
Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace 

Telefon: 588 881 450, email: skola@zsmalin.cz, www.zsmalin.cz, IČO: 73184837 

 

Jsme škola „v zahradách“ 😊, což se každé škole nepoštěstí! 

Vašim dětem, našim žákyním a žákům a tím i vám nabízíme: 

❖ výuku podle školního vzdělávacího programu Strom, který je dle potřeb inovován 

❖ moderní metody a formy práce 

❖ výuku předmětu Informatika od 4. ročníku využívající moderní technologie 

❖ nadprůměrné týdenní množství vyučovacích hodin anglického jazyka 

❖ péči o čtení s porozuměním (díky velmi dobře vybavené školní knihovně a spolupráci 

s malínskou a šumperskou knihovnou) 

❖ péči o děti se specifickými poruchami učení (koordinovanou školním poradenským 

pracovištěm a doplněnou speciálními výukovými pomůckami)  

❖ účast v různých soutěžích a olympiádách (matematických, jazykových, přírodovědných, 

sportovních aj.) 

❖ vzdělávání, které přináší vysokou úspěšnost našich žákyň a žáků při přijetí na maturitní 

obory středních škol 

• a využíváme elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního 

systému EduPage. Ten, kromě efektivní komunikace učitel-žák-rodič umožňuje i vedení e-

třídní knihy, díky níž má rodič přesný a rychlý přehled také o docházce svého dítěte 

• kvalitně vybavené odborné, jazykové a počítačové učebny, včetně dvou sad tabletů 

Apple iPad využívaných na obou stupních v různých předmětech 

•  a využíváme interaktivní techniku ve všech kmenových učebnách  

• zajímavé vybavení pro výuku hudební výchovy zahrnující nové nástroje 

• prostornou tělocvičnu a její bohaté vybavení 

• venkovní areál s polyfunkčním hřištěm 

➢ trávení přestávek ve venkovním areálu a v odpočinkových koutech (1. stupeň) 

➢ pobytové a jednodenní programy s ekologickou a kulturně-vzdělávací tematikou 

➢ širokou nabídku kulturních akcí, výletů a exkurzí 

➢ účast na lyžařských kurzech pro žáky 1., 4., 8. a 9. tříd, cyklistický kurz pro 2. stupeň 

➢ plavecký výcvik pro žáky 2., 3. a 5. tříd 

➢ možnost zapsat se do školní družiny (provoz od 6:30 do 16:15 hodin) a stravovat ve školní 

jídelně 

➢ zapojení do projektu Ovoce do škol (v současnosti 1. stupeň) 

a především pak příjemné, vstřícné a přátelské prostředí 😊. 
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