Základní škola Brněnec,
Moravská Chrastová
Vítáme Vás v naší základní škole s dlouholetou tradicí.
Nabízíme
- kvalitní vyučování, učíme efektivně, zaměřujeme se na informační zisk, hlavní fakta, celkové
porozumění a souvislosti, zařazujeme sebehodnocení, hodnocení žáků navzájem, učíme, jak si
poradit s problémy, které nás v životě potkají
- individuální přístup ve výchově a vzdělávání žáků
- stabilní, vstřícný pedagogický sbor
- příjemné prostředí i přátelskou pracovní atmosféru
- moderně vybavené třídy, jazykové a počítačové učebny, dobré výukové materiály, osvědčené
učebnice, pracovní sešity a pracovní listy, otevřené vzdělávací zdroje na internetu
- Školní poradenské pracoviště – kariérové poradenství, prevence sociálně-patologických jevů,
poradenství pro žáky i rodiče
- doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
- péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
- přípravný kurz do 1. třídy pro děti s odkladem – KLUB PASTELKA
- zodpovědnou přípravu na volbu povolání, učební obory, přípravu žáků na přijímací zkoušky na
střední školy

Školní družina
- ranní a odpolední provoz
- zaměření na výtvarné a praktické činnosti, příprava na vyučování, družinový výtvarný a sportovní
kroužek, máme k dispozici školní hřiště, tělocvičnu, školní zahradu s pískovištěm, altánem a
houpačkami

Široká nabídka volnočasových aktivit, účast v
soutěžích různého zaměření
- žáci naší školy se pravidelně umisťují na předních příčkách
přírodovědných, jazykových, matematických, literárních,
výtvarných a sportovních soutěží – v rámci okresu, kraje i celé
republiky
- kroužek ŠIKOVNÉ RUCE - 1. stupeň
- Dramatický kroužek - 1. stupeň,
- Angličtina 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník
- Angličtina pro 4. a 5. ročník
- Ruský jazyk pro 2. stupeň
- příprava na přijímací zkoušky - 9. ročník
- Sportovní hry - 2. stupeň
- podporujeme rukodělné aktivity v nově vybavených dílnách
Ukážeme vám, co ve vás vězí - soutěž v praktických dovednostech - 2. stupeň
Technohrátky - 2. stupeň
Pěvecká, recitační a taneční soutěž - 1. a 2. stupeň

Zapojujeme se do projektů
Den Země
Ovoce do škol
Zdravý životní styl
Den laskavosti
Den bezpečnosti a cyklistiky
Vitamínový den
Mediální den
Burza škol - volba povolání
Ekologické programy a aktivity - RECYKLOHRANÍ
Sběr PET lahví, sběr bylin, sběr starého papíru, sběr
kaštanů
Domestos pro školy
Pracujeme s talentovanými dětmi a mládeží
Klub LOGIK - příprava na matematické soutěže a olympiády
- rozvoj logického a kritického myšlení, finanční gramotnost, myšlenkové mapy, informatika,
mezipředmětové vztahy - fyzika, chemie, technické obory
Jazykový klub - příprava na jazykové, literární soutěže, olympiády
Přírodovědný klub - příprava na přírodovědné, biologické a zeměpisné soutěže
Klub HISTORIK - rozšiřování znalostí pro zájemce v dějepise
Sportujeme
- plavecký výcvik, lyžařský výcvik, atletika, kopaná, florbal, přespolní běh, kondiční cvičení, tanec,
aerobic, mažoretky, kruhový trénink
Poznáváme ČR
- vlastivědné vycházky, exkurze, školní výlety
• Navštěvujeme kulturní, hudební a divadelní programy, besedy, muzea
• Vydáváme školní časopis
• Pracujeme s informačními technologiemi
•
•

Vedeme žáky k práci v dílnách
Ověřujeme znalosti ve SCIO testech – 9.
ročník, naši žáci jsou pravidelně testováni ČŠI
• Akce pro rodiče, prarodiče, veřejnost:
Den otevřených dveří
Vánoční a velikonoční dílny
Kulturní programy pro seniory, spoluobčany
Vítání občánků
Výstavky žákovských prací - prostory obou školních
budov naší základní školy, Obecní knihovna
Brněnec, Školní jídelna Moravská Chrastová
Naši partneři
Obecní úřad Brněnec, Knihovna Brněnec, Městská knihovna Svitavy, Mateřská škola Brněnec,
Mateřská škola Moravská Chrastová, Myslivecké sdružení Brněnec, Bělá nad Svitavou, Skauti
Brněnec, Policie ČR Svitavy, HZS Svitavy, ZZS Svitavy, ZŠ Letovice, Úřad práce Svitavy a další

Těšíme se na spolupráci.
Učitelé a žáci ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová

