II. stupeň
Ţáci II. stupně dochází do školní budovy na Husově ulici
17. Ve výuce navazujeme na dovednosti, které ţáci
získali na I. stupni. Naším cílem je co nejkvalitněji
připravit ţáky na další
studium a vybavit je
dovednostmi, které
budou potřebovat
v reálném ţivotě.
I na druhém stupni
probíhají různé
projektové dny,
Jedna ze dvou studoven na II. stupni například Den světových
náboţenství, Den plný
kultury, Husovská noc,
Veletrh Evropy a jiné. Výstupem devítileté práce ţáků na
naší škole je vytvoření vlastní ročníkové práce
v posledním ročníku a
její prezentace na
školní konferenci.
Od 7. ročníku si ţáci
mohou vybrat druhý
cizí jazyk (němčina
nebo francouzština).
Pro výuku anglického
jazyka vyuţíváme
rodilých mluvčích. Jako Práce na projektu „Kytice“
jedna z mála škol učíme
v 8. ročníku mediální výchovu a etickou výchovu v 9.
ročníku jako povinný předmět.
Stejně jako na I. stupni si ţáci mohou vybrat z palety
nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Nabízíme
např. nepovinný německý jazyk, francouzský jazyk,
angličtinu s rodilým mluvčím, keramiku, dramatickou
výchovu, sportovní hry nebo moderní gymnastiku.
Pravidelně jezdíme na
školní výlety a
tematické exkurze
(např. Praha, Kralice,
JE Dukovany)

Husovská noc

V zimních měsících
probíhá lyžařský kurz
pro ţáky 7. a vyšších
ročníků.
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Rodilí mluvčí — Nadaní ţáci — ICT — Dalton — Projekty — Florbal
V budovách naší školy se ţáci setkávají se svými učiteli jiţ
více neţ 125 let. Školu tvoří tři samostatná pracoviště mateřská škola Jánská, budova Rašínova a budova Husova,
kde se nachází ředitelství školy.

Mateřská škola Jánská
Mateřská škola Jánská 22 je
jednotřídního typu se
smíšeným oddělením pro děti
od 3 do 6 let. Prostory i jejich
uspořádání plně vyhovuje
individuálním i skupinovým

Nabízíme odbornou péči
o žáky se specifickými
poruchami učení a
chování a o mimořádně
nadané žáky. Díky
projektu „RŠPP-VIP II můţe
škola vyuţívat sluţeb
vlastního školního
psychologa.
Škola Husova na pohlednici
z přelomu století

Při vyučování uplatňujeme
daltonské prvky, a to na
všech stupních od mateřské školy. Škola je jednou ze čtyř
pilotních škol Asociace českých daltonských škol,
spoluzakládajícím členem organizace Dalton International.
V roce 2008 jsme získali
certifikát „Mezinárodní
daltonská
škola“ (International
Dalton School).
V současné době
spolupracujeme kromě
brněnských „daltonských“
škol také se zahraničními
partnerskými školami
v Holandsku, Anglii a na
Slovensku.

Ţáci pracují podle
školního
vzdělávacího
Herní koutek v MŠ

činnostem dětí a reţim školy
Karneval v MŠ
je nastaven tak, aby
vyhovoval potřebám rodičů
i dětí.
Cílem naší mateřské
školy je zdravé
spokojené dítě
vedené ke
zdravému životnímu
stylu.

Projekt „Ţivot ve tmě“

Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogickou fakultou MU
v Brně v oblasti zajištění pedagogické praxe studentům
a studentkám učitelství prvního i druhého stupně a máme

Co je to dalton?

Metodu představila světu Helena Parkhurstová v 20. letech
20. století. Daltonská výuka vychází ze tří základních principů
- svoboda (dnes nahrazeno termínem zodpovědnost),
samostatnost a spolupráce. Přístup z pohledu pojmů
zajišťuje, ţe se ţák nebude jen pasivním příjemcem
informací, ale ţe se bude aktivně účastnit vzdělávání.
V hodinách učitel ustupuje do pozadí a přebírá roli
pomocníka, průvodce ve vzdělávacím procesu. Pomocí
vhodně volených aktivit tak odbourává stres a současně
umoţňuje ţákovi, aby si postupně budoval základní pracovní
návyky, jako je samostatné a nezávislé myšlení, schopnost
kreativně řešit úkoly v teamu, efektivní organizace času a
také tolerance k odlišnostem mezi lidmi.

ulici 17. Součástí I.
stupně je také ranní i
odpolední školní
družina, která nabízí
vlastní program v
podobě mnoha
různých zájmových
činností.

Ve školce dětem dále
nabízíme například
cvičení na
Cvičení na rehabilitačních míčích
rehabilitačních
míčích, keramický kroužek, flétnu nebo výuku
anglického jazyka.

I. stupeň
Ţáci 1.- 4.tříd vyuţívají
školní budovu na Rašínově
ulici 3. Ţáci 5. tříd mají své
učebny v budově na Husově
Malí kouzelníci—Angličtina v 1. třídě

Uspořádání lavic v 1. třídě

Práce ve výtvarné výchově

programu "Na
Husovu chodíme
rádi. Ve výuce
uplatňujeme
daltonské prvky. Od
první třídy tak děti
zkouší samostatně
pracovat se
zadanými úkoly, učí
se hospodařit
s časem a nést
zodpovědnost za
výsledky své práce.

Školní rok zpestřují projektové dny (např. „Rytířský
den“, Ţivot ve tmě“, „Vesmír“ aj.) a návštěvy
výstav, besed,
filmových
a divadelních
představení.
Dále nabízíme výuku
anglického jazyka
od 1. třídy s
navýšenou hodinovou
dotací. Odpoledne
mohou ţáci chodit do
Ukázky prací z projektu Vesmír
různých krouţků,
jako například
házená, náboženství, keramika, florbal, angličtina s
rodilým mluvčím aj.
Všechny třídy I. stupně jezdí ve druhém pololetí na
školy v přírodě.

