Co nabízí Blatenská?
Budova ZŠ Blatenská se nachází v blízkosti bývalého kláštera sester DE NOTRE
DAME v Horažďovicích. V posledních letech prošla rekonstrukcí od základních
stavebních úprav (výměna oken, nové sociální zařízení …), až po modernizaci
vnitřního vybavení. Škola působí sympatickým dojmem v příjemném prostředí
(velká upravená školní zahrada, k níž patří i sportovní hřiště). Je umístěna
na velmi vhodném místě, neboť se nachází v blízkosti vlakového i autobusového
nádraží.

Naše škola nabízí:
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vstřícný přístup pedagogů k dětem i rodičům
zajištění pečlivého dohledu nad žáky po celou dobu výuky i o přestávkách
řešení kázeňských přestupků v zárodku
nadstandardní vybavení multimediální technikou, využití moderních
výukových programů na PC při výuce;
nově zrekonstruovanou tělocvičnu
specializované učebny jednotlivých předmětů: cizích jazyků – AJ, NJ,
fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu, informatiky, výtvarné i hudební
výchovy, prostory pro výuku pracovních činností
výuku základních předmětů (čtení, psaní) v 1. třídách podle klasických
metod (analyticko-syntetická metoda), případné poruchy učení se tím
odstraní dříve
zaběhnuté projektové dny (sportovní i výukové)
přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd zdarma
vysoké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách
výuku mechatroniky
výuku náboženství
třídy se během devítileté povinné školní docházky neslučují
širokou nabídku sportovních kurzů (lyžařský, cyklistický, vodácký…)

o volnočasové aktivity – hudební kroužek (hra na flétnu), ruční práce,
mažoretky, míčové hry, psaní na klávesnici všemi deseti,
literárně-dramatický kroužek, vaření, jógu a tanec, přírodovědný kroužek
o prezentaci učebních materiálů na internetu ve formě E–LEARNINGU
o psaní školní knihy a časopisu
o adaptační kurzy pro 1. a 6. ročníky
o zdravý životní styl – škola je zapojena do evropského projektu OVOCE DO
ŠKOL, vaření z čerstvých surovin (bez polotovarů a chemie)
o přehledné internetové stránky – velké množství informací, fotografií ze
školních akcí
o nové pojetí dnů otevřených dveří: spolupráce s MŠ (příprava jednotlivých
stanovišť zaměřených na různé činnosti a dovednosti předškolních dětí –
tvořivá dílna, hudební programy, počítačové hry, sportovní aktivity),
v rámci dne otevřených dveří vystoupení pro rodiče a návštěvníky školy
o fungující školní družinu – nabízející zájmovou činnost s dětmi, vlastní
prostory, finanční zabezpečení (školné k dispozici pro účely školní
družiny), spolupráci s rodinou i veřejností (vánoční i velikonoční besídky);
o fungující školní klub – zájmová činnost i pro žáky z vyšších ročníků
(pravidelná docházka) + zajištění žáků při volných hodinách a po skončení
odpoledního vyučování pro dojíždějící žáky (eliminace nebezpečí toulání,
krádeží v obchodech, výtržnictví…)
o provoz školní družiny od 6:30 do 16:30 (i pro dojíždějící žáky z vyšších
ročníků)

