Co byste měli vědět
o Základní škole v Chomutově, Březenecká

Na naší základní škole plní povinnou školní docházku téměř 660 žáků. Jsme úplná
škola s prvním až devátým postupným ročníkem, jedna z největších v Chomutově. Výuka
probíhá v 1.- 9. ročníku ve 3 paralelních třídách.
Součástí školy je - školní družina /6 oddělení
- zmodernizovaná školní jídelna
Od 1.září 2019 se Vaše dítě začne učit podle školního vzdělávacího programu, který
vznikl na základě rámcového vzdělávacího programu společným úsilím všech pedagogů školy
s motivačním názvem „HARMONIE“. V tomto programu jde především o harmonický
rozvoj každého jedince jako individuality. Chceme učit žáky praktickým dovednostem a
znalostem, zavádět do výuky efektivní metody, využívat ke komunikaci cizí jazyk, rozvíjet
zájmové aktivity, orientovat žáky ke sportovním činnostem, podporovat využívání
informačních technologií a vést žáky k dodržování stanovených pravidel slušného chování a
mezilidských vztahů. Kompletní program je ve škole přístupný veřejnosti, a tím je dána
možnost se s ním blíže seznámit.
Od žáků vyžadujeme odpovědné plnění školních povinností. Vedeme je k přesvědčení,
že se neučí jen pro „známky“, ale především pro vlastní uplatnění v praktickém životě.
V tomto smyslu by měli postupovat i rodiče – děti by se měly nejen učit, ale hlavně vědět a
znát!







Každoročně nabízíme řadu zájmových kroužků:
průprava pro moderní gymnastiku a kanoistiku
florbal
náprava řeči ( pro vybrané žáky z 1.roč.)
rybářský kroužek
klub zábavné logiky
tvořivá dílna
- nabídka je aktualizována podle podmínek a zájmu dětí






Školní družina nabízí pro děti zájmové činnosti:
práci v keramické dílně
sportovní kroužek
výtvarný kroužek
společenské a sportovní hry

Paní vychovatelky připravují pro děti kulturní a sportovní akce nejen ve všední den,
ale i o víkendu. Poplatek za služby ve školní družině činí 100,- Kč /měsíc.
V rámci činnosti školní jídelny nabízíme žákům nákup „zdravých“ svačinek, které
konzumují během hlavní přestávky. Funguje zde též prodej dotovaného školního mléka,
mléčných výrobků aj.
Škola má vybudované 2 počítačové učebny, odborné učebny s kvalitní audiovizuální
technikou a učebními pomůckami. Dbáme na čisté a esteticky upravené prostředí tříd a celé
školy.
Žákům s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie apod.) je věnována
zvýšená péče. Ve škole pracuje školní speciální pedagog, který zajišťuje služby pro žáky i
jejich zákonné zástupce.
Školní budova je bezbariérová, k dispozici je výtah a výtahová plošina pro přepravu
tělesně postižených žáků do jednotlivých pater budovy školy.
V průběhu školního roku probíhá na škole velké množství různých školních akcí nebo
akcí pro různé věkové skupiny žáků /sportovní turnaje, návštěvy divadel, výstav, výjezdy
do škol v přírodě, konání výletů …./.
Velmi oblíbené jsou celoroční projektové akce, např. Vánoce, Velikonoce, Halloween,
Festival „Vítání prázdnin“ a jiné.
Pravidelně organizujeme týdenní lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku a
o hlavních prázdninách letní dětský tábor.
V prostoru školního areálu je travnaté hřiště, běžecká dráha, tenisové kurty,
volejbalové hřiště, travnaté a asfaltové plochy ke sportovním činnostem.
Naši žáci pod vedením kvalifikovaných učitelů velmi úspěšně reprezentují školu ve
sportovních a vědomostních soutěžích či olympiádách.
Kontakty:
Ústředna, ředitelství

474 624 110 - 474 655 119 - 607 095 070

E-mail:

info@zsbrezenecka.cz
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www.zsbrezenecka.cz
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