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                                Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace 

                                            Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice 

 
 

Vybavenost školy: 

❖ třídy vybavené PC, dataprojektory a interaktivními tabulemi 

❖ dvě počítačové učebny, moderní odborné učebny, cvičná kuchyně, dílny, tělocvična 

❖ školní knihovna pro potřeby žáků školy 

❖ moderně vybavená školní jídelna s možností výběru ze dvou obědů včetně 

bezlepkových a s možností svačinek 

❖ dětské hřiště pro mimoškolní aktivity 

❖ čipový systém pro vstup do školy a výdej stravy 

 

Nabízíme: 

❖ používání metodiky Tvořivá škola na 1. stupni 

❖ využívání webového školní informačního systému Škola OnLine 

❖ zkušený a plně kvalifikovaný pedagogický sbor 

❖ služby školního psychologa, výchovné poradkyně a metodika prevence patologických 

jevů 

❖ systém péče o žáky s poruchami učení  

❖ spolupráce s PPP Blansko při řešení výchovně-vzdělávacích potíží žáků 

❖ výuka s využitím počítačů již na 1. stupni, práce s interaktivními sety 

❖ socializační pobyt v 1. ročníku, školy v přírodě a výuková soustředění, výlety, 

zahraniční pobyty v partnerských školách (Slovensko, Německo) 

❖ odborné exkurze v řadě předmětů, terénní vyučování 

❖ výuka dvou cizích jazyků od 6. ročníku 

❖ široký výběr volitelných předmětů od 7. ročníku 

❖ plavecká škola v 1. a 2. ročníku, lyžařský výcvik na 1. i 2. stupni 

❖ systém schůzek a konzultací pro rodiče, organizace dnů otevřených dveří 

❖ zapojení do nejrůznějších projektů a soutěží na úrovni okresu, kraje i ČR 

❖ 4 oddělení školní družiny s provozem od 6,30 – 16,30 hodin 

❖ sladěný rozvrh výuky s rozvrhem výuky na ZUŠ 

❖ letní příměstský tábor  

❖ program mléko do škol a ovoce do škol 

❖ systém kroužků v odpoledních hodinách pod hlavičkou Školního klubu Jedovnice 

(nabízíme např. výtvarný, florbalový, míčové hry, přírodovědný, počítačový, kroužek 

angličtiny, šachový, gymnastika, deskohraní, kytara pro začátečníky, rybářský, 

floristika a další) 

❖ návštěvy dětských divadelních představení 

❖ ochota pedagogů realizovat se žáky vícedenní školní výlety a zájezdy 

❖ akce ve spolupráci se sdružením CIRSIUM 

❖ množství mimoškolních aktivit – např. pěvecká a recitační soutěž, sportovní soutěže, 

vědomostní soutěže, charitativní akce, Jedovnická rolnička, aj. 
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