
V Bělotíně se těší na nové pruňáčIry
V Základní škole Bělotín

proběhne zápis do l. třidy v
pondělí 1. února v době od 13.
30 do 17 hodin. ZapisujÍ se dě.
ti' které k 31. srpnu 2010 dow.
ŠÍ šesti let. K zápisu si rodiče
přinesou občanský průkaz a
rodný list svého dÍtěte.

Rádi bychom vám předsta-
vili naši školu, hlavně pro
vás, rodiče, kteřÍještě váháte,
kam umístit svého budoucÍho
prvňáčka.

NaŠe škola se nacházÍ na
klidném' bezpečném místě s
velmi dobrou dopravni do-
stupnosti.

Jedná se hlavně o školu ro.
dinného typu. Snahou všech
vnrčujicích je vytvořit opti-
málni prostředÍ pro vzdělá.
vání Žáků. SnažÍme se, aby
Žáci byli všestranně rozvijeni
na základě svých individuál-
ních potřeb' aby školu opouš-
těli co nejlépe připraveni na
budoucíŽivot.

Dbáme i na morábní rozvoj
žáků' schopnost rozhodovat
se samostatně, b]ýt zdravě se.
bevědomými budoucími lid.
mi, coŽ v dnešnÍ době je jistě

nelehký nkol. Škola je velmi
moderně vybavena, máme
několik učeben s interaktiv.
ními tabulemi, 2 počítačové
učebny, nechybí odborné
učebny. VyurŽÍváme nové
moderní metody učenÍ, které
odpovídají součastrým poŽa.
davkům vzděláváni. Máme
kvaliÍikovaný pedagogický
sbor, jehož cílem je celoŽivot.
ní sebevzdělávání. Na škole
přímo působí pobočka ZtJŠ
Hranice.

Výuka anglického jazyka
probihá povinně od 3. třídy' v
7' třídě majiŽáci moŽnost vo.
tit dďšÍ ctzi jazyk, nově
chceme nabídnou výuku ang.
lickéhojazyka od 1. třÍdy

Nabizíme velkou škálu zá.
jmoyých krouŽků - drama.
tický' sportovní, keramický,
krouŽek aranŽováni. krouŽek
modernÍ Žena, hry na kytaru
apod. Skolní druŽina je ote-
vřena denně oď7 aŽ 15.30 ho-
din a organizuje pro děti celou
řadu zajÍmavých akcí a soutě-
ŽÍ. Stravování je zajištěno ve
školnÍ jídelně v blízkosti ško-
ly' vybavené konvektomaty,

cožje zárukou zdravé výŽivy.
Integrace Žáků se specific.

kými poruchami učeni, jejich
qýuka probÍhá podle indivi-
duálnÍch plánů a je jim věno-
vána 1Éče i mimo vyučováni.
MoŽnost odborné konzultace
s qýchovným poradcem,
školnÍm preventistou a logo.
pedkou.

Dále nabÍzíme výuku pla.
vání v 1., 2. a 3. třídě' lyŽařský
kurz nejen pro žáky 7. třÍd'
kurz společenské a předta-
nečni qýchovy v 9. třídě.

Skola adoptovďa ďrickou
holčičku Brendu, najejÍ vzdě.
lávár]Í přispívaji učitelé i Žá-
ci. Záci majÍ moŽnost své
tvůrči nápady uplatňovat ve
školnÍm parlamentu

Pokud chcete o nás získat
vÍce informacÍ, najdete je na
www.zsbelotin.cz, kde si mů.
Žete prohlédnout i fotogrďie z
mnoha akcí konaných v naší
škole.

MilÍ rodiče, milé děti, jiŽ se
navás 1. únoratěšíme!

za vedeď zš Pavh zen'anwá,
učite|ka hdoucHt pn,ňádoi


