Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená,
příspěvková organizace

Školní vzdělávací program:

Otevřený svět „Chceme být školou přístupnou všem dětem“

Proběhne

8. 4. 2019
9. 4. 2019

od 1300–1700
od 1300–1700

S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte
Nabízíme:
od 1. třídy – výuku anglického jazyka
zahradní altán určen nejen k výuce předmětů, ale i k odpočinku o přestávkách
v jarních a letních měsících
všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, tak aby děti mohly využívat
ke svému vzdělávání se nejmodernější multimediální prvky výuky
škola již od roku pravidelně pořádá školu v přírodě
škola rodinného typu, nízký počet žáků ve třídách, individuální přístup k žákům
kroužky – pohybový
provoz školní družiny do 16:30
projektové dny
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Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená,
příspěvková organizace
Zelená škola
V roce 2011 se naše škola zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a
učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a
baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální
místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro
vytvoření ekologického cítění u dětí.

Ekoškola
V roce 2016 jsme získali již čtvrtý mezinárodní titul Ekoškola a
věnujeme se těmto oblastem: Odpady, Voda, Energie, Školní
prostředí, les.

Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Dotazník pro rodiče k zápisu
Žádost o přijetí dítěte
Žádost o odklad
CO BY MĚLY DĚTI UMĚT
Správně vyslovovat všechny hlásky
Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
Zazpívat písničku, říci básničku
Poznat barvy
Vyjmenovat čísla 1 – 5
Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip
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