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                                Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace 

                                            Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice 
 

Vybavenost školy: 

 

❖ třídy vybavené PC, dataprojektory a interaktivními tabulemi 

❖ klasická i mobilní počítačová učebna, 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 

❖ každý žák má svoji šatní skříňku pro uložení svých věcí 

❖ čipový systém pro vstup do školy a výdej stravy 

 

Nabízíme: 

 

❖ zkušený a plně kvalifikovaný pedagogický sbor 

❖ socializační pobyt v 6. ročníku, školy v přírodě a výuková soustředění  

❖ výuka dvou cizích jazyků od 6. ročníku, dělení na malé skupiny, rodilí mluvčí ve výuce 

❖ zahraniční pobyty v partnerských školách (Německo, Slovensko) 

❖ široký výběr volitelných předmětů od 7. ročníku 

❖ spolupráce se SPŠ Jedovnice – povinně volitelné předměty, využití vybavení jejich 

odborných učeben a sportovní haly  

❖ příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školu zařazením volitelných předmětů 

cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka 

❖ dvě počítačové učebny využívané nejen k výuce předmětu informatika, ale i v dalších 

předmětech včetně výukových programů 

❖ školní informační systém Škola OnLine – elektronická třídní kniha, elektronická 

žákovská knížka, sledování docházky 

❖ Školní poradenské pracoviště – výchovná poradkyně, školní psycholožka, školní 

speciální pedagožka, metodička prevence 

❖ systém péče o žáky s poruchami učení  

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

rodiče 

❖ provoz školního klubu 12:30 hod. – 16:30 hod. 

❖ kroužky v odpoledních hodinách pod hlavičkou Školního klubu Jedovnice (nabízíme 

např. výtvarný, florbalový, míčové hry, počítačový, šachový, gymnastika, deskohraní, 

kytara pro začátečníky, rybářský, a další) 

❖ letní příměstský tábor, lyžařský výcvik na 2. stupni 

❖ projektové dny ve škole i mimo ni, terénní cvičení, exkurze 

❖ spolupráce se ŠLP Křtiny, projekty s ekologickým zaměřením  

❖ akce ve spolupráci se sdružením CIRSIUM 

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

vědomostní soutěže, charitativní akce, Jedovnická rolnička, aj. 

❖ program mléko do škol a ovoce do škol 
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