
Hostýn



• město se rozkládá na úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 310 metrů nad mořem

• říčka Bystřička dělí město na dvě poloviny, a zároveň jej spojuje množstvím mostů a můstků

• je východiskem do rekreační oblasti Podhostýnského regionu a je jejím přirozeným kulturním 
a průmyslovým centrem

• město proslulo tradicí nábytkářské výroby, která zde dodnes převládá

• živé folklorní tradice z pomezí Valašska a Záhoří vrcholí jednou za dva roky mezinárodním 
festivalem "Na rynku v Bystřici"





Školství v Bystřici pod Hostýnem

• Základní umělecká škola

• Základní škola Bratrství Čechů a Slováků

• Základní škola T.G. Masaryka

• Střední škola nábytkářská a obchodní

• Základní škola praktická a speciální - zde

Počet obyvatel Bystřice pod Hostýnem





Představení 
školy

• Inspiraci ke kvalitní výuce hledáme u nejlepších škol

• Jsme učící se škola, vzájemné učení přináší novou 
kvalitu

• Rozvíjíme u dětí aktivní učení

• Vize dobré školy

• Nabízíme rozšiřující nadstandardy

• Jsme otevřeni vašim názorům



1. stupeň

• Výuka na prvním stupni u nás v posledních letech dostala novou tvář.

• V současné době se zaměřujeme na čtyři oblasti vzdělávání, pátou oblast nyní připravujeme 
a cíleně na ní pracujeme

1/ Jazykové dovednosti

2/ Čtenářské dovednosti a strategie

3/ Matematické myšlení

4/ EVVO

5/ Digitální kompetence





1/ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI
• Prioritou školy je rozvoj jazykových dovedností žáků od prvního dne ve škole. Od roku 2018 se u nás 

učí metodou CLIL vždy od prvního ročníku. Metoda CLIL znamená zařazování cizojazyčných aktivit do 
běžného chodu školu, každodenních činností (pozdravy, pokyny) a aktivit do ostatních vyučovacích 
předmětů. Součástí takovéto výuky jsou i cizojazyčné nápisy ve třídách i v ostatních prostorách školy.

• Pro tento typ výuky využíváme na prvním stupni zejména písničky, říkanky, pokyny, fráze a plynulé 
přecházení z českého jazyka do anglického tak, že děti postupně samy začnou tento styl práce 
používat

• Zařazování angličtiny není nijak hodnoceno, záleží na žákovi, jak je ochoten angličtinu přijímat a 
používat a také na učiteli, jak je jazykově vybaven a do jaké míry se odváží angličtinu používat.

• Jazykové dovednosti také posilujeme partnerství se zahraničními školami, ale o tom se více zmíníme 
v části Erasmus+.



CLIL výzdoba ve třídách a na chodbách školy





2/ Čtenářské strategie

• Od letošního školního roku cíleně rozvíjíme čtenářské strategie v rámci čtenářského kontinua

• Každý žák ve třídě má portfolio ve formě složky, kde je vložena úvodní stránka jako prvek 
sebehodnocení a formativního hodnocení

• Součástí portfolia jsou pak jednotlivé pracovní listy s probranými strategiemi a texty k nim

• Tyto strategie na sebe navazují a ve vyšších ročnících se dále prohlubují

• Současní prvňáci (po 2 měsících školy ) - nečtenáři - tak již nyní ovládají strategii porovnávání 
a svá pozorování dokáží zaznačit do Vénnova diagramu

• Pro čtení máme na prvním stupni "Čtenářské schody" s knihovnou







3/ Matematické myšlení
• Systematicky také pracujeme na rozvoji matematického myšlení

• V každé hodině matematiky zařazujeme úkoly na logiku, algoritmické myšlení a kódování

• Tyto aktivity samotné jsou již startovací aktivity pro nově zařazenou oblast výuky - digitální 
gramotnost, na jejímž plánu teď učitelé v jednotlivých ročnících pracují tak, aby všechny třídy 
mohly s rozvojem této oblasti od září začít i ICT i "unplugged" verzi

• Využíváme interaktivní programy a učebnici Matýskova matematika, která sama je navržena 
tak, aby rozvíjela jak matematické myšlení, tak čtenářské i jazykové kompetence (obrázkové 
zadání, anglické zadání či samotné řešení)

• https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php




4/ EVVO - enviromentální výchova

• Zapojujeme se do projektů EVVO vyhlášených krajem i do celorepublikových soutěží

• Pravidelně se účastníme akce "Zelené kilometry"

• Oslavujeme "Den stromů", "Den Země", "Den vody"

• Dbáme na třídění odpadu a šetření energiemi

• Podporujeme celoročně sběr papíru





5/ Digitální kompetence
• Nová vzdělávací oblast INFORMATIKA se zaměřuje na prvním stupni na:

- rozvoj informatického myšlení

- porozumění základním principům digitálních technologií

• V současné době pracujeme na systematickém plánu rozvoje těchto dovedností a od příštího školního roku 
začínáme se zařazováním informatiky již od prvního ročníku

• Do nabídky kroužků ve škole jsme zařadili kroužek programování, který pro žáky 5. a 6. ročníku vede k podpoře 
logiky a algoritmizace, upevňuje základy fyziky a matematiky, pomáhá pochopit princip a jejich aplikace na 
řešení problémů

• Již třetím rokem žáci pracují s robotickou pomůckou ozobot, se kterou se mohou setkat nejen v předmětu 
informatika, ale napříč všemi předměty.





Ambasadorský program

• Spočívá ve spolupráci prvního a osmého ročníku, který pokračuje i v dalším roce

• Cíle: Vytvořit a prohloubit vztah mezi žáky různého věku jako prevence šikany, přenést část 
zodpovědnosti za aktivity konané pro prváky na starší spolužáky, získat důvěru a pocit 
bezpečí ve školním prostředí i vůči spolužákům, sdílet radost ze společně vykonané práce a 
společně strávených chvil

• Dopisy před prázdninami

• Přivítání prvňáčků

• Společné hodiny a přestávky





Projekt Erasmus +
• V roce 2018 jsme vstoupili do projektu EU Erasmus+

• Máme za sebou úspěšně ukončené tři projekty, které byly zaměřeny na vzdělávání učitelů v 
anglickém jazyce a také na absolvování jazykových i metodologických kurzů v zahraničí

• Rovněž jsme absolvovali job-shadowing na školách na Islandu, v Portugalsku a v Itálii, odkud jsme 
si přinesli cenné zkušenosti a inspirace. Spolupráce s Portugalskou školou trvá doposud a stali 
jsme se také partnerskými školami

• Nyní nám probíhá čtvrtý projekt Erasmus + zaměřený na výuku v tandemech a posílení metody 
CLIL na naší škole

• Rovněž jsme se stali do roku 2027 akreditovanou školou Erasmus + a součástí našeho 
pedagogického týmu se stal rodilý mluvčí Jason, který vyučuje angličtinu v naší škole a zároveň učí 
ostatní předměty ve třídách od prvního ročníku v tandemu s oborovým učitelem.





Partnerské školy

• Díky projektům Erasmus + jsme získali dvě partnerské školy

• S portugalskou školou Seixal International School vedeme partnerství s 1. stupněm - forma 
videí, dopisování

• S německou školou Salzkotten máme partnerství s 2. stupněm, kde probíhají i výměnné 
pobyty žáků





Školní družina

• V naší škole máme 4 oddělení školní družiny, které fungují v ranním i odpoledním režimu

• Do družiny chodí žáci od 1. do 4. ročníku, výjimečně mohou družinu navštěvovat i žáci 5. 
ročníku (většinou z důvodu dojíždění)

• Družina má k dispozici třídy a k nim přidružené herničky, školní dvůr, relaxační místnost i 
tělocvičnu

• Náplní školní družiny jsou činnosti pravidelné, příležitostné akce a nabídka spontánních 
aktivit. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování (není to plnění 
DÚ, ale didaktické hry, tematické vycházky, činnosti k upevňování poznatků z vyučování)





Kroužky
• V současné době při naší škole působí tyto zájmové útvary:

• 1/ Anglický jazyk - dvouletý kurz pro žáky 4. a 5. ročníku s možností konání certifikovaných 
zkoušek YLE , kategorie Movers

• 2/ Programování ve Sratch – zde klademe důraz především na pochopení principů a jejich 
aplikaci na řešení konkrétních problémů. Děti společně vytváří hry, animace a příběhy.

• 3/ Florbal – pro žáky 1. stupně vedený SVČ

• 4/ Náboženství - vedeno místním panem katechetem v protorách školy





Klub rodičů

• Při škole také působí Klub rodičů, každý zákonný zástupce našeho žáka se může stát jeho 
členem.

• Účelem spolku je činnost směřující ke koordinaci výchovného působení rodiny, Základní 
školy Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem a dalších institucí, a účinná podpora 
ZŠ Bratrství při její činnosti.

• Hlavní činností spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 
ZŠ Bratrství, organizace kulturních, společenských a sportovních akcí podporujících rozvoj 
dětí a vytváření prostředí pro spolupráci školy a rodičů



Javorník



Závěrem překvapení

Najděte si na svých zařízeních stránku:

www. nearpod.com


