
Proč právě k nám? Co nabízíme?
- snížený počet žáků ve třídách,
- školu rodinného typu,
- příjemné klima školy,
- zkušený a vstřícný pedagogický sbor, který rodiče vnímá jako partnera,
- individuální péči a citlivý přístup k žákům, podpora všestranného rozvoje dětí,
- výuku anglického jazyka od 1. třídy,
- výuku dle metody CLIL na I. stupni,
- projektové vyučování ve výuce,
- zaměření na environmentální vzdělávání ve výuce i mimo ni,
- výuku nepovinného předmětu náboženství,
- školní družinu od 6.00 – 17.00 hodin,
- podporu čtenářské a finanční gramotnosti ve výuce,
- asistenty pedagoga ve výuce,
- zajištění logopedické péče externím logopedem,
- Školní poradenské pracoviště, kariérové poradenství,
- "Všeználka", kroužek pro budoucí prvňáčky, kde se děti připravují na školu hravou formou,
- sportovní zázemí - nová tělocvična, multifunkční hřiště na míčové hry, dětské hřiště                  
 s prolézačkami,
- zájmové kroužky: eTwinningový, keramická dílna, anglický jazyk, přípravné kurzy z ČJ a M     
 ke střednímu vzdělávání, cvičení s míči, badatelský, výtvarný, taneční, atletika, florbal, fotbal
aj.
- detašované pracoviště ZUŠ Hlučín - hra na klavír, hudební nauka,
- širokou nabídku školních akcí: kurzy plavání, lyžování, dopravní výchova, škola v přírodě,
besedy, exkurze, soutěže, výlety aj.
- širokou nabídku mimoškolních aktivit: kulturní akce, výlety i s rodiči, sportovní aktivity,
školní ples aj.
- metodická podpora a péče o žáky při individuálním vzdělávání,
- spolupráci se zahraničními školami: eTwinning, Erasmus+,
- partnerství škol - Česká republika, Turecko, Slovensko, Polsko, Kanada,
- profesionální školní stravu, kterou zajišťuje Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb
SČMSD Šilheřovice, s. r. o.,
- trávení přestávky netradičním způsobem - stolní fotbal; v letních měsících venku na hřišti       
 II. stupně,
- zapojení do projektu: Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, Šablony III., Interaktivní učebna
fyziky, charitativní projekty, Multimediální knihovny s učebnou cizích jazyků,
- úzkou spolupráci: školy a rodiny, spolupráci s Unií rodičů, mateřské školy a Střední školy
hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o.

K zápisu mohou přijít i rodiče s dětmi, 
kteří nemají trvalý pobyt v obci Šilheřovice!


