Máte zvídavé a bystré dítě?
Hledáte pro něj ideální školu?
Navštivte nás a my Vám ukážeme, jak
pečujeme o všestranný rozvoj dětí.
Milí rodiče, zahájili jsme
předzápis předškoláků do
dvou prvních tříd, které budeme otevírat ve školním
roce 2019/2020.
A protože nejcennější je to,
co vidíte na vlastní oči, a
protože víme, že Vás můžeme přivítat v poctivé škole,
neváhejte se na nás obrátit
přímo a navštivte nás:

zí
• Uvidíte, jak pracujeme s dětmi ve třídách s 10 až 15 žáky.
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• Ukážeme Vám, jak děti rozvíjejí své jazykové dovednosti
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v až 9 hodinách angličtiny týdně, a to v malých skupinkách
doml iduální
podle své jazykové úrovně.
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• Ve vyučování budete mít možnost vidět metody skutečně
návšt
individuálního rozvoje dětí.
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• Seznámíme Vás s individuálním rozšířením výuky nadaných dětí.
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• V hodinách Vám ukážeme, jak rozvíjíme praktické dovednosti
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dětí tak potřebné pro život v dnešním světě, jako je schopnost
během talentové
zkoušky
spolupracovat, diskutovat, řešit problémy
na Bzenecké 23
či otevřeně komunikovat.
v Brně.
Za Základní školu Didaktis
Vám šťastnou ruku při
výběru té ideální školy přeje
Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
r.jurecka@zsdidaktis.cz
+420 725 694 926
Bzenecká 23, 628 00 Brno
www.zsdidaktis.cz

Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o., zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139, IČO: 02077469, IZO: 181052636
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Aby se u nás děti mohly individuálně rozvíjet, třídy otevíráme
pro 10 až 15 žáků:
• Ve třídách s tímto počtem žáků se individuálně věnujeme každému dítěti.
• Používáme motivující systém (nejen) slovního hodnocení a každému dítěti sestavujeme plán
jeho osobnostního rozvoje.
• Připravujeme různorodou nabídku činností, která svou náročností odpovídá potenciálu
jednotlivých žáků.
• V odpoledním čase pořádáme ve spolupráci s Lužánkami – střediskem volného času, v prostorách naší budovy velké množství vědecky, umělecky a sportovně zaměřených kroužků.
• V průběhu celého školního roku realizujeme množství projektů, exkurzí, workshopů
a zážitkových programů, v nichž žáci nacházejí řadu podnětů pro svůj další rozvoj.

Od 1. ročníku zařazujeme do výuky angličtinu v rozsahu až 9 hodin
týdně, abychom svým žákům poskytli dostatečný prostor k rozvoji
jejich komunikačních schopností:
• Angličtinu pojímáme především jako nástroj pro komunikaci v praktických každodenních
situacích.
• Třídy s 10 až 15 žáky dělíme při výuce angličtiny na menší skupiny začátečníků a pokročilých
(zpravidla dětí z anglických školek).
• Naši učitelé dosahují nejvyšší jazykové úrovně C1 až C2.
• Od 2. třídy se naši žáci úspěšně účastní cambridgeských zkoušek.

Pro své žáky vytváříme prostředí, ve kterém rozvíjejí své
praktické dovednosti – tolik potřebné pro život v dnešním světě:
• Žáky vedeme k tomu, aby rozvíjeli schopnost pracovat v týmu, aby uměli prezentovat a
diskutovat či konstruktivně řešit konﬂiktní situace.
• Vystavujeme je situacím, v nichž musejí vyvinout úsilí a trpělivost, překonávat přiměřeně
náročné překážky a pracovat s chybou a neúspěchem.
• Systematicky pracujeme se sebehodnocením, které v dítěti buduje vnitřní motivaci a vede ho
k zodpovědnosti a spolupodílení se na vlastním rozvoji.
• Pořádáme také výuku lyžování, bruslení, plavání a projektové týdny.

Rozumově nadaným dětem výuku rozšiřujeme a obohacujeme.
Poskytujeme tím dostatek prostoru pro rozvoj jejich nadání:
• Nadaní žáci se ve třídě věnují probíraným tématům do větší hloubky a šířky a řeší náročnější
a komplexnější úkoly. Díky přiměřeným podnětům se dále rozvíjejí, neztrácejí zájem o školu
a i nadále se do ní těší.
• Do výuky zařazujeme bloky, v nichž se setkávají nadaní žáci z různých ročníků a pracují
s ojedinělými vzdělávacími materiály vyvinutými naším nakladatelstvím pro nadprůměrné až
mimořádně nadané žáky.
• Organizujeme rovněž klub nadaných dětí s pestrým programem.

Základním pilířem, na němž stavíme naši školu, je bezpečné prostředí
vybudované na otevřené partnerské komunikaci:
• Rodiče týdně informujeme o tématech, kterým se děti ve výuce věnují, a provázíme je napříč
děním ve škole. Společně s rodiči řešíme rozvojové možnosti a potřeby dětí včetně mnoha
praktických záležitostí.
• Žák je naším partnerem. Má stejné právo
na respekt jako dospělí.
• Vztahy ve třídě stavíme
na vzájemné spolupráci
a podpoře, vybudované
na srozumitelných
pravidlech.
• Organizujeme vzdělávací besedy,
během nichž s rodiči sdílíme
naše přístupy ke vzdělávání.
Setkáváme se rovněž během řady
neformálních rodinných akcí
(lyžování, grill party, drakiáda, …).

