
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace

Labská 27, 625 00 Brno tel. 547

čtvrtek 5. dubna 2018
pátek 6. dubna 2018

S sebou rodný list dítěte + občanský průkaz
(tuto žádost naleznete na http://zapisdozs.brno.cz).

Zapsány budou děti narozené v 
Děti narozené po 1.9.2012

Zároveň probíhá i zápis 
Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky s rodiči budou probíhat v deseti lekcích od 
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. dubna 2018           14:00 - 18:00 hodin
. dubna 2018             14:00 - 18:00 hodin

sebou rodný list dítěte + občanský průkaz + vyplněnou elektronickou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání
(tuto žádost naleznete na http://zapisdozs.brno.cz). 

Zapsány budou děti narozené v termínu od 1.9.2011 do 31.8.2012
Děti narozené po 1.9.2012 budou zapsány pouze na doporučení PPP a dětského lékaře

probíhá i zápis do školní družiny, jejíž provoz bude od 6:30 do 17:00 hod.
Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky s rodiči budou probíhat v deseti lekcích od 

(více na www.zslabska.cz) 
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18:00 hodin 
18:00 hodin 

 

vyplněnou elektronickou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání 

 
1.9.2011 do 31.8.2012. 

a dětského lékaře. 
 

, jejíž provoz bude od 6:30 do 17:00 hod. 
Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky s rodiči budou probíhat v deseti lekcích od února do května. 



Priority a nabídka školy 
Rozšířená výuka anglického jazyka 
 výuka anglického jazyka již od 1. třídy 
 výběrové skupiny Active classes od 2. třídy 
 studijní pobyty v Anglii v rodinách 
 rodilý mluvčí na 2. stupni 
 sluchátková učebna + 3 další moderní učebny pro Aj 
 anglická knihovna (1000 knih) 

Individuální péče o žáky 
 první třídy naplňujeme maximálně do počtu 25 žáků 
 vlastní školní psycholog, spec. pedagogové, logoped 
 edukativní skupiny pro předškoláky  
 adaptační programy pro prvňáčky a žáky 6. tříd 
 reedukace a speciální výuka českého jazyka pro děti se 

specifickými poruchami učení 
 kariérní koučink pro vycházející žáky 
 příznivá pracovní atmosféra a klima ve třídách i ve škole 

(citace z inspekční zprávy 2016/2017) 

 
 

Sluchátková učebna pro výuku jazyků 

 
 

Školní bazén o rozměrech 17 x 9 m 

 

Moderní výuka 
 interaktivní výuka, používání množství výukových programů 
 interaktivní tabule v každé třídě 1. stupně, ve všech odborných 

učebnách 2. stupně a ve 3 jazykový učebnách (angličtina, 
němčina) 

 výuka informatiky od 5. třídy, nástavbový volitelný předmět 
(tvorba videa, fotografií) 

 2 modernizované učebny informatiky 
 přírodovědná exkurze v 7. ročníku s využitím tabletů a navigací 

Sport a pohybové aktivity pro žáky 
 plavání v budově školy každý rok od 2. pololetí 1. třídy do 9. třídy 
 velká tělocvična a rozlehlý venkovní sportovní areál  
 individuální úpravy rozvrhu pro vrcholové sportovce (hokej, tenis, 

…) 
 bruslení od 1. třídy 
 lyžařský výcvikový kurz v 7. třídě i na 1. stupni, školy v přírodě na 

1. stupni, třídní výlety na 2. stupni 
 2 pozice se stolním tenisem pro žáky o přestávkách, stolní fotbal  

 
Zájmová činnost  
 vedena našimi pedagogy za příznivé ceny 
 pěvecký sbor „Wibidi“ 
 jóga pro děti, aerobic 
 florbal – 2 skupiny, korfbal, plavání 
 judo, taekwon-do, roztleskávačky 
 keramika, „šikovné ruce“, informatika, sport ve škole 
 šachový kroužek, výtvarný kroužek, angličtina  

Školní družina 
 kamerový systém pro bezpečné vyzvedávání dětí 
 pro žáky 1. – 4. tříd, žáci 5. tříd po individuální domluvě 
 školní družina má vlastní prostory – 6 heren 
 denně od 6:30 – 17:00 hod. 

Školní jídelna 
 držitel certifikátu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 výběr ze dvou jídel 
 možnost volby jídel přes internet 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pěvecký sbor Wibidi na náměstí Svobody 


