradního sboru rodičů a 

Školské rady, která se schází pravidelně. 

 

Stravování 

▪ Jídelna vaří 2 hlavní jídla 

 

▪ Nabízíme zejména zdravou stravu. 

 

 

▪ Využíváme projekt „Ovoce do škol“ 

 

▪ Jsme v projektu „Mléko do škol“ 

 

 

▪ Žáci mohou být zařazeni do projektu 

„Obědy zdarma“  

 

 

 

 

▪ Vytváříme pozitivní klima, podporujeme školní demokracii 

(je ustanoven školní žákovský parlament, který pracuje na 

velmi dobré úrovni). 

 

▪ Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní a 

aktivní učitelé, kteří se pravidelně kvalitně a intenzivně  

 

▪ vzdělává.        


