Nastřihnout
na obou polovinách.
Nastřihnout i na druhé
polovině (tam kde je
vstup do školy
a strom).
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Základní a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogové, kteří využívají při své práci moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků v klidné a přátelské
atmosféře, založené na spolupráci a empatii.
• Vzdělávací program „Škola pro 21. století“ – vytváří prostor pro tvůrčí rozvíjení znalostí a dovedností žáků.
• Aktivní zapojení do projektů Zdravá škola, Tvořivá škola a Otevřená
škola. Náplní projektů je stálá péče o vytváření zdravého prostředí školy,
zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů, příznivé klima školy a výchova ke
zdravému životnímu stylu, pracujeme na úzké spolupráci školy s rodinou.
• Rozšířená výuka angličtiny již od 1. ročníku, od 5. ročníku probíhá výuka
i s rodilým mluvčím.
• Rozšířená výuka hudební, výtvarné nebo tělesné výchovy dle vlastního
výběru na prvním stupni, na druhém stupni možnost výběru z mnoha
volitelných předmětů (například matematika navíc, výtvarné činnosti,
praktická čeština, dramatická výchova a další).

• Modernizujeme vybavenost školy. Při výuce mohou žáci využívat
počítačovou učebnu, připojení na internet, multimediální učebnu, odborné
učebny a třídy pro výuku hudební výchovy nebo keramickou dílnu či školní
knihovnu, čtenářský koutek a studovnu vybavenou počítači. Do výuky
zařazujeme exkurze, návštěvy divadel, koncertů, kulturních a výukových
programů.
• Zaměřujeme se i na sport. K tomu využíváme dvě tělocvičny a ve
vnitrobloku hřiště s parkem. Žáci se úspěšně zapojují do řady sportovních
soutěží. Kromě toho žáci druhých tříd mají celoroční kurz plavání a žáci
čtvrtých tříd kurz bruslení.
• Všechny třídy 1. stupně jezdí každoročně na školy v přírodě, žáci
2. stupně jezdí na výlety a lyžařské kurzy.

• Chceme, aby naši žáci trávili i volný čas plnohodnotně, proto jim
nabízíme množství kroužků a zájmových útvarů.
• Školní družina zajišťuje péči o děti 1.–5. ročníku do 17 hodin.
• Nezapomínáme ani na žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami – žáky s poruchami
učení nebo žáky mimořádně nadané.
Na škole je velmi dobře fungující Školní
poradenské pracoviště, kde mohou
žáci i jejich rodiče vyhledat pomoc nebo
radu školního psychologa, výchovných
poradců či metodika prevence. Ve škole
pracuje i logoped a speciální pedagog.
• Pořádáme řadu akcí nejen pro děti, ale i pro rodiče. Společné odpolední akce vytváří
přátelskou atmosféru a posilují spolupráci mezi rodinou a školou.
• Hlavním cílem všech pracovníků naší školy je obohatit naše žáky o vědomosti a dovednosti,
rozvíjet jejich vlohy a zájmy a dát jim kvalitní základ do života.
Více informací o naší škole získáte na
www.kotlarska.cz

