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Prezentace ZŠ a MŠ 

Albrechtice nad 
Vltavou 

Chtěli bychom Vám představit 
základní a Mateřskou školu 
v Albrechticích nad Vltavou a 
přiblížit život a práci v této škole. 
Naši malotřídní školu tvoří dvě třídy , 
které navštěvují žáci 1 až 5. ročníku.  
Výhodou takto organizované výuky  
je rodinná atmosféra a specifický 
individuální přístup ke každému 
dítěti, který umožňuje žáčkům 
daleko lépe zvládat školní povinnosti. 
Výuku zabezpečují dvě kvalifikované 
učitelky a to i pro výuku cizích 
jazyků.  
Po vyučování se dětem věnuje ve 
školní družině paní vychovatelka, se 
kterou se mohou děti věnovat celé 
řadě zájmových aktivit a kroužků, 
např. výuce Aj, sportovnímu kroužku, 
výuce základů na PC, atd.  
V průběhu celého školního roku naše 
škola pořádá různé kulturní a 
sportovní akce ( pro příklad můžeme 
jmenovat Drakiádu, Mikulášskou 
diskotéku, Vánoční besídku, Maškarní 
karneval, Zajíčkovu nadílku, 
Vystoupení pro maminky, vzdělávací  

 
 

 
 

 
 

 
 



seminář Policie ČR a celou řadu 
dalších ). 
Samozřejmostí je, že se naši žáci 
aktivně podílí na společenském životě 
v obce – Vítání dětí, vystoupení pro 
seniory.  
Škola, resp. naši žáci se zúčastňují 
různých soutěží - výtvarných, 
literárních, sportovních a dalších a 
jsou v těchto soutěžích velice často 
úspěšní.  
V průběhu minulých třech let došlo 
k investování finančních prostředků 
do vybavení učeben, které splňují 
opravdu ta nejpřísnější kritéria 
moderních školních tříd – 
ergonomické lavice a ostatní nábytek, 
keramické tabule, odpovídající 
osvětlení, moderní počítačová 
učebna, žákovská knihovna, 
prostorná, vybavená tělocvična a 
hřiště v areálu školy. 
Mezi samozřejmost patří školní 
jídelna, kde se mohou děti stravovat 
přímo v areálu budovy školy.  
Součástí ZŠ je v letošním roce 
rekonstruovaná a modernizovaná 
Mateřská škola. Budoucí žáci tak mají 
možnost vidět své kamarády a 
budoucí učitelky, což velice 
usnadňuje jejich přirozenější 
přechod z mateřské do základní školy 
a začlenění do vyučovacího procesu.   
Po absolvování naší školy nemají žáci 
absolutné žádné problémy při 
přechodu na druhý stupeň o čemž 
svědčí celá řada dětí, které úspěšně 
pokračují nejen na středních ale i na 
vysokých školách.   
 

 
 

 
 

 
 

 


