
 

Proběhne 1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00 a 2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00 hodin 

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?  
 Výborná dopravní dostupnost, poloha mimo hlavní komunikace  

 Bezbariérový přístup 

 Moderně vybavené kmenové třídy i odborné učebny, internetové připojení ve všech prostorech školy, využíváme iPady a interaktivní tabule, pracujeme s ozoboty 

 Velká školní zahrada s hracími prvky, multifunkční hřiště, divadélko, dvě tělocvičny, keramická dílna a pec, relaxační prostory a místnosti, atrium 

 Individuální péče a citlivý přístup k žákům, péče o nadané a talentované žáky, zapálený, příjemný a vstřícný kolektiv pracovníků školy 

 Ve škole působí školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, asistenti pedagoga a školní asistent  

 Odborná učebna pro žáky vyžadující speciální pedagogickou péči, reedukační péče, úzká spolupráce s PPP a SPC 

 Velmi úzká spolupráce s Mateřskou školou Františka Formana 

 Klub Předškoláků – od února pravidelně každý týden odpoledne příprava na školu hravou formou, kluby vedou budoucí p. učitelky 1. tříd 

 Přípravná třída pro děti s odloženou školní docházkou nebo děti pětileté 

 Výuka čtení genetickou metodou, rozšířená výuka cizích jazyků, anglický jazyk od 1. ročníku, ve vybraných třídách výuka v předmětech HV, TV a PŘ cizojazyčně metodou 

CLIL, od 7. ročníku výběr dalšího cizího jazyka – ruský, německý, francouzský  – rodilý mluvčí na francouzský jazyk 

 Žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole 

 Účast v projektech e-Twinning, Erasmus, OKAP, DIGI INOVACE-BEZPEČNĚ, EFEKTIVNĚ, ZÁBAVNĚ, projekty města Ostravy – Rovný přístup ve vzdělávání III, Šablony 2019 

 Zapojení do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 

 Jsme fakultní školou Ostravské univerzity 

 Škola klade důraz na zdravé vztahy a zdravý životní styl, získali jsme titul Škola podporující zdraví  

 Pravidelně pořádáme ozdravné pobyty, školy v přírodě, lyžařské kurzy, odpolední a víkendové akce 

 Velké množství mimoškolních akcí pro žáky i širokou veřejnost – Drakiáda, Lampionový průvod, tematicky zaměřené tvůrčí dílny, karnevaly, Vánoční jarmark, Školní 

ples, charitativní akce, Den dětí, Radovánky na Formance… 

 Informační centrum s knihovnou pro žáky 

 Široká nabídka volnočasových aktivit – bezplatné kroužky, míčové hry, volejbal, tenis, fotbal, dramatický, dovedné ruce, keramika, výtvarný, badatelské kluby, 

čtenářské kluby, kluby deskových her, fotografický kroužek, na škole působí oddíl Blue Volley 

 Pět oddělení školní družiny v provozu od 6:00 do 17:00 hodin 

 Školní jídelna poskytuje výběr mezi dvěma hlavními jídly 

 Nápojový a svačinkový automat  
 

Více informací najdete na našich webových stránkách a sociálních sítích 

email: sekretariat@zsfformana.cz 

telefonní čísla: 596 729 619; 725 975 571 
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