
Základní škola 
a Mateřská škola Kujavy

Vítejte na virtuální prohlídce …



Naší vizí je vytvořit bezpečné, příjemné a vstřícné 
místo pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj 

každého dítěte.
Děláme vše proto, aby škola byla místem, 

kde chodíme všichni rádi.



Budova školy
a její okolí



Vstup do budovy 
školy…

není jen vstup do 
školy, může to být 
i místo pro učení



Šatny 
a společné 

prostory školy



Naše třídy:
třída 

pro 1. a 2 ročník



Naše třídy:
třída

pro 3. – 5. ročník



Výuka 
matematiky 

Hejného 
metodou



Angličtina hrou 
U nás angličtina 

od 1. ročníku

„Flowers, leaf, wood and grass …
Jump, run and walk…“



Smysluplně 
využíváme 
informační 

a komunikační 
technologie



Učíme se v 
přírodě, 

bádáme …



Velkou přestávku 
trávíme na školní 

zahradě



Výchovy nás 
baví …



Sportujeme
moc rádi



Podporujeme 
čtenářskou 
gramotnost 



V jídelně 
nám chutná



Školní družina
- ranní 

a odpolední 
provoz



Dopravní výchova 
3. -5. ročník

na dopravním 
hřišti v Odrách



Plavání 
2. – 3. ročník

v Novém Jičíně



Jsme zapojeni do 
projektu 

Ovoce a mléko 
do škol



Naše mateřská 
škola



Jak to vypadá 
uvnitř mateřské 

školy



Zahrada 
mateřské školy



Jsme hrdí na 
skvělou spolupráci 

s rodiči …



Společné akce 
základní 

a mateřské školy pro 
děti a pro děti a 

rodiče



Dodržujeme 
tradice



Malotřídky mají své 
nezastupitelné místo v systému 

vzdělávání České republiky.



Indiividuálnípřístup ke všem dětem/žákům.
Bezpečné a výchovné prostředí pro Vaše dítě.
Moderní formy a metody výuky (skupinová výuka, matematika s prvky Hejného metody, nově od 1. ročníku 
výuka matematiky dle Hejného metody, metody RWCT, ICT ve výuce –tablety, interaktivní tabule a další).
Hodnocení žáků na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky, formativní hodnocení, sebehodnocení, 
možnost slovního hodnocení).
Pravidelné zařazování třídnických hodin/komunitních kruhů.
Řešení všech problémů rychle a účinně.
Skvělá školní družina.
Příspěvek zřizovatele pro všechny žáky –balíček pro žáky 1. ročníku v ceně cca 1 500 Kč, příspěvek pro žáky 2.-5. 
ročníku na zakoupení pracovních sešitů
Dobře fungující spolupráce mezi MŠ a ZŠ.

Proč právě my?



Vaše dítě může v naší mateřské 
a základní škole strávit spokojených 

osm let svého dětství.

Vítejte u nás.


