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 Budoucím prvňáčkům nabízíme následující vari-
anty 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 interaktivní tabu-
le a počítače ve všech třídách prvního stupně a v 
odborných učebnách druhého stupně, všechny tří-
dy jsou opatřeny keramickými tabulemi.

 Při výuce důsledně uplatňujeme individuální pří-
stup a podpůrná opatření pro žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami, ale také pro žáky se zdra-
votním či sociálním znevýhodněním. K odstranění 
výukových obtíží napomáhají kroužky dyslektické-
ho čtení, logopedie a grafomotoriky. Předškolákům 
nabízíme Václavskou miniškoličku a grafomotoric-
ký kurz Grafík.

 K rozvoji tvořivé činnosti žáků přispívá keramic-
ká dílna a nově zrekonstruovaná kuchyňka. Tyto 
prostory využívají zejména školní družiny, školní 
klub a dětský klub, které poskytují velmi pestrou 
nabídku volnočasových aktivit. Žáci mohou nav-
štěvovat i nepovinný předmět římskokatolické ná-
boženství.

 Naše škola vytváří celou řadu projektů zaměře-
ných na zkvalitnění prevence rizikového chová-
ní, které podporují příjemnou atmosféru ve škole. 
Prostřednictvím nich se žáci učí využívat svůj vol-
ný čas a vytváří si správné návyky pro zdravý život-
ní styl. Snahou všech zaměstnanců školy je vytvá-
řet pro žáky bezpečné prostředí. Vyskytnou-li se 
ve škole sociálně patologické jevy, nekompromis-
ně a okamžitě je řešíme. Celoročně spolupracuje-
me 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. Velkou oblibu si u dětí 
i jejich rodičů získalo Václavské sportování.

K všestrannému osobnostnímu vývoji člověka 
patří i soužití s přírodou, což umožňuje naše Pří-
rodní zahrada, kterou neustále zdokonalujeme. V 
loňském roce jsme např. instalovali tzv. analema-
tické sluneční hodiny, vybudovali jsme ohniště s 
příjemným posezením a altán, jehož stín mohou 
žáci ocenit při pěkném počasí. Může zde probíhat 
i výuka nebo v odpoledních hodinách třídní akce 
s rodiči.

Prostory Václavského divadélka slouží nejen 
školnímu dramatickému kroužku, ale i k pořádání 
rozmanitých kulturních akcí, například hudebních, 
pěveckých a recitačních soutěží.

Anglický jazyk vyučujeme děti již od prvního 
ročníku formou zájmového kroužku a od třetí tří-
dy jako 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 a Mléko do škol. Zapojili jsme se i do projektu 
„Zdravá sváča.“

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 webo-
vé stránky www.zsvaclav.cz nebo ještě lépe, přijďte 
se za námi podívat, vždy se najde někdo, kdo Vás 
rád provede budovou školy a zodpoví všechny 
Vaše otázky.

Veškeré učebny školy jsou velmi dobře vybavené no-
vým nábytkem i pomůckami. Samozřejmostí jsou 
keramické tabule a ve všech učebnách prvního stupně 
a v odborných učebnách navíc interaktivní tabule.

Mladé tanečnice z kroužku Diskohrátky pod vede-
ním paní Lenky Vorlíčkové úspěšně reprezentovaly 
naši školu na kulturní akci „Den Charity“, která se 
konala 25. 9. 2017 na Karlově náměstí v Třebíči.

13. prosince navštívila děti z 2. B svatá Lucie, která 
právě slavila svůj svátek. Seznámila je s tím, kdo byla 
a jakým způsobem se dřív její svátek slavil. Žáci si 
také mohli vyzkoušet, jak se dřív dralo peří a jak se 
předla tenoučká nit. 

Žáci naší školy pod vedením svých pedagogů a často 
i spolu se svými rodiči vyrábějí pozoruhodné výrob-
ky. Na obrázku jsou žáci z dětského klubu se svými 
andělíčky…

V podzimních měsících proběhly ve škole soutěže 
„Landart“ a „Druhá šance aneb tvoříme z odpadu“. 
Úspěšná díla byla k vidění na školní výstavě i na we-
bu naší školy.

V rámci projektu eTwinning vytvořili žáci devátého 
ročníku vánoční přání, která zaslali do pěti evrop-
ských států. 

Vánoční dílničky s rodiči patří na naší škole mezi tra-
diční a velmi oblíbené akce. Takové setkání s rodiči 
uspořádali i žáci třídy 6. A a bylo pojato jako výtvar-
ná dílna s výrobou vánočních stromečků.

Srdečně zveme všechny čtenáře TN na čtvrtý ročník Vác-
lavského sportování, které se uskuteční 19. května 2018.

„Barevný den“ organizují každoročně v červnu vyuču-
jící I. stupně školy. Soutěžení se pravidelně zúčastňují 
i klienti Denního stacionáře pro tělesně a mentálně 
postižené děti a mládež a Speciální MŠ Třebíč.


