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TVOŘIVÉ

Škola v přírodě

Únorové zápisy do 1. tříd.
Přijďte včas!

Otevíráme 
přípravnou třídu 

(do 15 dětí)

Výborné podmínky 
pro všechny

Těšíme se na Vás!

Program na celý den Akční škola
We are the Sunny School

angličtina od 1. třídy

Atrium školy Venkovní víceúčelová plocha
s atletickou dráhou a pěti hřišti!

Herní a gymnastická tělocvična!
Antukový tenisový kurt!

Zrcadlové sálky Příměstské tábory

Dny otevřených 
dveří...

Přijďte kdykoli! 
Tel.: 583 250 402

Reprezentace 
školy a města

SPORTOVNÍ

ÚSPĚŠNÍ LIDÉ
student/studentka

žák/žákyně

Kvalitní vzdělání Etická výchova

Vaše dítě = klient školy

Vstřícnost + důvěra

SPOLUPRÁCE 
Pedagogický sbor

Všichni zaměstnanci
Rodiče 

Individuální přístup

Pro všechny děti od 1. třídy, 
pro které je pohyb důležitý, 

ale jejich priority jsou tvůrčí!

Rozvoj osobnosti v rámci 
tvůrčích aktivit a estetického vzdělávání.

Malování + kreslení + keramika.
Hudba + zpěv + dramatická výchova.

Výtvarné centrum + divadelní sál.

Od 6 do 17 hodin.
Školní družina 1. - 4. třídy.

Školní klub 5. - 9. třídy.
od 7. třídy němčina/ruština

spolupráce s rodilými mluvčími

(Trampolíny, molitanová jáma, posilovna)

• Muzikál Street light.
• Školní písnička (CD).
• Temenická pouť.
• Česko zpívá koledy.
• Výlety (Háj, Bludoveček...).
• Třídění odpadu (ekologie).
• Běhy pro dobrou věc = Runs for good!
• Pomoc slabším a starším.

Aktivní přestávky
Ping-pongové stoly, žebřiny, hrací koše.

Odborné učebny, učebna PC.
Interaktivní tabule.

Školní rozhlas, CB–radio. 
Školní časopis TIME OUT.

(zumba, aerobik) (jazykové, sportovní...)

Herní prvky + dopadové plochy.
Venkovní posezení, táboráky.

Vodní svět, ZOOkoutek.

Mažoretky Sany, Taneční škola NEXT.

Kroužky ŠD, ŠK Spolek přátel 
Sluneční školy 
(podpora rodičů)

Jedinečný rozvoj pohybových dovedností 
ve třech, resp. pěti hodinách 
specifické tělesné výchovy, 

od 1. do 9. třídy - průřez hlavními sporty.
Doporučují Ondra Bank, Aleš Valenta, 

Jiří Dopita, Jarmila Klimešová, 
Radek Slončík, Radoslav Kováč, 

Martina Konopová, Gabriela Kubešová... 

Netradiční formy výuky

Zaměřené na všeobecnou 
sportovní přípravu mladých 

fotbalistů, gymnastů, atletů, lyžařů...

Komunikace

SPOLEČNÝ CÍL

TŘÍDY

Školní jídelna = zdravá strava
Dopolední svačinky. 

Výběr ze dvou obědů.
Ovoce do škol - jíme zdravě.

Výhodné pronájmy po celý rok!

Podpora zřizovatele
Města Šumperk
a sponzorů

Pobyty dětí v přírodě
Lyžařské kurzy

Sportovní soustředění


