Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519

Proč si vybrat naši školu




























děti čeká příjemné a vlídné prostředí v celé škole
v 1. třídách školního roku 2021 - 2022 děti přivítají zkušené paní učitelky Mgr. Radka
Maříková a Mgr. Ilona Pekariková
pro prvňáčky nabízíme kroužek anglického jazyka
provoz školní družiny již od 5.30 a až do 16.30 hodin
naše družina nabízí pestrý a zábavný program pro odpolední činnost
jsme zapojeni do projektu Ovoce a mléko do škol
využíváme nabídku služby www.dovezsvacu.cz, která přiváží svačinky s nutriční garancí,
čerstvé a podle chuti dětí
postupně vybavujeme třídy novým nábytkem a dalším vybavením
nabízíme rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni
vyučujeme německý a ruský jazyk jako druhý cizí jazyk
organizujeme výjezdy žáků do zahraničí, do školy v přírodě aj.
realizujeme lyžařské kurzy, vyjíždíme i na běžky
ve spolupráci s HC se stáváme základnou pro budoucí hokejisty - pořádáme od 1. tříd kurzy
bruslení
žáci se pravidelně ve 2. a 3. ročníku účastní kurzu plavání
nabízíme sportovní kroužky, kroužek hry na kytaru, Badatelský klub, Klub deskových her,
Programování pro 1. stupeň
v naší tělocvičně v odpoledních hodinách probíhá střelecký kroužek a kroužek řeckořímského
zápasu apod.
spolupracujeme s divadlem v Mostě a účastníme se pravidelně divadelních představení
realizujeme exkurze a besedy v našem městě i okolí
organizujeme pravidelně programy primární prevence, spolupracujeme s Městskou policií,
s hasiči, zdravotníky apod.
během školního roku organizujeme projektové dny, např. do střediska v Lesné apod.
v rámci pracovních činností využíváme keramickou dílnu s keramickou pecí
v učebnách využíváme moderní techniku - projektory, počítače, interaktivní tabule
naše škola nabízí několik odborných učeben - dvě počítačové učebny, chemie, přírodopis,
fyzika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova a hudební výchova
během školního roku realizujeme několik výtvarných projektů, výstav a soutěží
spolupracujeme s Lesní správou v rámci projektu Lesní pedagogika
spolupracujeme pravidelně s Městskou knihovnou a účastníme se besed na různá témata
poznáváme naše město - navštěvujeme pravidelně pana starostu na MÚ, zámek, galerii Kryt
apod. v rámci předmětu prvouka

