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jídelna &ndash; pøihlá&scaron;ení strávníkù
V týdnu od 28.8. do 1.9.2017 se mohou žáci pøihlásit ke stravování,zakoupit si èip a uhradit zálohu na záøí 2017 v èase
od 8 do 11 hodin. Televizní vysílání o na&scaron;í &scaron;kole: VyMIK 5. týden 2017 Základní &scaron;kola Purkyòova
pøivítala své žáky poprvé ve &scaron;kolním roce 1969/70. Za ètyøicet let existence pro&scaron;ly jejími tøídami tisíce žákù,
kterým pomáhalo objevovat svìt nìkolik generací pedagogù. V posledních letech pro&scaron;la budova rozsáhlými
rekonstrukcemi a svým vnitøním vybavením patøí k nejmodernìj&scaron;ím. To klade stále vìt&scaron;í nároky na uèitele, kteøí
využívají složité technické vybavení. Toto v&scaron;echno s jediným cílem: Pøipravit na&scaron;e žáky co nejlépe pro studium
i pro dal&scaron;í život. &Scaron;kola se nachází na okraji mìsta, v klidném prostøedí uprostøed pøírody, nedaleko
vy&scaron;kovské nemocnice. Je dobøe pøístupná veøejnou autobusovou i železnièní dopravou. Celý areál tvoøí tøi pavilony
uèeben, ve kterých najdeme odborné uèebny chemie, fyziky, pøírodopisu, angliètiny, nìmèiny, dìjepisu, zemìpisu,
informatiky, hudební výchovy a ateliér výtvarné výchovy. Výuka probíhá podle vlastního &scaron;kolního vzdìlávacího
programu. Od 1. roèníku zaøazujeme pøedmìt Jazykové aktivity, který je prùpravou pro výuku AJ, povinnou od 3. roèníku. Od
7. roèníku nabízí &scaron;kola volitelnou výuku dal&scaron;ích dvou cizích jazykù. Protože jsme &scaron;kolou se zamìøením
na tìlesnou výchovu, vìnujeme velkou pozornost i stavu a vybavení tìlocvièny, sportovní haly, plaveckého bazénu a obou
velkých høi&scaron;• &ndash; pískového i travnatého. V hodinách tìlesné výchovy se zamìøujeme na v&scaron;estrannost a
rozvoj pohybových schopností a dovedností žákù, výuku zpestøujeme i zaøazováním netradièních aktivit, jako baseball,
florbal, ping-pong, kroket, petanque, brannball, prvky sportovní gymnastiky, lezení na horolezecké stìnì apod.
&Scaron;kola aktivnì spolupracuje s fotbalovým oddílem MFK Vy&scaron;kov, s Klubem plaveckých sportù Vy&scaron;kov a
s oddílem mažoretek Kalimero Vy&scaron;kov. Vìnujeme se nejen pohybovì nadaným žákùm, ale i v&scaron;em ostatním.
V každém roèníku máme jednu tøídu klasickou a jednu sportovní. Na&scaron;í prioritou je v&scaron;típit žákùm zásady
zdravého životního stylu, proto jsme v na&scaron;em &scaron;kolním vzdìlávacím programu zaøadili do v&scaron;ech tøíd na
prvním stupni pøedmìt Výchova ke zdravému životnímu stylu, na který na druhém stupni navazuje pøedmìt Péèe o zdraví. Zde
se zamìøujeme na pohyb, správné držení tìla, správné dýchání, zásady regenerace, zdravou výživu, pitný režim, prevenci
kouøení a užívání návykových látek, atd. K dobrému klimatu ve &scaron;kole pøispívá velkou mìrou už tradièní projekt Žijme
spolu &ndash; pomáhejme si, jehož cílem je sblížit mlad&scaron;í žáky se star&scaron;ími, nauèit je hrát si spolu, uèit se
spolu a pomáhat si navzájem. Tento projekt a jeho dopady oceòují nejen uèitelé a rodièe, ale i &scaron;iroká odborná
veøejnost. Výstavy o projektu nav&scaron;tíví každoroènì mnoho vy&scaron;kovských obyvatel. K v&scaron;estrannému
rozvoji dìtí pomáháme i nabídkou rùzných zájmových kroužkù podle požadavkù dìtí a rodièù.
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