Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
Tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, 392 01 Soběslav

tel: 381 521 223

IČO: 00582841

e-mail: skola@zs-ebeso.cz
Vážení rodiče,

V pondělí 4. a v úterý 5. dubna 2022 proběhne v soběslavských základních školách zápis do 1. ročníku. Vy
se v této době zamýšlíte, kterou soběslavskou školu pro svého budoucího prvňáčka vybrat, a proto jsme se rozhodli
podat Vám několik základních informací o naší škole.
Naše škola je plně organizovaná škola, nyní s 24 třídami. Výuka probíhá podle našeho školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program zahrnuje kromě klasických předmětů, jak je znáte Vy,
i další nové předměty: informatika, výchova ke zdraví, německý a ruský jazyk jako další cizí jazyk.
Žáci si mohou dle zájmu vybírat i z nabídky zájmových kroužků:
sborový zpěv, pohybové hry, výtvarný kroužek, logopedická prevence, náprava dyslexie, anglický jazyk, mladý
novinář, cvičení z Ma, Čj, doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky,…
Od 3. ročníku probíhá výuka cizích jazyků. Všichni žáci se učí jazyk anglický. Od 7. roč. začíná výuka
dalšího cizího jazyka s možností výběru mezi německým a ruským. Žáci 2. ročníku se mohou učit anglický jazyk
v zájmovém kroužku.
Žáci v prvním ročníku absolvují kurz bruslení a 2. - 4. ročník výuku plavání.
Všichni učitelé a vychovatelky mají požadovanou kvalifikaci. O velmi dobré práci celého učitelského
sboru a vychovatelů svědčí mnoho úspěchů a předních umístění v různých okresních i krajských soutěžích,
olympiádách a přehlídkách. Žáci, kteří odcházejí z naší školy po ukončení 7. ročníku na gymnázium a z 9. ročníku
na různé střední školy, nemají problémy s přechodem na tyto školy.
Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení výchovná poradkyně, školní psycholog,
speciální pedagožky a metodička prevence. Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními tak mají zajištěnou přímou
podporu formou pedagogické intervence a speciální pedagogické péče popř. je ve třídě asistentka pedagoga.
Vybavení školy je na velmi dobré úrovni a neustále probíhá jeho vylepšování. Při výuce využíváme novou
jazykovou učebnu a na školní zahradě venkovní učebnu pro přírodovědné předměty. V budově jsou odborné učebny
pro výuku fyziky, chemie, hudební výchovy, cizích jazyků, moderní školní kuchyňka, herny pro školní družinu,
školní dílny, laboratoř, tělocvična. Pro tělovýchovu využíváme i přilehlý sportovní areál Spartaku Soběslav. Posílili
jsme bezbariérovost školy nákupem schodolezu.
Žáci i učitelé mají možnost využívat k výuce nejmodernější techniku, ve všech třídách jsou nainstalovány
interaktivní tabule, ve škole je i multimediální knihovna rovněž s interaktivní tabulí a s internetovým připojením.
V budově jsou dvě učebny výpočetní techniky. Děti mohou zdarma využívat odpoledne počítačovou
učebnu k přípravě na vyučování, brouzdání po internetu, e-mailu.
Zlepšuje se estetické prostředí pro výuku i sociální vybavení školy.
Vyučování začíná v 8.00 hod.
Školní družina je v provozu od 6:00 - do 7:40 hod. a od 11:35 hod. do 17:00 hod. Družina je v současnosti
organizačně rozdělena do osmi oddělení v samostatných hernách a je určena pro žáky I. stupně. Žáci II. stupně
mohou po skončení vyučování čekat na odjezdy autobusů v budově školy.
Součástí školy je i moderně vybavená školní jídelna, kde se žáci mohou za přijatelné ceny zdravě a chutně
naobědvat. Pravidelně jedenkrát za 14 dní dostávají zdarma žáci 1. i 2. stupně ovoce nebo zeleninu v rámci projektu
„Ovoce a zelenina do škol“ a mléčný výrobek z projektu „Školní mléko“.
Snažíme se ušetřit rodičům trochu času a peněz tím, že hromadně pro žáky nakupujeme sešity za nižší ceny.
Peníze již děti do školy nenosí, veškeré platby probíhají bezhotovostní platbou formou záloh.
Informace o škole najdete i na našich webových stránkách www.zs-ebeso.cz
Vážení rodiče, chcete-li se podívat přímo do školy, můžete navštívit školu spolu s Vašimi dětmi při
Dni otevřených dveří 17. 3. od 15:00 do 17:30.
Návštěva školy je samozřejmě možná i kdykoliv jindy po předchozí domluvě.
Volba školy, kam Vaše dítě nastoupí v příštím školním roce, záleží pouze na Vašem rozhodnutí. Pokud se
rozhodnete pro naši školu, rádi Vaše dítě mezi námi přivítáme.
za všechny zaměstnance školy - Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy
Soběslav 28. února 2022

