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 Budoucím prvňáčkům nabízíme následující va-
rianty výukových stylů (a jejich kombinace) v čes-
kém jazyce a v matematice:

• klasická metoda výuky čtení
• genetická metoda výuky čtení 
• výuka s daltonskými prvky
• výuka psaní písmem Comenia Script
• výuka matematiky Hejného metodou                                                                                    

Naši pedagogové vyučují v moderně vybavených 
učebnách. Samozřejmostí jsou již interaktivní tabule 
a počítače ve všech třídách prvního stupně a v odbor-
ných učebnách druhého stupně.

Při výuce uplatňujeme individuální přístup k žá-
kům se specifi ckými vzdělávacími potřebami, ale 
také k žákům se zdravotním nebo sociálním znevý-
hodněním. K odstranění výukových obtíží napomá-
hají kroužky dyslektického čtení, logopedie a grafo-
motoriky. 

K rozvoji tvořivé činnosti žáků přispívá keramická 
dílna a nově zrekonstruovaná kuchyňka. Tyto pro-
story využívají zejména školní družiny, které posky-
tují širokou nabídku volnočasových aktivit.    Žáci 
mohou navštěvovat i nepovinný předmět římsko-
katolické náboženství.     

Naše škola vytváří celou řadu projektů zaměře-
ných na zkvalitnění prevence sociálně patologic-
kých jevů, které podporují příjemnou atmosféru ve 
škole. Prostřednictvím nich se žáci učí využívat svůj 
volný čas a vytváří si správné návyky pro zdravý ži-
votní styl.   Snahou všech zaměstnanců školy je vy-
tvářet pro žáky bezpečné prostředí. Celoročně spo-
lupracujeme s Městskou policií Třebíč a Besipem, 
např. při akcích „ Bezpečná cesta do školy“ nebo při 
výuce na dopravním hřišti.

K výuce tělesné výchovy a pestrému vyžití žáků 
slouží velké moderní tělocvičny, víceúčelové hřiště 
a posilovna. Žáci se účastní plaveckého výcviku ve 
sportovním areálu Laguna. Druhým rokem se na-
še škola zapojila do celostátního projektu „Česko 
sportuje“. Velkou oblibu si u dětí i jejich rodičů zís-
kalo Václavské sportování.

Prostory Václavského divadélka slouží nejen škol-
nímu dramatickému kroužku, ale i k pořádání roz-
manitých kulturních akcí, jako například hudeb-
ních, pěveckých a recitačních soutěží.

Anglický jazyk vyučujeme děti již od prvního roč-
níku formou zájmového kroužku a od třetí třídy ja-
ko povinný předmět.

Moderně vybavená školní jídelna nabízí žákům 
kvalitní a pestré stravování za příznivou cenu. Na 
podporu zdravých stravovacích návyků naše škola 
využívá již několikátým rokem nabídky produktů 
v rámci celostátního projektu Ovoce a zelenina do 
škol.

Velkému zájmu dětí se těší každoroční pořádání 
naučných exkurzí orientovaných jak humanitně, 
tak technicky.

Důkazem skvělé úrovně vzdělávání na naší škole 
je vysoká úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení 
na střední školy i v široké škále soutěží a olympiád.

Pro bližší informace o naší škole navštivte we-
bové stránky www.zsvaclav.cz

Paní    učitelky  Čermáková  Tomanová,   Vitoušová 
a Tomková také v letošním roce vedly ve škole projekt 
„Václavská miniškolička“ určený předškolákům a je-
jich rodičům. Akce je zákonnými zástupci žáků velmi 
kladně hodnocena.

Naše nově vybudované posezení u ohniště na školní 
zahradě nápadně připomíná Stonehenge. V budo-
vání školní zahrady budeme dál pokračovat i díky 
úspěšnému projektu paní učitelky Dokulilové.

„Vánoční tvoření“ rodičů a dětí v adventním čase se ve 
většině tříd naší školy stalo již tradicí.

Děti navštěvující zájmové kroužky Notička a Kytara 
udělaly pod vedením paní učitelky Čermákové To-
manové radost rodičům a prarodičům krásným vá-
nočním představením. 

„Nadívaný krocan aneb Vánoce po anglicku“. I tak-
to netradičně (a sice ve školní kuchyňce) se dá prožít 
poslední předvánoční hodina anglického jazyka paní 
učitelky Marečkové.

„Děkuji za krásné přijetí a vytvoření super atmosféry. 
Jste jedničky!!! Šárka Kašpárková.“

V posledních letech jsme dokončili rekonstrukce vět-
šiny učeben a všech místností školní družiny. Na ob-
rázku je školní družina vedoucí vychovatelky paní 
Hercové.

V rámci školní družiny skvěle funguje celá řada 
kroužků. Na fotografi i jsou k vidění pozoruhodné 
výrobky dětí z kroužku „Řemeslníček“ paní vychova-
telky Vorlíčkové.


