
Základní škola Nové Město na Moravě 
Leandra Čecha 860 

Učíme vidět víc 

 
tel.: +420 566 598 600 

e-mail: info@zs2nmnm.cz 
www.zs2.nmnm.cz 

Nabídka školy:  
 1. - 5. ročník - klasická výuka s daltonskými prvky,  
 využití interaktivní tabule ve všech třídách,  
 skupinové práce a projektování  
 od 1. třídy – prvky anglického jazyka ve výuce  
 od 3. třídy skupiny s rozšířenou výukou angličtiny  

 1. – 9. ročník – Školní sportovní klub,  
 1. – 3. ročník - sportovní přípravka, gymnastika  
 školní družina pro 1. – 5. ročník  

 volnočasové aktivity v rámci družiny:  
 Kuchtík, Muzicírování, Knihomil, Aťáček  
 dotované mléčné výrobky, ovoce a zelenina do škol  
 časopis Bublina  

 činnost speciálního pedagoga na škole  

Další akce organizované školou:  
plavecký výcvik, lyžařské kurzy  
spolupráce s penzionem (Dům s pečovatel.službou)  
návštěvy akcí pořádaných městskou knihovnou  

školní výlety a exkurze  
mezinárodní program „Ekoškola“  

program „Recyklohraní“  
možnost jazykové zkoušky Cambridge  

Skupiny s rozšířenou výukou jazyků  
Žákům 1. stupně nabízíme studium ve skupinách se 
zaměřením na cizí jazyky. Je určeno těm, kteří dobře 
zvládají učivo ve 2. ročníku ZŠ. Po úspěšném absolvování 
přijímacího řízení mohou navštěvovat skupinu s 
rozšířenou výukou cizího jazyka. Zde se naučí aktivně 
dorozumívat cizím jazykem, seznámí se s kulturou, historií 
a současným životem v zemích, kde se jazyk používá.  
 

Školní družina  
Máme čtyři oddělení pro žáky 1. – 5. ročníku. Každé 

oddělení má vlastní prostory se společnou velkou hernou. 

ŠD se zaměřuje na environmentální výchovu, rozvíjí 

čtenářskou gramotnost a logické myšlení. Dbáme na přání 

a potřeby dětí, respektujeme i požadavky rodičů. Školní 

družinu pravidelně navštěvuje maňáskové divadlo, 

organizujeme družinové výpravy, soutěže a hravá 

odpoledne s rodiči. Ve školním areálu využíváme hřiště s 

herními prvky - lezecká stěna, ping pong, koš na basketbal 

a pískoviště. 

  

Co je to DALTON  
V hodinách učitel ustupuje do pozadí a přebírá roli 
pomocníka, průvodce ve vzdělávacím procesu. Pomocí 
vhodně volených aktivit tak odbourává stres a současně 
umožňuje žákovi, aby si postupně budoval základní 
pracovní návyky, jako je samostatné myšlení, schopnost 
kreativně řešit úkoly v týmu a zodpovědně pracovat.  
 

Dalton na naší škole  
Dalton je doplňkem klasické výuky. Na prvním stupni (od 

2. pololetí 1. třídy) probíhají dle možností dané třídy tzv. 

daltonské bloky, během nichž si žáci procvičují a upevňují 

již vysvětlené učivo. Děti si samy volí, kterému 

předmětu/úkolu se budou v daném bloku věnovat. 

Pomocí „úkolových tabulí“ má každý žák přehled o své 

práci. Po skončení daltonských bloků dochází k 

hodnocení, při němž má každý žák možnost vyjádřit své 

pocity a dojmy z odvedené práce. 

 

Školní sportovní klub  

Na tradici sportovních tříd navázala naše škola zřízením 
Školního sportovního klubu. ŠSK je pro děti od prvního 
ročníku. Děti si během devíti let mohou ochutnat ze široké 
nabídky sportů (atletika, lyžování, gymnastika, fotbal, 
biatlon, plavání, orientační běh, squash, základy lezení, 
míčové hry, ragby, cyklistika a jiné). Více informací 
naleznete na webových stránkách školy v sekci Školní 
sportovní klub.  
Přínosem pro talentované žáky, kteří ukončí školu, je 
možnost navázání studia na sousedícím gymnáziu se 
sportovními třídami v Novém Městě na Moravě.  
ŠSK je určen všem dětem, které mají rády pohyb a chtějí 
si vyzkoušet rozmanité sporty.  
Naše práce je vedena snahou zařadit sport do tělesné 

kultury mládeže tak, aby se stal nedílnou součástí 

běžného života člověka i v dospělém věku. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs2.nmnm.cz/

