
 
Čím je škola vybavena? 

 
�moderně vybavené počítačové učebny 
�odborné učebny pro výuku 

přírodovědných předmětů, výpočetní 
techniky 

�dostupnost studijních materiálů pro 
žáky na internetových stránkách školy 

�moderně vybavené kmenové třídy, 
interaktivní tabule  v několika 
učebnách 

�moderně vybavené jazykové učebny 
�víceúčelové hřiště, nově vybudované 

hřiště pro míčové hry 
�2 tělocvičny, bazén, horolezecká stěna 
�moderně vybavená školní klubovna      

pro volný čas 
�školní družina, školní klub 
�keramická pec 
�2 školní knihovny 

 
V čem jsme opravdu dobří? 

�skvělá umístění ve florbalu  / celostátní / 
�výborná umístění ve futsalu 
�stálá péče o atletické talenty, přední 

umístění v soutěžích 
�vynikající výsledky v plavání 
�sportovní všestrannost – zapojení          

do OVOV 
�kreslení na počítači – přední umístění 

žáků v mezinárodní soutěži Pod modrou 
oblohou, kterou naše ZŠ organizuje 

�výpočetní technika  
�recitace 
�výtvarné soutěže 
�režie vlastních programů – každoroční     

školní akademie 
�hra na flétničky 
�práce školního žákovského parlamentu 

 
Jsme zapojeni do projektů: 
 
�Zdravá záda  - projekt zaměřený             

na správné držení těla 
�Férová škola – projekt s cílem vytvořit   

na škole zdravé prostředí 
�Rozumíme penězům – projekt k finanční      

gramotnosti 

�Adopce na dálku – projekt zaměřený     
na pomoc postiženým dětem 

�Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů – sportovní všestrannost 

�Recyklohraní – projekt ekologické 
výchovy 

�Elio – evropský projekt zaměřený           
na prevenci sociálně-patologických jevů 
 
Jak se staráme o děti mimo 

vyučování? 

�Fotbalová školka, Elévové – TJ Slovan 
Moravská Třebová v prostorách školních 
tělocvičen 

�Florbalová příprava – pravidelně         
pro zájemce  

�Výtvarný kroužek  – od 1. třídy 
�Školní klub – kroužky / taneční, 

keramický, míčových her, plavání, 
hrátky se švihadly a s třásněmi / 

�Školní klubovna – možnost trávit volný 
čas, volné hodiny, přestávky 
 
Pozor!!! Naše největší úspěchy 

z poslední doby: 

�1. místo v republikovém finále družstev   
v Pětiboji Martiny Sáblíkové /výhra 
600 000 Kč/ 

�1. místo v soutěži PC_ák 2011 Pardubice 
�každoroční účast v krajských                     

a republikových kolech sportovních 
soutěží  /vybíjená, malá kopaná 
McDonald´s Cup, florbal - Orion 
Florbal Cup, futsalová liga/ 

�úspěšná umístění atletů v soutěžích        
na republikové úrovni, každoroční 
vynikající výsledky v přírodovědných, 
výtvarných, recitačních a pěveckých 
soutěžích 

 

 


