Základní škola Píšť
PL - SZKOŁA PODSTAWOWA W PISZCZU
Do istniejącego kampusu Szkoły podstawowej w Piszczu (cz. Píšť) dzieci uczęszczają od
września 1998 r. Rok później uruchomiona zostaje duża sala gimnastyczna, która przylega do
budynku szkoły. Elementem budynku szkoły podstawowej jest stołówka szkolna, z której
korzystają uczniowie i pozostałe osoby od września 2000.
Liczba uczniów szkoły podstawowej to 300 dzieci, obecnie uczęszcza do niej ok. 150 uczniów.
W budynku znajduje się 12 klas głównych, większość klas jest wyposażona w tablice
interaktywne lub w rzutnik, klasy niższego stopnia wyposażone są w dywany zabawoworelaksacyjne. W szkole znajduje się 8 profesjonalnych sal lekcyjnych – sala przyrodnicza
z najnowszymi tabletami i mikroskopami, sala językowa z nowoczesnym laboratorium
językowym, laboratorium chemiczne, biblioteka szkolna z najnowszymi tytułami książek, sala
artystyczna, sala kuchenna, sala warsztatowa, sala komputerowa z 20 komputerami
i przestrzenie na świeżym powietrzu. Nauczanie w szkole zapewnia 15 doświadczonych
pedagogów, a naukę języka angielskiego prowadzi native speaker.
Uczniowie mogą brać udział w zajęciach każdego koła, które prowadzą pełni zapału rodzice
i nauczyciele. Do najbardziej popularnych należą kluby sportowe, koło, muzyczne, taneczne
i inne.
Szkoła organizuje dla uczniów coroczne kursy sportowe i narciarskie, wycieczki do okolicznych
firm, zwiedzanie ciekawych miejsc, teatrówi i kin. W okresie przedbożonarodzeniowym
uczniowie regularnie jeżdżą do najbliższych metropolii – Praga, Wiedeń, Kraków. Dla ogółu
społeczeństwa w szkole odbywają się targi bożonarodzeniowe, gdzie uczniowie sprzedają
i prezentują swoje prace o adwentowej i bożonarodzeniowej tematyce.
Szkoła regularnie angażuje się w lokalne lub ogólne projekty, do najbardziej popularnych
należą „Olimpijski wielobój“ (cz. „Olympijský víceboj“), „NATTECH – wsparcie edukacji
technicznej“ (cz. „NATTECH - podpora technického vzdělávání“), „Owoce do szkół“
(cz. „Ovoce do škol“), „Mleko do szkół“ (cz. „Mléko do škol“).

CZ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍŠŤ
Stávající (současný) areál Základní školy v Píšti navštěvují děti od září 1998. O rok později byla
zprovozněna velká tělocvična, která přiléhá k budově školy. Součástí budovy základní školy
je školní jídelna, kterou využívají žáci i ostatní strávníci již od září 2000.
Kapacita základní školy je 300 dětí a v současné době ji navštěvuje cca 150 žáků.
V budově je 12 kmenových tříd, většina tříd je vybavena interaktivní tabulí nebo
dataprojektorem, třídy nižšího stupně pak hracím - relaxačním kobercem. Ve škole se
nachází 8 odborných učeben - přírodovědná učebna s nejmodernějšími tablety a mikroskopy,
jazyková učebna s moderní jazykovou laboratoří, chemická laboratoř, žákovská knihovna
s nejnovějšími knižními tituly, učebna výtvarné výchovy, cvičná kuchyně, učebna dílen,
počítačová učebna s 20 počítači a venkovní pozemky. Výuku na škole zajišťuje 15 zkušených
pedagogů, škola využívá pro výuku anglického jazyka služeb rodilého mluvčího.
Žáci se mohou zapojit do činnosti některého z kroužků, které vedou pro věc zapálení rodiče
a učitelé. Mezi nejoblíbenější patří sportovní kroužky, badatelský, počítačový, hudební,
taneční a další.
Škola pořádá každoročně pro žáky sportovní a lyžařské kurzy, exkurze do okolních firem,
návštěvy pamětihodností, divadel a kin. V předvánočním čase se žáci pravidelně vypravují do

nejbližších metropolí - Praha, Vídeň, Krakow. Pro širokou veřejnost bývají ve škole prodejní
vánoční trhy, kde se žáci prezentují svými výrobky s adventní a vánoční tématikou.
Škola se pravidelně zapojuje do projektů místních nebo celorepublikových, mezi
nejoblíbenější patří „Olympijský víceboj“, „NATTECH - podpora technického vzdělávání“,
„Ovoce do škol“, „Mléko do škol“.

