
Základní	škola,	Most,	J.	Arbesa	2454,
přıśpěvková organizace

E-mail: reditel@7zsmost.cz
Telefon: 417 639 397

WWW: www.7zsmost.cz

Váženı ́rodiče, naše představa dobré školy 
vypadá takhle:
Moderní	škola	rodinného	typu, která 
vybavenıḿ, kvalitou zaměstnanců, výsledky 
vzdělávánı ́a srovnatelnou nabıd́kou výchovně 
vzdělávacıćh činnostı ́obstojı ́v konkurenci 
ostatnıćh.
Škola,	kde najdete vše pod jednou střechou a 
kde je o vaše děti dobře postaráno.
Škola	hledajıćı ́nové cesty vlastnıh́o rozvoje a 
zkvalitněnı ́výuky . Zároveň škola tradičnı,́ na 
žáky přiměřeně náročná, moderně vybavená, 
podporujıćı ́osvědčené výchovně vzdělávacı ́
postupy.  Škola	vychovávajıćı ́ zodpovědné a 
samostatné žáky, dobře připravené na život.
Škola	kladoucı ́důraz na využıv́ánı ́modernıć h 
informačnıćh technologiı ́ ve vyučovánı ́a ve 
výuce cizıćh jazyků.
Škola,	kde ale poznávánı ́nenı ́jen kliknutı ́myšı ́
na monitoru počıt́ače a prohlıź ̌enı ́přıŕody 
na LCD, ale škola,	kde děti mohou svět vnıḿat 
všemi smysly. 
Škola	zaměřená na smysluplné využitı ́
volného času dětı,́ se širokou nabıd́kou 
zájmových útvarů a jiných aktivit, škola	
propojená s kulturnıḿ a sportovnıḿ životem 
města.
Jsme školou	přátelskou k přıŕodě.
Jestli	se	nám	vše	daří,	můžete	posoudit	Vy,	a	
pokud	získáme	Vaši	důvěru,	tak	za	několik	
let	i	Vaše	děti.	
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PROC�  SI VYBRAT NAS� I S�KOLU? NABI�DKA S�KOLY

Povinná	výuka	anglického	
jazyka	od	první	třídy
Výuka	metodou	CLIL – 
předměty jsou vyučovány 
v cizıḿ jazyce.
Nadstandardní	výuka	
cizích	jazyků od vyššıćh třıd́ 
(němčina, španělština, 
ruština a francouzština).
Do výuky matematiky 
zavádıḿe prvky	Hejného	
metody.
Volitelná výuka informatiky 
od druhé třıd́y. 
Nadstandardnı ́výuka 
výtvarných	činností 
(malovánı,́ kreslenı,́  linoryty, 
frotáže, koláže, roláže, 
keramika aj.)  
Hudební	směr	(pěvecký 
sbor Slunıč́ko) 
Tělesná	výchova (škola se 
profiluje také sportovnıḿ 
směrem a vytvářı ́vıće 
sportovnıćh přıĺežitostı ́pro 
mimoškolnı ́činnost Vašich 
dětı)́.
Otevıŕáme jednu prvnı ́třídu	
se	zaměřením	na	sportovní	
(míčové)	hry.
Velký výběr	povinně	
volitelných	předmětů.

Zabezpečenı ́bohaté	
mimoškolní	zájmové	
činnosti dětı.́
Sportovní	kurzy pro žáky 
II. stupně (lyžařský 
a snowboardový, 
cykloturistický, vodácký).
Vlastní	dětský	tábor v době 
prázdnin.
Poznávací	a	ozdravné	
výjezdy do zahraničı.́
Exkurze a krátkodobé 
výchovně vzdělávacı ́zájezdy 
žáků I. a II. stupně 
v nejbližšıḿ regionu.
Bohatá kulturní	činnost	
školy, návštěvy divadelnıćh 
představenı,́ kulturnıćh 
a poznávacıćh akcı ́
na Mostecku.
Věnujeme	se	mimořádně	
nadaným	dětem.
Zabýváme se projektovým	
vyučováním.
Speciální	pedagogové, 
školnı ́psycholog a asistenti 
pedagoga zabezpečujı ́v rámci 
inkluzivnıh́o vzdělávánı ́péči 
o žáky s poruchami učenı ́
a chovánı.́
Jsme zapojeni do projektu 
Ekoškola.

 Jsme zapojeni do projektů 
EU „Učíme	se	jinak“  v rámci 
kterých začıńáme výuku 
vybraných předmětů 
v anglickém jazyce, 
rozšiřujeme výuku 
informatiky o počítačovou	
grafiku, kroužky	a	volitelné	
předměty	robotiky, 
využıv́áme internetovou	
žákovskou	knížku. 
Otevıŕáme přípravnou	třídu.
Školní	družina se šesti 
oddělenıḿi je v provozu 
od 6.00 hod. do 16.30. 
Školní	klub je v provozu  
do 17.00.
Stravovánı ́žáků zajišťuje 
školní	jídelna.
Spolupracujeme se 
zahraničnıḿi školami.
Od 1. 5. 2020 jsme otevřeli tři	
nové	multimediální	učebny	
-	jazykovou,	informatiky	a	
přírodovědnou, které jsou 
vybaveny nejmodernějšı ́
technikou.

Pro svoje děti chceme vždy to 
nejlepšı.́ Pokud Vám záležı ́
na jejich kvalitnıḿ 
vzdělávánı,́ vyberte si naši 
školu. Připravujeme děti 
na cestu, ne cestu pro děti.
Z� áky vedeme k samostatnosti 
a zodpovědnosti za vlastnı ́
úspěch v životě. Učıḿe se 
pro život, ne pro školu.

Učíme	se	činnostně	              
Všichni učitelé se snažı ́
o tvořivé a činnostnı ́učenı ́
s využıv́ánıḿ názorných 
pomůcek. Bereme ohled 
na mıŕu žákovských 
schopnostı.́

Pohodová	škola                  
Snažıḿe se vytvářet přıv́ětivé 
školnı ́prostředı,́ vyžadujeme 
vzájemnou slušnost, chováme 
se k sobě s úctou, dospělı ́
a děti jsou si partnery.

Vychováváme	dětskou	
osobnost  
Zajıḿá nás, jaký člověk 
vyroste z našeho žáka, nejen 
co všechno bude umět a znát.

Integrujeme				              
Pečujeme o děti s poruchami 
učenı ́a chovánı.́ Učıḿe podle 
individuálnıćh vzdělávacıćh 
plánů. Z� áci majı ́možnost 
navštěvovat hodiny se 
speciálnıḿ pedagogem.

Učíme	práci	s	informacemi		  
Učıḿe, kde informace 
vyhledávat a jak je použıt́. 
K dispozici máme 
25 interaktivnıćh tabulı ́a dvě 
plně vybavené počıt́ačové 
učebny.

Robotika	a	programování
Základy robotiky a 
programovánı ́již na 1. stupni. 
Robotika rozvıj́ı ́nejen 
matematické a logické 
myšlenı,́ ale i jemnou 
motoriku. Připravuje žáky na 
potřebné dovednosti.
 
Sportujeme                       
Lyžujeme, bruslıḿe, plaveme, 
hrajeme mıč́ové hry, 
vyjıž́dıḿe do školy v přıŕodě, 
snažıḿe se poznávat i jinak 
než ve škole.

Máme	preventivní	program	 
Nabıźıḿe semináře pro 
učitele i žáky, spolupracujeme 
s protidrogovým 
koordinátorem, organizujeme 
mimoškolnı ́činnost našich 
žáků, nabıźıḿe velký výběr 
zájmových kroužků.

Rodič	je	náš	partner			             
Jsme rádi, když se účastnıt́e 
spolu se svými dětmi 
mimoškolnıćh akcı,́ vážıḿe si 
Vašı ́spolupráce a pomoci. 

Budoucnost			                       
Naši žáci jsou úspěšnı ́

při přijetı ́na střednı ́školy 
a učebnı ́obory s maturitou.
JAKÁ	JSME	ŠKOLA	
V našı ́škole bude Vašemu 
dıt́ěti dobře. Uděláme vše 
pro to, aby se vracelo 
spokojené. Budeme rozvıj́et 
jeho nadánı ́a osobnost, 
respektovat jeho 
individualitu. Budeme s Vámi 
spolupracovat a hledat 
nejlepšı ́řešenı ́v každé 
situaci. V našı ́škole se Vaše 
dıt́ě bude učit v atmosféře 
bezpečı,́ pochopenı,́ tolerance 
a vzájemné úcty a pomoci.
S�kolu však tvořı ́předevšıḿ 
pedagogický sbor. Ten je 
na našı ́škole dlouhodobě 
stabilizovaný a vysoce 
aprobovaný. Proto je 
atmosféra na škole vyvážená, 
poklidná a přátelská. Je-li 
totiž spokojen v práci učitel, 
jsou spokojené i děti. To je 
základnı ́filozofie našı ́školy.

HLAVNÍ	PRIORITY	ŠKOLY
x kvalita vzdělávánı ́žáků,
x personálnı ́zajištěnı ́školy, 
x materiálnı ́a technické 

vybavenı ́školy,
x výchova žáků.

DÍLČÍ	PRIORITY aneb 
děláme i něco navıć
x akce školy,
x projekty,
x zájmové vzdělávánı.́
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