ZÁKLADNÍ ŠKOLA
28.října 18
511 01 T U R N O V
tel. 481 311 640

e-mail : škola@2zs-turnov.cz
Na ZŠ 28. října se vyučuje podle programu ŠVP.
Škola má v současné době 600 žáků ve 25 třídách a 43 pedagogických pracovníků.

Pro žáky všech ročníků nabízíme možnost výběru zájmových kroužků:
1. stupeň:
2. stupeň:

anglický jazyk, informatika, dramatický kroužek, výtvarný kroužek,
sborový zpěv, hra na flétnu, hra na kytaru, příprava pokrmů,
keramika, pohybové hry
konverzace v anglickém, německém, ruském jazyku, programování,
příprava pokrmů, technický kroužek, ruční práce,
psaní na klávesnici, pohybové hry, plavání, hra na kytaru, keramika

V 5. a 9. ročníku mají žáci možnost přihlásit se na Cvičení z Čj a Ma
(příprava na přijímací zkoušky).

Školní klub ( knihovna, počítače, internet) je žákům k dispozici denně v době:
Školní družina

645 – 745 hod.
1200 – 1515 hod.
je žákům 1.- 3. třídy k dispozici denně v době:
645 – 745 hod.
1130 - 1645 hod.

Školní bufet

je otevřen denně od 7.30 během přestávek.

Na školní budovu navazuje hřiště s umělým povrchem (1400 m2), které slouží
především pro výuku Tělesné výchovy, ale je žáky využíváno i během hlavní přestávky a
v době po vyučování ( kopaná, basketbal, volejbal, florbal), školní klub nebo školní družina.
Dle individuálního zájmu se mohou žáci účastnit akcí pořádaných školou,
např. odpolední a večerní zájezdy do divadel (Liberec, M. Boleslav, Jablonec n. N., Hradec
Králové), zájezdy na plavání (Liberec, Jablonec n. N.), bruslení (Turnov, Lomnice n. P.),
lyžování.
Žáci vyrábějí „zboží“ do svého stánku na Vánoční trhy v Turnově a sami si ho
prodávají, pro rodiče a přátele školy se pořádají výstavy výtvarných prací našich
žáků, vánoční vystoupení v divadle, zaměstnanci školy pořádají každoročně velký
dětský karneval .

Den otevřených dveří se koná na naší škole ve středu 2. 11. 2016.
00
00
V 10 hod. a v 15 hod. nabízíme setkání s učiteli budoucích 1. a 6. tříd a prohlídku
školy.
Individuální návštěvu školy v jiném termínu si můžete dohodnout předem.
tel. 481 311 640.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

