
   Základní škola Pardubice,
     ul. Josefa Ressla 2258
   škola se třídami s rozšířenou výukou matematiky
                      a přírodovědných předmětů
   škola se třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Zápis do 1. tříd 
6. – 7. února 2008 od 13.00 do 18.00 hodin

Vybavení školy
     Škola se nachází v krásném přírodním prostředí v klidné části sídliště Dukla. Má k dispozici vlastní sportovní 
venkovní areál s fotbalovým hřištěm, dvěma beachvolejbalovými kurty, antukovým hřištěm na míčové hry, sektorem 
pro atletické disciplíny. Dále škola disponuje tělocvičnou a kondiční tělocvičnou, odpočinkovým areálem se stoly na 
stolní tenis a koši na streetball. Škola má též dvě moderní počítačové učebny a speciální učebny pro výuku fyziky, 
chemie a jazyků. Žáci mohou využívat vzdělávací centrum s knihovnou, které je vybaveno televizí, videem a počítačem.

Úspěchy školy
     Škola dosahuje kvalitních výsledků ve vzdělávání. Potvrzením je úspěch v mezinárodním testování žáků osmých 
tříd, kde v konkurenci 89 základních škol obsadila v přírodovědném a matematickém testu TIMSS celkově 1. místo. 
Testování  znalostí  žáků osmých tříd proběhlo i  v rámci  mezinárodního projektu Občanská výchova. Také zde naše 
škola obsadila 1. místo v ČR.
     Žáci školy se tradičně velmi úspěšně zapojují do soutěží, které jsou pořádány pro ZŠ, např. olympiády z matematiky, 
fyziky, chemie, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a anglického jazyka.

Školní družina
     Naše školní družina pracuje již šestnáctým rokem jako klasická ŠD a také jako školní klub (práce v kroužcích). 
Toto spojení se nám zatím velmi osvědčuje a mezi dětmi i rodiči je o tuto činnost velký zájem. Do kroužků mohou 
přicházet i děti, které ŠD nenavštěvují. Kroužková činnost prolíná družinovou prací po celé odpoledne. V našem klubu 
pracují tyto kroužky: anglický jazyk pro I., II. a III. třídu, výtvarný kroužek, kroužek dovedných rukou, sborový zpěv, 
kroužky hry na zobcovou flétnu a klavír, dramatický kroužek, dva kroužky sportovních her a dva kroužky cvičení jógy, 
kroužek  aerobiku  „STEPRESSL“,  kroužek  florbalu,  kroužky výpočetní  techniky a  kroužek  mladých  rozhlasových 
reportérů při Českém rozhlasu.
     Během školního  roku organizujeme pro  děti  různé sportovní  soutěže,  lesní  hry,  překážkové dráhy a  závody. 
Zapojujeme se do výtvarných soutěží a také se každoročně účastníme atletického trojboje mezi ŠD. Ve vánočním a 
velikonočním období zdobíme ŠD a pořádáme výstavky. Na Vánoce pečeme a zdobíme medové perníčky, pořádáme 
mikulášskou nadílku. V zimním období chodíme s dětmi sáňkovat. Během roku využíváme blízké dopravní hřiště, les, 
školní sportovní areál.
     Dvakrát ročně připravujeme v kroužcích vystoupení pro rodiče, spolužáky i pro předškoláky z mateřských škol. 
Pořádáme také masopustní karneval a diskotéky se soutěžemi. Již několik let spolupracujeme s mateřskými školami.
     Abychom uspokojili zájem všech rodičů budoucích prvňáčků, otevřeme ve školním roce 2008/09 
dvě první třídy. Zkušenosti stabilizovaného kádru učitelů a vychovatelů společně s promyšlenou koncepcí školy dávají 
všechny předpoklady k tomu, aby se děti cítily na naší škole dobře.
     Na Vaší návštěvu školy v době zápisu se těší ředitel školy s kolektivem pedagogických pracovníků.

Bližší informace získáte na telefonním čísle 466303971, popřípadě na internetu: http://www.zsjres.cz
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