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2. stupeň 
Následující přehled slouží pro rámcovou představu toho, co můžete během docházky Vašeho dítěte na 2. stupni od školy očekávat. Berte prosím následující 
přehled jako nezávazný, v průběhu docházky Vašeho dítěte se může s postupujícím časem měnit. Jeho aktualizovanou verzi najdete vždy se začátkem 
školního roku na webu školy. 

Specifikem naší školy je nadstandardní zázemí – žáci mají možnost při výuce využívat rozsáhlý sportovní areál (včetně bazénu), počítačové učebny (klasické 
i mobilní), dataprojektory ve všech třídách…  

Žákům i rodičům poskytuje podporu rozsáhlý tým školního poradenského pracoviště, který tvoří výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, 
speciální i sociální pedagogové. 

V souladu s naší vizí podporujeme samostatnost dětí a schopnost jejich adaptability mimo jiné i tím, že při přechodu na 2. stupeň tvoříme nové třídní kolektivy. 
Skladbu tříd s ohledem na vztahy v kolektivu konzultujeme s třídními učiteli 5. ročníků i školním poradenským pracovištěm. Při tvorbě nových tříd také 
přihlížíme na doporučení PPP a přiřazení asistentů pedagoga do třídy. Na změnu se snažíme žáky připravit již během 5. ročníku v rámci projektových dnů 
pořádaných napříč ročníkem. 

Na začátku školního roku vybíráme každý rok peníze do školního fondu, který slouží pro bezhotovostní platbu pracovních sešitů, výukových programů, 
divadelních představení, exkurzí apod. (školní fond je veden každému dítěti zvlášť, na konci školního roku je provedeno vyúčtování dle účasti žáka na 
jednotlivých akcích – přeplatek je převáděn do dalšího školního roku). Na začátku září probíhá v areálu školy Jarmark kroužků, kde máte možnost se seznámit 
s nabídkou volnočasových aktivit, které mohou Vaše děti u nás ve škole nebo ve městě navštěvovat. 

Níže nabízíme přehled specifik jednotlivých tříd: 
6. ročník 

· odpoledne s novým třídním učitelem (poslední den letních prázdnin) 
· třídenní adaptační pobyt pro nové třídní kolektivy (zajišťuje ŠPP ve spolupráci s TU) 
· výuka plavání jako součást tělesné výchovy 
· na konci 6. ročníku rodiče volí pro své dítě druhý cizí jazyk (volba pro 7. – 9. ročník) 

7. ročník 
· 2x týdně výuka druhého cizího jazyka (aktuálně – němčina, ruština, španělština) 
· týdenní základní lyžařský výcvikový kurz (výběrový kurz pro zájemce) 

8. ročník 
· výuka angličtiny 4x týdně (z toho 1x výuka s rodilým mluvčím) 
· 2x týdně výuka druhého cizího jazyka (aktuálně – němčina, ruština, španělština) 
· studijně-poznávací zájezd do Anglie (týdenní výběrový pobyt pro zájemce) 
· týdenní vodácký kurz (výběrový kurz pro zájemce) 

9. ročník 
· výuka angličtiny 4x týdně (z toho 1x výuka s rodilým mluvčím) 
· 2x týdně výuka druhého cizího jazyka (aktuálně – němčina) 
· sportovně-turistický pobyt v Chorvatsku (týdenní výběrový pobyt pro zájemce) 
· týdenní zdokonalovací zimní kurz (výběrový kurz pro zájemce) 
· příprava na přijímací zkoušky (intenzivní týden ve škole – pro zájemce) 

Kromě uvedených pravidelných aktivit se žáci mohou účastnit*) také školních výletů či programů, které pro ně vybíráme po důkladném uvážení z nabídek 
přicházejících během školního roku a které mohou obohatit výuku i mimo školní lavice (např. výukové programy, preventivní programy, přednášky, workshopy, 
divadelní představení, koncerty, exkurze, výstavy…).  

*) v návaznosti na udělená kázeňská opatření v daném školním roce může organizátor zvážit zařazení žáka na danou školní akci zejména s ohledem na 
prevenci rizik 
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