
Na škole vyučujeme  
podle vzdělávacího programu 
„Škola s širokou nabídkou“. 

 
Široká nabídka je v těchto oblastech: 

 zaměření jednotlivých tříd II. stupně 
(všestranné, sportovní, matematické) 

 nabídka cizích jazyků (angličtina, němčina, 
ruština) 

 pestrá nabídka volitelných předmětů 

 vynikající vybavení učeben (3 jazykové učebny, 
4 učebny informatiky, keramická dílna, 
moderní školní kuchyňka, moderní dílny pro 
práci se dřevem, odborné učebny HV, VV, F, 
Ch, Př, Z, sportovní hala, nové hřiště, 
multimediální učebna) 

 vybavení pro přírodovědné předměty měřícím 
systémem PASCO 

 možnost kurzu na přípravu mezinárodních 
zkoušek z angličtiny KET nebo PET. Jsme 
partnerskou školou jazykové školy Lingua 
centrum v Olomouci. 

 polytechnická výuka ve spolupráci se SŠ 
Bystřice p. H. a Otrokovice, možnost práce 
v dílnách těchto škol 

 vzdělávací exkurze zaměřené na zeměpis, 
přírodopis, dějepis, výtvarnou výchovu, 
matematiku, fyziku a volbu povolání  

 možnosti využití školního psychologa (výukové 
problémy, volba povolání, výchovné problémy, 
klima třídy, rodinné osobní problémy) 

 učebna hudební výchovy s nahrávacím studiem 

 možnost nahrávání hudebních videoklipů 

 interaktivní tabule,  dataprojektory ve všech 
třídách 

 používáme elektronickou žákovskou knížku – 
systém Edupage 

Na webových stránkách školy najdete virtuální 
prohlídku prostor školy a motivační videa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelné akce pro žáky: 

 6. ročníky - adaptační kurz (seznamovací) pro žáky 
na začátku školního roku – pobytová 3 denní akce 

 7. ročníky - lyžařský a snowboardový kurz na chatě 
v Beskydech u Sachovy studánky 

 8. ročníky – exkurze do podniků pro výběr 
povolání, návštěva Úřadu práce v Kroměříži 

 9. ročníky - společenská výchova – taneční, tradice 
slavnostního předávání ocenění a ukončení školní 
docházky 

 
Další doprovodné akce k výuce: 

 besedy o holokaustu, o výživě, s Policií ČR 

 právní povědomí pro 9. roč. – přednáška 
s besedou 

 preventivní programy: peer, nebezpečí AIDS, 
drogy, internetové nebezpečí  

 výuka první pomoci ve všech třídách 

 projektové dny 
 

 

Nabízíme výuku ve třídách s všestranným 
zaměřením nebo s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů 
nebo rozšířené tělesné výchovy.  Rozšířená 
výuky probíhá formou volitelných 
předmětů. 
 

Nabídka volitelných předmětů pro II. stupeň 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní klub – kroužky 
 

Badatelský 

Deskových her 

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ 

Logické hry 

Kondiční cvičení 

Aerobic 

Filmový klub 

Cvičení z českého jazyka  

Cvičení z matematiky 

Seminář z matematiky 

Ruský jazyk 

Německý jazyk 

Sportovní trénink 

Sportovní hry 

Konverzace z angličtiny Práce žáků 

Práce žáků 



Třídy s všestranným zaměřením mají zpočátku 
posíleny předměty matematika a český jazyk. Ve 
vyšším ročníku si žáci mohou zvolit  jiný 
předmět.  

 
Třídy s rozšířenou výukou matematiky  
a přírodovědných předmětů nabízejí: 

 výuku, která je alternativou víceletého 
gymnázia a kvalitně připraví žáky ke studiu na 
střední škole 

 každoroční exkurze do vědeckých středisek 

 velmi dobrou znalost práce s počítačem 

 práci na projektech 

 vedení k samostatnosti 

 každoroční čtyřdenní soustředění s činnostmi 
jako jsou topografické práce, astronomická 
pozorování, statistická šetření apod. 

 rozvoj logického myšlení a aplikaci matematiky 
a fyziky v praxi 

 využití deskových her, hlavolamů, stavebnic  

 reprezentaci školy v  matematických, 
fyzikálních, logických a jiných soutěžích 

 
 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy  
  nabízejí: 

 výuku různých druhů sportu v hodinách 
sportovního tréninku a sportovních her 

 reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 

 vedení k samostatnosti 

 sportovní soustředění nebo sportovní dny, kde 
je náplní kromě různých kolektivních her 
například turistika, orientační běh, plavání, 
spinning, in-line brusle a další sportovní činnosti 

 výuku ve velké sportovní hale školy a na 
opraveném školním hřišti nebo na atletickém 
stadionu 

 

 
   

 
 
    Příklady rozšiřujících exkurzí: 

 

Máme velkou úspěšnost v soutěžích krajské 
i vyšší úrovně 
Máme vysokou úspěšnost přijetí absolventů 
na maturitní obory 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Podporujeme a rozvíjíme různá 
specifická nadání našich žáků 

 Anglický jazyk – konverzace v AJ, metoda 
CLIL, kurzy KET, PET 

 Matematika – soustředění, deskové hry, 
Digit, abaku, sudoku, kakuro, henken, 
scrabble, zebra  

 Sport – atletické hřiště, školní hřiště, 
sportovní hala,  soustředění, kroužky 

 Učíme moderně a zajímavě: 

 projektová výuka 

 skupinové práce 

 pomůcky -  Montessori, tablety, 
magnetické stavebnice  

 výukové metody – např. čtením a 
psaním ke kritickému myšlení 

 přírodovědné experimenty ve výuce 

Archeoskanzen, Pálava 
Dlouhé stráně - elektrárna 
Ekologické centrum Sluňákov u Olomouce 
Experimentárium SPŠ Otrokovice 
Ostrava – technické památky 
Osvětim, Březinka 
Praha – kulturní a historické památky 
SPŠ sklářská Valašské Meziříčí 
Modrá, Staré Město u Uherského Hradiště,  
Velehrad 
Technologické centrum v Ostravě a v Brně 
Veletrh vědy a výzkumu v Olomouci 
Vídeň 
Významné výrobní podniky v regionu 
Za památkami UNESCO 
Zoo Lešná 

1. Základní škola Holešov 
Smetanovy sady 630 

www.1zsholesov.cz 

    

Všechny dotazy vám rádi zodpovíme: 
skola.sekretariat@1zsholesov.cz 

Práce žáků 

http://www.1zsholesov.cz/

