
 
 

VYBÍRÁTE ŠKOLU PRO VAŠE DÍTĚ? 

 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK-MÍSTEK, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 

 
Nabízí: 
 

 Školní vzdělávací program Zelená do života 

 Sportuj ve škole - pohybový kroužek pro žáky 1. – 3. ročníku 

 Dietní stravování pro žáky, vyhlášená školní kuchyně 

 Plavání  - v rámci školního vzdělávacího programu na 1. i 2. stupni 

 Pohybové a sportovní aktivity (sportovní gymnastika) – od 1. ročníku 

 Přípravný kurz pro předškoláky 

 Výukové materiály pro žáky 1. ročníku zdarma 

 Psací nevázané písmo Comenia Script v 1. ročníku – jednoduché, moderní a 
současné (vyučujeme již šest let) 

 Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 

 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu – od 6. ročníku 

 Výuku německého, španělského a ruského jazyka – od 8. ročníku 

 Přípravné semináře a aktivity k cambridgeským jazykovým zkouškám YLE 

 Pestrou škálu volitelných předmětů a zájmových kroužků – Veselá věda, 
sportovní hry, keramika, pěvecko-dramatický kroužek, výtvarný kroužek, 
floorball a další 

 V prostorách školy plavecký bazén, městská knihovna, SPC pro vady řeči a 
sluchu 

 Školní družinu - provoz od 6:00 – 16:30 hodin 

 Exkurze doplňující výuku, Lyžařské kurzy na 1. i 2. stupni 

 EU projekty – Doučování žáků, Čtenářské kluby, Badatelské kluby 

 Školního psychologa, Školního asistenta, Školské poradenské pracoviště 

 Den otevřených dveří – 11. 3. 2021 od 15.00 – 17.00 hodin.  
 
Informace o naší škole naleznete na  www.11zsfm.cz, nebo nás navštivte osobně 
na některé z našich akcí, případně si sjednejte osobní schůzku na tel. čísle 
558 425 512 Mgr. Táňa Janošcová.  
 
Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k Zápisu do 1. ročníku, 
který proběhne v pondělí 19. dubna 2021 od 13.00 – 17.00 a v úterý 20. dubna od 
13.00 – 17.00 hodin.  
 
Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého 
uvážení.   
 
                                                

Těšíme se na Vás! 
 

Učitelé a žáci Základní školy Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 
 
 

http://www.11zsfm.cz/

