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PROJEKTY
CHARAKTERISTIKA

-

-

-
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kapacita školy800 žáků
dvě pracoviště Bezručova, Sokolská (1.
třídy)
kapacita školní družiny 295 žáků
zřizovatel: Město Říčany
vzdělávací program „Škola pro život“
profilace školy rozvoj hudebních a
jazykových dovedností
speciální třídy hudební a třída s rozšířenou
výukou AJ
výuka anglického jazyka v běžných třídách
od 3. třídy
volba druhého cizího jazyka: od 7. ročníku
vzdělávání žáků s poruchami učení pod
vedením speciálního pedagoga
škola podporuje environmentální výchovu
školní poradenské pracoviště – výchovní
poradci, preventista, poradce pro volbu
povolání a školní psycholog, školní speciální
pedagog, školní asistenti
vybavení školy – komunikační a informační
technologie, počítačové učebny, interaktivní
technika, projekční technika, odborné
učebny, dílny, cvičná kuchyňka, hudební
studio

sportovní zázemí – sportovní hala,
gymnastický sál, sál na stolní tenis, dvě
venkovní hřiště
školní zahrada – herní prvky pro ŠD,
učebna pod širým nebem
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AKCE ŠKOLY
adaptační kurz žáků 6. ročníku
plavecký kurz žáků 3. a 4. ročníku
vánoční koncert školy
vánoční výstava a vánoční dílny
dny otevřených dveří
zápis do prvního ročníku
lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku
jarní koncert partnerských škol
závěrečný koncert žáků 5. a 9. ročníku
hudební třídy
charitativní sbírky
exkurze a výlety navazující na výuku
obhajoby absolventských prací
soustředění žáků z hudebních tříd
studijní pobyt v Anglii, Itálii, Německu
Den dětí pro děti z MŠ
rej čarodějnic (ŠD), bleší trh (ŠD)
karneval (ŠD)
zahradní slavnost hudebních tříd
vystoupení mažoretek
hudební vystoupení na akcích regionu
školní kapely Troufalost, školního orchestru
Junior Stars Band a pěveckých sborů
sportovní turnaje – kopaná, přehazovaná,
vybíjená
poslední zvonění
slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
letní táborová školička
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Patriot – projekt škol města Říčany
Recyklohraní – environmentální
výchova
Škola udržitelného rozvoje – rozvoj
environmentální výchovy
Sám sebou – projekt minimální prevence
Šablony – podpora vzdělávání žáků a učitelů
Výuka anglického jazyka na ZŠ (3. - 5.
ročník)
Abeceda peněz – projekt finanční
gramotnosti
KROUŽKY
Centrum volného času při základní škole
Mraveniště zajišťuje naplnění volného času
žáků – www.mraveniste.info
jazykové kurzy pro žáky 1. a 2. stupeň
kroužek mažoretek
SPOLEK BEZRUČOVKA
sdružení rodičů a přátel školy
http://www.2zsricany.cz/spolek-bezrucovka

