
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace 
 

 

MAMINKO, TATÍNKU, 
 

brzy půjdu do školy ... 
 
     Vážení rodiče,  

rozhodujete se, která škola je ta správná pro Vaše dítě? Dovolte 
nám, krátce představit naši školu a nabídnout Vám možnost poznat prostředí školy. 

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace je škola s ekologickým 
zaměřením a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Při výuce, ale i v odpoledních aktivitách 
školní družiny a školního klubu často využíváme výhodné umístění školy v blízkosti Bělského 
lesa.      
     Škola disponuje dvěma pracovišti, která byla nedávno revitalizována a zateplena. Vaše 
dítě bude navštěvovat 1. a 2. ročník v menší budově, ve které je umístěna tělocvična i školní 
jídelna a školní družina. Prvňáčci si tak zvykají na školní docházku v klidném prostředí s méně 
žáky. Školní jídelna zajišťuje kromě obědů i svačinky a školní družina plynule navazuje na 
výuku odpoledním programem.  
    Školní družina je pro Vaše dítě otevřena již od 6:00 hod., odpoledne mohou děti trávit 
volný čas v kroužcích až do 17:00 hodin. Věříme, že u nás si vybere každý! Pro šikuly jsou 
připraveny rukodělné kroužky (keramika, výtvarné činnosti aj.), pro malé sportovce 
pohybové kroužky (florbal, badminton, sportovní hry), pro kuchaře vaření.  
    Naši žáci dosahují velmi dobrou úroveň vědomostí, dovedností a návyků v rozsahu 
vzdělávacích programů Základní škola a Školní vzdělávací program. V každém ročníku 
probíhá část výuky formou projektového vyučování, každá učebna školy je vybavena 
počítačem s dataprojektorem, vybrané učebny disponují interaktivní tabulí a dalšími 
pomůckami, které jsou součástí moderní výuky. Internet a speciální počítačové učebny jsou 
samozřejmostí!  
     Druháci a třeťáci plavecký výcvik + jedna hodina tělesné výchovy, v 6., 7., 8. a  9. ročníku 
je jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, 
ve 4. ročníku informatiku, druhý cizí jazyk - německý jazyk od 7. ročníku.  
     Žáci naší školy se s výbornými výsledky pravidelně účastní obvodních a městských kol 
sportovních a vědomostních soutěží, sami si píší a tvoří školní časopis Srbák, s téměř 100% 
úspěšností jsou přijímáni na víceletá a klasická gymnázia, kde si vedou velmi dobře. 
    Dětem pravidelně nabízíme týdenní ozdravné pobyty především v Beskydech a 
Jeseníkách, vícedenní školní výlety v celé ČR, lyžařské výcviky, exkurze (Zoo, Lesní škola, 
OZO, Hasiči, Hvězdárna aj.), kulturní akce.  
     O přestávkách žáci mohou navštěvovat zvířata v Minizoo, podílet se na pěstování rostlin 
ve skleníku, relaxovat ve čtenářské učebně nebo hrát na chodbě stolní tenis a stolní fotbal. 
     Žáci se mohou se svými problémy obracet nejen na třídní učitele, ale i odborníky našeho 
poradenského centra: speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, psychologa, výchovného 
poradce a školního metodika prevence.   
 
     Podívejte se na naše stránky www.zs-srbska.cz  
informace: telefonicky 596 737 461, email: zs-srbska@zs-srbska.cz  
 


