Základní škola Schulzovy sady
… velká škola – velké možnosti
| tradice | příležitost | aktivita |
| kvalita a perspektiva |
Dvoudenní adaptační (stmelovací) kurz v 6. ročníku
Týdenní lyžařský výcvik v 7. ročníku
Třídy matematické - s rozšíženým vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů
a přírodovědné – běžné, s přiměřenou časovou
dotací pro všechny předměty
Konverzace v anglickém jazyce a sportovní hry jako
volitelný předmět v 6. ročníku
Pravidelné výborné výsledky v olympiádách a
uměleckých a sportovních soutěžích
Nadstandardní výuka informatiky v každém
ročníku, psaní všemi deseti hmatovou metodou
Laboratorní práce, pokusy, pozorování a měření
Práce v dílnách, kuchyňce i na zahradě

Sportovní turnaje a soutěže
Zájezdy do zahraničí v rámci mezinárodních
projektů a výměnných pobytů
Projekt setkání se zahraničními studenty Edison
Pořádáme akce v průběhu školního roku:
 Běh Schulzovými sady
 Martin na bílém koni
 Večer s duchy
 Noc ve škole
 Velikonoční laťka
 Představení školní akademie
 Exkurze a školní výlety

Školní poradenské pracoviště

Kroužek leteckého modelářství, technologický,
keramická dílna a dalších 20 zájmových kroužků






Školní klub v odpoledních hodinách s počítači,
kulečníkem, stolními hrami a dalšími činnostmi

Školní psycholožka pro žáky i rodiče
Výchovní poradci pro podporu vzdělávání
Metodici prevence pro zdravý životní styl
Kariérní poradenství pro volbu dalšího studia

Bezpečné prostředí, monitorování vchodů
kamerami

Umístění v centru města
 Autobusová zastávka přímo u školy
 Základní umělecká škola nedaleko
 Bezpečná doprava a parkování jízdních kol

Nadstandardní technické vybavení školy, moderní
názorné pomůcky, robotické stavebnice a 3D tisk

Stravování ve vlastní školní jídelně – výběr ze
dvou jídel a diety pro celiaky

Všechny třídy vybavené interaktivními tabulemi a
dataprojektory s ozvučením a připojené k internetu

Spolupráce se ZOO a Lesy ČR – vlastní školní les

Skvěle vybavené odborné učebny – jazykové,
počítačové, přírodovědné laboratoře

Hřiště s umělým travním a asfaltovým
povrchem, přilehlý městský park

Moderní školní dílna, cvičná kuchyňka, zahrada

Tři tělocvičny s množstvím vybavení a pomůcek
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