Základní škola a mateřská škola DUBICKO,
příspěvková organizace
Zábřežská 143, 789 72 Dubicko
IČO 70934983,
Tel./fax/: 583 449 129,
E-mail: ZS@dubicko.cz

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?
Vážení rodiče,
škola stejně jako rodina má obrovskou moc podporovat v dětech jejich zájmy, ovlivňovat
výchovu a vytvářet vztah ke vzdělání na celý život. Moderní škola, to dnes neznamená jen
vybavení, pomůcky a techniku, ale zahrnuje především metody práce, příjemnou atmosféru
a bezpečné prostředí. Vědomosti, spokojenost, možnost rozvíjet svůj talent ve škole, kde je
žák na prvním místě – to jsou školní priority.
V našem vzdělávacím programu se snažíme brát v úvahu požadavky, které jsou kladeny na
člověka dnešní společnosti. Dovolte nám, abychom Vás seznámili s několika důvody, proč si
vybrat právě naši školu.






















rodinné klima málopočetných tříd
bezpečné prostředí
žádná anonymita žáků, která má vliv na negativní chování žáků ve velké škole
kvalitní aprobovaná výuka
dobrovolná angličtinka v MŠ a 1.-2.r.
důraz na výuku cizích jazyků, zapojení žáků do mezinárodních projektů
mezinárodní spolupráce se školami - Comenius
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (náprava dyslexie)
logopedická péče
péče o talentované a mimořádně nadané žáky
zapojení školy do různých soutěží, výborné umístění našich žáků
moderní vyučovací metody
výuka dalšího cizího jazyka na 2.stupni od 7.r.
povinná výuka informatiky od 5.r.
projekt EU peníze školám
kvalitní počítačová učebna
vybavení moderní didaktickou technikou ve třídách
odborné učebny pro jazykovou výuku a naukové předměty
exkurze, výlety
plavecký a lyžařský výcvik
pěkná školní jídelna s nabídkou dietního stravování (bezlepková dieta apod.)











otevřenost školy vůči rodičům s důrazem na osobní jednání
dobrá spolupráce s Unií rodičů
Dny otevřených dveří ve škole
výborná dopravní obslužnost – autobusová zastávka u školy
rozvrh hodin přizpůsobený autobusovým spojům
pěkné a čisté prostředí pro vzdělávání
tradiční školní akce
akce pro rodiče a širokou veřejnost
velké množství nepovinných předmětů a zájmových kroužků: sborový zpěv, anglická
konverzace, sportovní aktivity, angličtina s počítačem, náboženství, divadelní kroužek,
výtvarná výchova, keramika, základy práce s počítačem, informatika hravě, angličtina
pro nejmenší, cvičení s hudbou, ruční práce



NĚKTERÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ:
 čelní umístění v okresních kolech naukových soutěží a olympiád, postup do
krajských kol (český jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, fyzika přírodopis)
 reprezentace okresu v krajských kolech recitace v českém jazyce, Puškinově
památníku, sólovém zpěvu)
 vítězství našich žáků v krajských kolech, postup do celostátních kol v českém
jazyce, dějepise a zeměpise
 každoroční testování znalostí žáků prostřednictvím společnosti SCIO – Stonožka,
a to z matematiky, českého jazyka a angličtiny. V posledním testovaném roce naši
žáci dosáhli v matematice a českém jazyce nadprůměrných výsledků a ZŠ Dubicko
tak patří mezi 30% nejúspěšnějších testovaných škol v republice. V těchto předmětech
se testování zúčastnilo celkem 27 000 žáků. V anglickém jazyce bylo celkem
testováno 17 000 deváťáků, naši žáci dosáhli špičkových výsledků, které řadí ZŠ
Dubicko mezi 10% nejlepších testovaných škol v republice. V každém kraji byli také
vyhlášeni nejúspěšnější žáci, z naší školy byli vyhodnoceni tři.





O naší škole získáte další podrobné informace na www.zsdubicko.cz
Zveme Vás kdykoliv na prohlídku naší školy. Rádi Vás přivítáme.
Termín si můžete dohodnout telefonicky na čísle: 583 449 129
nebo na adrese zs@dubicko.cz

