
Co můžete najít na našiCh  
webovýCh stránkáCh?
– veškeré kontakty na pracovníky školy
– důležité tiskopisy (např. k uvolnění dítěte,…)
–  školní prospěch Vašeho dítěte v elektronické žákov-

ské knížce
– stravovací systém ŠJ, jídelníček
– školní řád
–  Vaše dítě zde může navštívit tzv.  E–learningové 

prostředí nebo interaktivní programy  
a vzdělávat se samo

– …a spoustu dalších zajímavých informací

s kým škola spolupraCuje?
– SRPDŠ
– školská rada
–  Pedagogicko–psychologická poradna Kutná Hora
– o.s. Prostor Kolín

kde se může vaše dítě stravovat?
–  v blízké školní jídelně, kde je možné si vybrat  

ze dvou jídel každý den

i. Základní škola 
ZruČ nad sáZavou

na pohoří 575
285 22 Zruč nad sázavou

Ředitelka:  
Mgr. Bc. Ivana Stará

Zástupkyně ředitele:  
PaedDr. Alena Podaná

tel.: 327 531 189, 327 531 228
mob.: 776 082 405

e-mail: zszruc@zszruc.cz
www.zszruc.cz, www.zszruc.eu

Těšíme se na Vás!

ŠVP „Škola pro všechny“



Co mohou vaše děti vYužívat?
– 18 kmenových tříd
– odborné učebny Př, Ch, F
–  3 jazykové učebny se sluchátkovým systémem
– 2 počítačové pracovny
– mobilní PC učebna
– moderní učebna hudební výchovy
– odborná pracovna výtvarné výchovy
– cvičná školní kuchyně
– vybavené dílny
– školní knihovna
– 20 interaktivních tabulí včetně PC
– sportovní hala
– moderní venkovní sportovní areál
–  venkovní „Učebna pod modrou oblohou“
– celá škola pokryta WIFI

na koho se můžete obrátit?
– 27 VŠ vzdělaných pedagogů
– 5 vychovatelek ŠD
– školní psycholog
– výchovný poradce
–  metodik prevence sociálně–patologických jevů

Co nabíZíme svým žákům  
nad rámeC vYuČování?
–  zahraniční zájezdy (Anglie, Francie, Itálie)
– besedy se zajímavými lidmi
– kulturní pořady
– exkurze
–  školní kola olympiád v různých předmětech
– školní výlety
– sportovní soutěže a turnaje

funguje zde :

„Centrum volného času“  
tj. nabídka volnočasových aktivit v prostorách školy 
(např. kroužky Aj, M, ČJ, ICT, sportovní,…)

družina – 5 oddělení se svými vlastními kroužky 
(např. výtvarný, taneční, sportovně–turistický,  
„Malý kuchtík“)

Co nabíZíme v oblasti vZdělávání?
pŘedškoláCi
– projekt „S pohádkou do školy“

i. stupeŇ
– 1. roč. začínáme s angličtinou
– 2. roč. plavecký výcvik v Kutné Hoře
– 3. roč. keramický kurz
– 4. roč. Noc s Andersenem
– 5. roč. bruslení v Ledči nad Sázavou

+ projekty napříč I. stupněm:
Den zvířat
Naše město
Den dětí
Den Země

ii. stupeŇ
– 6. roč.  adaptační kurz 

návštěva Ekocentra
– 7. roč.  lyžařský kurz 

projekt „Středověká Kutná Hora“ 
volitelné předměty

– 8. roč.  exkurze na Sněžku 
sportovně–turistický kurz 
druhý cizí jazyk (Nj, Rj)

– 9. roč. projekt „Volba povolání“

+ projekty napříč II. stupněm:
Den Země
Den dětí
celoškolní a ročníkové turnaje  
          (florbal, košíková, fotbal) 
atletická olympiáda


