Základní škola Brno
Hroznová 1
603 00 Brno
pilotní škola projektu MMB
Anglič�na od první třídy
x
školní rok 2019/2020

543 211 912
543 216 880

Školní družina

543 240 675

Školní jídelna

543 212 318

ŠJ Bakalovo nábřeží

543 213 254

mail: vedeni@zshroznova.cz
mail učitelé: prijmeni@zshroznova.cz
www.zshroznova.cz

30 kvaliﬁkovanýc� učite�ů

2 třídy v ročníku

pilotní škola projektu MMB
Anglič�na od první třídy
x
školní rok 2019/2020

24 žá�ů v žákovské�
parlament�

450 žáků
30 kvaliﬁkovanýc� učite�ů

2 třídy v ročníku
24 žá�ů v žákovské�
parlament�

2 samostatné budovy
školiček pro 1. a 2. třídy

2 samostatné budovy
školiček pro 1. a 2. třídy

1 sam�tatn� budov�
školn� družin�

1 sam�tatn� budov�
školn� družin�

9 roků výuky angličtiny
ve skupinách

9 roků výuky angličtiny
ve skupinách

m�inárodn� anglick�
zkoušk� v 5. ročník�

m�inárodn� anglick�
zkoušk� v 5. ročník�

4 roky výuky němčiny

Kontakt
Škola

450 žáků

Základní škola Brno
Hroznová 1
603 00 Brno

1 partnersk� škol�
v� Stuttgart�

5 sportovišť
(1 tělocvična + 4 hřiště)
18 učebe� � interaktivn�
tabul�

elektronická žákovská
knížka v 3. – 9. ročníku
5� roč�ě hovorov�
hodin� pr� rodič�
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Proč vzdělávat děti na naší škole?
I.A
1.

Jsme úplnou základní školou – s I. a II. stupněm, školní družinou a ideálním počtem žáků

Proč vzdělávat děti na naší škole?
I.A
1.

(450 žáků – tzn. minimální anonymitou).
x

Jsme úplnou základní školou – s I. a II. stupněm, školní družinou a ideálním počtem žáků
(450 žáků – tzn. minimální anonymitou).
x

I.A
2.

První a druhé třídy se učí v samostatných budovách na zahradě.
x

I.A
2.

První a druhé třídy se učí v samostatných budovách na zahradě.
x

I.A
3.

Výuka anglického jazyka u nás probíhá od první třídy, jsme pilotní škola projektu

I.A
3.

Výuka anglického jazyka u nás probíhá od první třídy, jsme pilotní škola projektu

MMB Anglič�na od 1. třídy. Druhý cizí jazyk mají žáci od šesté třídy.
x

MMB Anglič�na od 1. třídy. Druhý cizí jazyk mají žáci od šesté třídy.
x

I.A4.

Umožňujeme žákům složit mezinárodní zkoušky z anglič�ny a němčiny.
x

I.A4.

Umožňujeme žákům složit mezinárodní zkoušky z anglič�ny a němčiny.
x

I.A
5.

Podporujeme výuku jazyků každoročními výjezdy do anglicky a německy mluvících zemí.
x

I.A
5.

Podporujeme výuku jazyků každoročními výjezdy do anglicky a německy mluvících zemí.
x

I.A
6.

Jsme školou se slovním hodnocením v první třídě. Již přes dvacet let slovně hodno�me,

I.A
6.

Jsme školou se slovním hodnocením v první třídě. Již přes dvacet let slovně hodno�me,

nestresujeme dě�.
x
I.A
7.

nestresujeme dě�.
x

Naši žáci mají velkou úspěšnost při přijímacích řízeních na gymnázia
a střední odborné školy.

Den Země na I. stupni

I.A
7.

Naši žáci mají velkou úspěšnost při přijímacích řízeních na gymnázia
a střední odborné školy.

Zahraniční výjezd II. stupně
Berlín – Drážďany

Zrekonstruované
školičky
I.A

Spádová oblast školy

Den Země na I. stupni

Bauerova, Hlávkova, Hlinky, Hroznová, Jeřabinová,

Bauerova, Hlávkova, Hlinky, Hroznová, Jeřabinová,

Kalvodova, Kamenomlýnská, Kaplanova, Křížkovského,

Kalvodova, Kamenomlýnská, Kaplanova, Křížkovského,

Květná, Lipová, Ludvíka Podéště, Marie Pujmanové,

Květná, Lipová, Ludvíka Podéště, Marie Pujmanové,

Poříčí (u Voroněže č. 1, č. 1a, č. 1b), Preslova, Rybářská,

Neumannova, Pivovarská,
Vozovna
Pisárky

Vinařská, Veletržní, Veslařská (po hranici městské čás�),
Výstaviště

Zrekonstruované
školičky
I.A

Spádová oblast školy

Neumannova, Pivovarská,
Vozovna
Pisárky

Zahraniční výjezd II. stupně
Berlín – Drážďany

Výstavní, Výstaviště, Zedníkova,
Žabovřeská po ul. Preslova (1, od začátku po č. 12 sudá)

Poříčí (u Voroněže č. 1, č. 1a, č. 1b), Preslova, Rybářská,
Vinařská, Veletržní, Veslařská (po hranici městské čás�),

Výstaviště

Výstavní, Výstaviště, Zedníkova,
Žabovřeská po ul. Preslova (1, od začátku po č. 12 sudá)

