Proč si vybrat naší školu?
 Všichni učitelé jsou kvalifikovaní s vysokoškolským pedagogickým vzděláním, preferují úzký kontakt s žáky i
s rodiči. Znají všechny žáky na 1. stupni nebo na 2. stupni školy.
 Okamžitě řešíme výchovné problémy a krizové situace žáků, nabízíme pomoc odborníků.
 Poskytujeme odbornou intervenci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 Poskytujeme dyslektickou nápravu a péči podle PPP.
 Zpracováváme individuální vzdělávací plán a podle něho vyučujeme.
 Zohledňujeme děti se zdravotním znevýhodněním dle podkladů lékaře.
 Provádíme včasnou primární diagnostiku poruch učení a doporučujeme další péči.
 Zajišťujeme speciální pomůcky pro integrované žáky
 V rámci minimálního preventivního programu předcházíme patologickým jevům, šikaně.
 Věnujeme se kariérovému poradenství, pomůžeme Vašemu dítěti při volbě povolání na základě realizace
projektu „Podpora přípravy na přijímací zkoušky. - SCIO testy
 Realizujeme testy školních schopností, sociometrii, plošné testy nanečisto z matematiky, Aj, Čj
 Vedeme dětem portfolia
 Studijně nadané žáky připravujeme na předmětové olympiády a vědomostní soutěže
 Pro žáky s hudebním nadáním spolupracujeme se ZUŠ, máme pěvecký sbor
 Pro žáky pohybově nadané máme taneční oddíl
 Milovníci přírody spolupracují se středisky ekologické výchovy, máme celoroční soutěž „Třídíme odpad“. Na
„Den Země“ realizujeme ekologický projekt
 Žákům sportovně nadaným nabízíme sjezdové lyžování, běh na lyžích, jízdu na horských kolech po Jizerkách,
míčové hry, florbal, účast v okresních kolech sportovních soutěží, sportovní víkend a soustředění po oddílech,
letní a zimní sportovní den
 Organizujeme plavecký a lyžařský výcvik
 Spolupracujeme TU Liberec na projektu „Otevřená univerzita“ TUL prezentuje a žáci si sami vyzkouší moderní
pokusy, seznámí se novými technologiemi a novinkami ve vědě. Pravidelně od 8. třídy jezdí pracovat v rámci
projektu „Zvyšování technické a přírodovědné gramotnosti“ na SUPŠS v Železném Brodě do moderní chemické
laboratoře a do SPŠT v Jablonci n. N., kde trénují svoji zručnost.
 Věnujeme se zdravému životnímu stylu v projektu „Zdravá pětka“, Zdravá a spokojená bříška“ a „Zdravá zuby.
 Realizujeme předmětové exkurze, besedy, účastníme se výstav, divadelních představení, vzdělávacích veletrhů,
 Učíme žáky správnému chování za mimořádných událostí – „Chráním sebe i druhé“, HELPÍK, Den s Policií ČR,
IZS,
 Pro dobrou spolupráci s rodiči organizujeme Dny otevřených dveří, vánoční a velikonoční dílny, tripartitní
schůzky,
 Samozřejmostí je školní družina, školní jídelna, školní klub, školní sportovní klub, doučování žáků s delší absencí

