
  

 založena roku 1734 

 škola rodinného typu s přátelskou 
atmosférou 

 malý počet žáků ve třídách, tedy dostatek 
času na každého 

 klidná lokalita spjata s přírodou 

 dobrá dopravní dostupnost – autobusová 
zastávka přímo před školou 

Škroupovo náměstí 55, 539 57 Včelákov 
E-mail: zsvcelakov@seznam.cz     Telefon: 469 344 108 

Web: www.zsvcelakov.cz Fcb: www.facebook.com/zsvcelakov/ 

http://www.zsvcelakov.cz


Nabízíme 

 množství mimoškolních aktivit 
(nocování v družině, tvořivá 
odpoledne, Noc s Andersenem, 
adventní zpívání) 

 rozvíjení pozitivních sociálních vazeb 
napříč třídami (projektové dny, 
mezitřídní spolupráce) 

 besedy s odborníky 

 udržování lidových tradic 
a historického odkazu 

 pravidelné návštěvy mladších žáků 
ve Východočeském divadle Pardubice 

 využívání evropských dotací pro rozvoj 
školy (exkurze žáků, vybavení školní 
knihovny, nákup pomůcek) 



Spolupracujeme s různými organizacemi 

 Městys Včelákov, MAS Hlinecko, Městská knihovna Chrudim, Městská 
policie Hlinsko 

 NKP Ležáky, Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za 
svobodu 

 Ekocentrum Paleta Pardubice, Záchranná stanice Pasíčka, Ptačí park Jose-
fovské louky 

Exkurze do Terezína, Lidic a Lán ve spolupráci s ČSBS 

Oheň (bez)naděje 

Aranžmá oceněné v soutěži Poselství ukryté v květech 

Battlefield 2019 

Mise  



Podporujeme jazykové vzdělávání 

 konverzace v anglickém jazyce na I. i II. stupni  

 večery v angličtině  

 plánovaný zájezd do Velké Británie 
 

Doplňujeme a zlepšujeme vybavení školy 

 I. stupeň a školní družina po rekonstrukci 

 rekonstrukce prostor II. stupně, učeben hudeb-
ní výchovy a přírodních věd, realizace venkovní 
učebny 

 odborné učebny (hudebna, tělocvična, cvičná 
kuchyně, učebna informatiky) 

 nově vybavená dílna pro praktické činnosti 

 stále doplňovaná školní knihovna a vybavení 
tělocvičny 

 využití moderních technologií  

 - interaktivní tabule, notebooky ve výuce 

 wi-fi ve všech třídách 

 notebooky pro zapůjčení při distanční výuce 

 blízkost sportovního areálu 
 

Připravujeme na střední školu 

 účast na Technohrátkách a Zdravohrátkách  

 exkurze do firem 

 absolvování přehlídek středních škol 
 

Podporujeme zdravý životní styl 

 školní jídelna s vlastní kuchyní 

 minimálně 2 kurzy plavání na I. stupni 

 bruslení  

 účast v projektech Školní mléko a Ovoce do škol 

 účast na četných sportovních a sportovně-
vědomostních soutěžích 

Výstava výrobků žáků 

Zdravohrátky 

SPŠ Chrudim 

Technohrátky 

Tatra Hlinsko 


