
 

 

Naše malotřídní základní škola sídlí v samostatné budově v areálu ZŠ a MŠ. Nabízí svým žákům vzdělání ve třech 

oddělených třídách všech pěti ročníků 1.stupně ZŠ. Všichni naši pedagogové jsou aprobovaní pro 1. stupeň, 

nadále se vzdělávají a to v projektech Šablony II. a na školeních KVIC. Jejich prioritou je individuálně se věnovat 

každému dítěti v rámci možností, vzdělávat a vychovávat žáky zajímavou a hravou formou. 

Budova základní školy je moderně zrekonstruovaná. Nachází se v ní barevně sladěné 

vybavení každé učebny, kompletně zařízená a moderní technikou zajištěná učebna 

informatiky a tělocvična s bezpečným povrchem a cvičebním nářadím, která již čeká 

na nové sportovní talenty. 

Jsme škola se zaměřením na Ekologickou a enviromentální výchovu. Na jaře 2021 

se naše zahrada během úprav promění v moderní přírodní učebnu. Vysázeny na ní 

budou jak okrasné, tak užitkové rostliny, poskytne úkryt různým živočichům, které 

mohou žáci během výuky pozorovat. Součástí zahrady jsou i vyvýšené záhony, na 

kterých se bude pěstovat zelenina. O celou zahradu, sázení, zalévaní, kypření, se 

budou starat naši žáci ve výuce předmětu pracovní činnosti i v rámci zájmového 

vzdělávání.  

 Školní družina s provozem do 16 hod a s vlastním zázemím nabízí dětem kuchyňku a 

hernu, kde se děti mohou rozvíjet u deskových her, stavebnic, kreativních i 

pohybových činností. Pro venkovní aktivity družina využívá venkovní hřiště u budovy 

školy, multifunkční sportoviště v Těškovicích, na vycházky chodí do nedalekého lesa. 

Při Kuchařské školičce se děti učí  připravovat jednoduché pokrmy, v době svátků 

pečou cukroví.  Nabízíme také ranní družinu, která je pro děti otevřena od 7 hod. 

Co by to bylo za školu bez mimoškolních aktivit? Nabízíme kroužek Angličtiny, Atletický, 

Počítačový, Přírodovědný, Dětský pěvecký sbor Jasmínek. Probíhá zde také výuka 

nepovinného předmětu Náboženství. 

Naše škola je zapojena do programu Ovoce a mléko do škol, kdy spolupracujeme s firmou Happy snack, která 

zajišťuje 2x měsíčně ovoce, ovocné výrobky, mléko a mléčné výrobky každému žáku školy. 

Z výtěžku ze školních akcí pravidelně adoptujeme a sponzorujeme ohrožený druh zvířete v ostravské ZOO, dále 

přispíváme nemalou částkou na oddělení Dětské onkologie ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě. 

Zastupitelstvo obce v čele se starostou Ing. M. Sedlákem každoročně podporuje 

významnými finančními dotacemi vzdělávací programy pro naše žáky (exkurze, výlety, 

návštěvy divadla, výuku plavání).  

Ve školní jídelně myslíme na žáky s různými zdravotními omezeními, a proto vaříme i dietní jídla (bezlepková, 

bezmléčná při alergii na mléko). 

Další informace o základní škole získáte na webových stránkách www.zsteskovice.cz. 

Na naše budoucí prvňáčky se srdečně těší pedagogický sbor základní školy.   

 


