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Základní škola

 170 žáků v 1. až 9. třídě

 2 oddělení školní družiny

 13 pedagogů

 2 vychovatelky školní družiny



Vybavení 
školy
 9 kmenových učeben

 6 odborných učeben

 2 oddělení školní družiny

 Knihovna

 Tělocv ična

 Školní hřiště

 Školní jídelna a školní kuchyň



Kmenové třídy
1. - 9. TŘÍDA



Odborné učebny
Jazyková učebna, IT učebna, přírodovědná učebna, hudebna, 
žákovská kuchyňka, dílny



Tělocvična a školní hřiště



▪ Školní družina

2 oddělení

kapacita
48 žáků

1.- 3. třída



Různé aktivity v družině



Školní jídelna a kuchyně

 Konvektomat – udržení výživových hodnot

v potravinách

 Nový sporák

 Nerezové stoly

 Zdravá a chutná strava

 Nově vybavená jídelna



Ukázka pokrmů z naší školní kuchyně



Výuka cizích 
jazyků

 3. - 9. tř AJ

 od 7. tř NJ

 dělení početnějších tříd 

na více skupin



Vzdělávací pobyt v Anglii 2. stupeň



Znalosti ověřujeme a zkoušíme v praxi



Věnujeme se velkému počtu sportovních aktivit



Účastníme se 
sportovních 
soutěží



Pořádáme lyzařský kurz v 7. třídě



4. tř navštěvuje
dopravní hřiště v JBC

 Dopravní

soutěž mladých

cyklistů

 Žáci školy dosahují

úšpěchů

od základních kol

až na krajskou

úroveň.



Nabízíme různé kroužky: 
Angličtina, sportovní kroužek, vaření, první pomoc, šikovné ruce, 3D tisk ...



Jezdíme na zajímavé exkurze a výlety...



SBÍRÁME ZÁŽITKY NA ŠKOLNÍCH VÝLETECH



Ve škole pořádáme různorodé akce:
Divadla, přednášky, setkávání s odborníky ...



Dodržujeme tradice ...



Setkáváme se
s rodiči žáků
při různých
příležitostech...

 Vánoční dílny

 Rodičovské schůzky

 Akademie



Pořádáme různé tematické dny...
SPORTOVNÍ DEN, DEN ZEMĚ ...



Zápis do 1. třídy

19. 4. 2023

 Probíhá v přátelském prostředí formou

rozhovoru s paní učitelkou

 Zápis proběhne prezenční formou ve

škole

 Informace na www.mzszasada.cz



Pořádáme 
školičku 
pro 
budoucí 
prvňáčky
DĚTI SE SEZNÁMÍ S 

PROSTŘEDÍM ŠKOLY A S 

BUDOUCÍ PANÍ UČITELKOU



Provázíme žáky od 1. do 9. třídy



Kontakty

 Ředitel školy

 Mgr. Václav Horáček

 Zástupkyně ředitele

 Mgr. Petra Veverková

 www.mzszasada.cz

 skola@mzszasada.cz

 tel. 737 282 487

 Zásada 264, 468 25

http://www.mzszasada.cz
mailto:skola@mzszasada.cz
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