Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo,
příspěvková organizace
Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice
tel. 581 659 166
www.zssromotovo.cz
srom@zssromotovo.cz
ZŠ a MŠ Šromotovo – dobrá adresa
Základní školství chápeme jako službu poskytovanou
našim zákazníkům, žákům a rodičům. Jsme otevření
k rodičům, výsledky své práce zveřejňujeme. Umožňujeme tak rodičům získat informace potřebné při jejich
rozhodování o výběru školy. Vytváříme prostředí
vzájemného respektu, žáci se podílejí na řízení školy
prostřednictvím Žákovského parlamentu. Zvýšený zájem
o školu je výborným vysvědčením pro všechny učitele,
vychovatele, zaměstnance školní jídelny.
Výhodou školy je sousedství autobusové zastávky spojů
z okolních obcí.
Naše nabídka
• rozšířená výuka v oboru informačních technologií;
• výuka angličtiny od 1. třídy;
• volba druhého cizího jazyka od 7. třídy (NJ, RJ, FJ);
• nabídka volitelných předmětů z oblasti jazykové, přírodovědné, sportovní a z moderních technologií;
• rozvoj komunikačního a prezentačního umu žáků;
• rozvoj pohybových dovedností žáků, vedení žáků ke
zdravému životnímu stylu;
• individuální přístup umožňující úspěšnost každého
žáka.

Poslední úspěchy
Z úspěchů našich žáků vybíráme:
• 1. místo v republikové soutěži Bobřík informatiky;
• 2. místo v celorepublikové IT - SLOT;
• 1. a 3. místo v krajském kole umělecké soutěže
v ruském jazyce;
• 1. a 2. místo v krajském kole dovednostní soutěže
v práci s informačními technologiemi;
• 1. a 2. místo v krajském kole konverzační soutěže
v anglickém jazyce;
• 1. místo v krajském kole literární soutěže;
• 1. místo v krajském kole Logické olympiády;
• 4. místo v kraji v šachu družstev;
• 5. místo v krajském kole konverzační soutěže
ve francouzském jazyce, 7. místo v ruském jazyce;
• 50% absolventů s jazykovou dovedností na úrovni B1;
• 3. místo v okresním kole matematické soutěže
Pythagoriáda.
Rodiče a škola
Škola Šromotovo úzce spolupracuje s rodiči. Vzájemná
spolupráce a komunikace mezi rodiči a školou je
předpokladem k úspěšnému vzdělávání dětí. Rodiče se
mohou zapojit do všeho, co se ve škole děje. Mohou se
účastnit vyučování a školních akcí. Některé akce jako je
Večírek školy, Zimní a letní burza nebo Drakiáda rodiče
sami organizují. Rodiče mohou školu podporovat
materiálně, finančně nebo svým pozitivním přístupem
k dění a aktivitám ve škole. Každá pomoc je vítána.
Zájem rodičů o školu oceňují nejen pedagogové školy,
ale rodiče tím dělají radost i svým dětem.

Školní vzdělávací program
Pracujeme podle vzdělávacího programu INFOškola,
jehož mottem je „neučíme se pro školu, ale pro život“.
Motto naplňujeme ve čtyřech strategických oblastech:
1) Učit se být sám sebou - připravujeme žáky, aby se
projevovali, jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.
2) Učit se žít s ostatními - vedeme žáky k toleranci a
ohleduplnosti k ostatním lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními
lidmi.
3) Učit se komunikovat - vedeme žáky k všestranné,
účinné a otevřené komunikaci v českém, ale i anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.
4) Učit se učit - umožňujeme žákům osvojit si strategie
učení a motivujeme je pro celoživotní učení.
Jsme INFOškola
Zaměřujeme se na využívání moderní techniky ve vzdělávání. Naši žáci mají k dispozici na 2. stupni dvě hodiny
informatiky týdně, audiovizuální učebny, počítače přímo
v kmenových třídách. Moderní technologie používáme
při výuce většiny předmětů. Díky tomu jsou absolventi
naší školy schopni vydávat školní časopis, prezentovat
na veřejnosti, pořizovat a zpracovávat digitální fotografie,
vytvářet animace, publikovat na webu,
používat počítač pro urychlení své práce. Žáci
9. ročníku vypracovávají a obhajují své absolventské
práce.
Účastníme se republikových soutěží v informační
gramotnosti, sami tyto soutěže připravujeme. Naši žáci
v nich dosahují nejlepších výsledků v regionu.

Využití volného času
Samozřejmou nabídkou školy je možnost využití volného času žáků. Pro menší žáky je k dispozici školní družina v době od 6:00 do 16:30 hodin. V moderně vybavených prostorách nabízí možnost řízených i
spontánních aktivit dětí. Školní družina využívá školní
zahradu s herními prvky, školní a dopravní hřiště,
počítačovou učebnu.
Žáci mohou využívat nabídku kroužků zaměřených zejména na tělovýchovné, hudební a výtvarné aktivity.

Jak na cizí jazyky?
S angličtinou začínáme od první třídy. V 7. ročníku si
žáci vybírají druhý cizí jazyk – němčinu, francouzštinu či
ruštinu. Své jazykové dovednosti si žáci ověřují při
soutěžích či při komunikaci se zahraničními spolužáky.
Uskutečňujeme jejich výjezdy v rámci realizovaných
projektů do Itálie, Španělska, Slovinska, Portugalska....
Dlouhodobě
spolupracujeme
se
školou
ve
slovenském Hlohovci a finské Nokii.
Výchovný poradce – prevence
Nenecháváme nikoho na holičkách. Ti, kteří potřebují
pomoci, navštěvují logopedku či kroužek dyslektického
čtení, využívají pomoci školního metodika prevence či
výchovného poradce.
Program „Pohádkové učení“ usnadňuje budoucím
prvňáčkům adaptaci na školní prostředí a vzájemné poznání se s budoucími učitelkami. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami realizujeme individuální
vzdělávací plán, jsme jediná bezbariérová škola v regionu. V případě potřeby zajišťujeme asistenty pedagoga.
Projekty a granty
Jsme zapojeni do projektů financovaných z prostředků
města Hranice, ESF i jiných zdrojů. Jsme řešiteli projektů zaměřených na rozvoj informačních technologií,
přírodovědných předmětů, na zlepšení jazykových
dovedností, na mezinárodní spolupráci a na obnovu
místních tradic a zvyků.
Spolupracujeme se šesti kvalitními školami České
republiky v rámci projektu
Pomáháme školám
k úspěchu.

Studijní a informační centrum
Každý den zpřístupňujeme žákům počítačovou učebnu
školy a dvakrát týdně knihovnu k získání informací z internetu a knih, k vypracování úkolů či k samostudiu.
Žákům dáváme k dispozici vlastní studijní materiály.
Tradiční akce
Z tradičních školních akcí vybíráme:
• Pohádkové učení pro předškoláky;
• sportování a malování předškoláků;
• vítání a fotografování prvňáčků;
• ukázkové hodiny pro rodiče prvňáčků;
• Tužkování aneb loučíme se s deváťáky;
• burza dětských knih;
• základní a zdokonalovací plavecký výcvik;
• pěvecká soutěž DO-RE-MI;
• soutěže pro rozvoj cizojazyčných dovedností;
• projekty v oblasti prevence nežádoucích jevů;
• Halloweenský karneval;
• soutěž Klíče od pevnosti Šromoťák;
• recitační soutěže a divadelní představení;
• turnaje ve volejbale a florbale;
• setkání Rodičovské univerzity;
• vánoční jarmark;
• ekologické projekty;
• fotografické soutěže;
• soutěže SMAJLÍK, král Internetu, malujeme s myší;
• semináře pro rozvoj ICT dovedností;
• exkurze a školní výlety;
• projekty k lidovým tradicím v rámci školní družiny;
• lyžařský výcvik 5. a 8. ročníků;
• zájezd do Vídně;
• školy v přírodě, adaptační aktivity;
• besedy s příslušníky Policie, hasiči, knihovnicemi;
• prázdninová soustředění.

Sportovní areál školy
Škola má k dispozici dvě tělocvičny, jednu pro výuku kolektivních sportů, druhou pro gymnastiku. V letním období využíváme lehkoatletický areál s umělým povrchem,
menší děti mají k dispozici dětské hřiště.
Každoročně zajišťujeme plavecký kurz pro 2. a
3. ročník, zdokonalovací kurz pro 7. ročník. V 5. a
8. ročníku vyjíždíme na týdenní lyžařský výcvik. Pro
školy v regionu organizujeme několik sportovních akcí.
V bezprostřední blízkosti sportovního areálu je nově
vybudované dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy
i pro zájmovou činnost dětí v mateřské škole a školní
družině.
Školní jídelna
Přímo v budově je k dispozici školní jídelna, s každodenním výběrem ze dvou jídel. V jejich nabídce směřujeme ke zdravé výživě.
Mateřská škola
Mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání pro tří až
šestileté děti v rámci jednoho oddělení. Mimo standardní
péči a přípravu do školy nabízí výuku anglického jazyka
a pohybové aktivity. Děti využívají pro svou činnost
prostory školy. Jsou tak hravou formou seznamováni se
základy práce na PC a současně rozvíjejí jemnou motoriku.
Mateřská škola má k dispozici vlastní dětské hřiště
s herními prvky a pískovištěm.

