
JAK TO CHODÍ              
          NA RIEGROVCE

Školní družina nabízí pestré činnosti
podle vlastního vzdělávacího plánu,

aby si děti nejen odpočinuly, ale i
zabavily a naučily se něco nového

pro svůj volný čas. 

Pracujeme podle školního
vzdělávacího programu, který klade
důraz na dobré základy, o které se

lze opřít.

Od září budeme mít lepší podmínky
pro vzdělávání - vznikají nové

moderní prostory místo školní půdy.

Věnujeme péči i dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami,

spolupracujeme s asistentkami
pedagoga - každé dítě má u nás

možnost zažít úspěch.

The sun can get pretty bad after
typhoons or heavy rains. Sunscreen

can help not only volunteers who will
be out for long periods of time, but
especially people who have been

displaced from their homes. 

SLEDUJTE NÁS
                             www.riegrovka.cz                            

                https://www.facebook.com/riegrovka                   

Soutěže, olympiády, exkurze, výlety,
zážitkové aktivity jsou nedílnou

součástí života školy.

Školní noviny Riegrováček a
Riegrovák jsou pro mladé novináře

příležitostí zažít úspěch v
celostátním kole soutěže školních

časopisů už několik let. 

Logopedická asistentka
zprostředkovává depistáž a zajišťuje

péči dětem s vadami výslovnosti.

Do výuky patří moderní pomůcky, od
robotů a soustruhů v dílnách, přes

digitální zařízení po experimentální a
polytechnické stavebnice.

Třídíme odpad, sbíráme použítý
papír, podporujeme nemocné děti v

dobročinné sbírce, adoptujeme
zvířata. 

Velký školní areál s hřištěm,
prostorná tělocvična - zázemí pro

sportovní aktivity.

Velký školní areál s hřištěm,
prostorná tělocvična - zázemí pro

sportovní aktivity.

Školní žákovský parlament učí děti
rozhodovat, být zodpovědným,

používat vhodnou argumentaci při
zastupování spolužáků. 

Záleží nám na bezpečném prostředí
pro děti, máme srozumitelná a

osvědčená pravidla a dbáme na
jejich dodržování.

Využíváme odborné i běžné učebny s
interaktivním vybavením pro výuku.

Zaměřujeme pozornost na děti s
nadáním ve spolupráci s

Masarykovou univerzitou v Brně.

Tradiční akce: adventní výstava,
Ekojarmark, Valentýnský taneční
večer, karneval, projektové dny k
významným dnům, Den Evropy...

Na obědy chodíme do naší
odhlučněné jídelničky, kam jídlo

přívážíme ze školní jídelny. 

Spolek rodičů a přátel školy -
podpora školních aktivit.

Máme bezbariérový přístup  do
všech pater budovy. 


