
Jsme škola, která nemá ráda nudu!  
www.skolaluh.cz   
www.florbalvsetin.eu  

CENTRum SPORTU 

INDIVIDUALITA - ALTERNATIVA - PROJEKTOVÁ VÝUKA 

Chcete pině  rozvíjet osobnost Vašeho dítěte?  

Naší snahou je respektovat individualitu každého dítěte, vychovávat a vzdělávat žáky 
v sebevědomé a úspěšné osobnosti. Podporujeme všestrannost našich žáků  tak, aby se 
v budoucnu mohli snáze profilovat. Škola má nadstandardní prostorové podmínky, disponuje 
kvalitně  vybavenými odbornými učebnami, pomůckami, didaktickou technikou, sportovním 
areálem. 
Do výuky běžně  zařazujeme alternativní a moderní prvky, k oblíbeným aktivitám našich 
žáků  patří projektová výuka. Součástí výuky jsou exkurze, výlety, prožitkové aktivity. Naši 
žáci se pravidelně  úspěšně  zapojují do různých soutaisommiAtotrošadit nejen na okresní 
úrovni, ale i krajské a národní. Ve škole funguje žákovský parlament, který aktivně  zasahuje 
do školního života. K významným aktivitám žáků  patří činnost školní redakce, která 
připravuje časopis Šatna a zajišťuje školní vysílání Rádio Šatna. Celý školní rok provází řada 
dalších aktivit nejen pro žáky, ale i pro rodiče. 
Dále nabízíme: 

• výuku 3 ci 	anglicky — pro zájemce již od 1. ročníku, německý, ruský) 
• třetí hodin 	 na 1. i2. stu 	irtrais, 
• semináře p 	 ky 
• intenzivní logópeic o péči (celodenně  v togopOické třídě  či individuálně  

kvalifikovaným speciálním pedagogem — logopedem) 
• pestrou zájmovou činnost (výtvarné kroužky, keramiku, taneční kroužky — aerobic,  

country  Texasky, čtenářský Knížátka, vaření, legoroboti, chemický, anglický aj. dle 
zájmu a věku dětí) 

• sportovní aktivity pro zájemce — florbal, všestranná pohybová činnost — základy 
atletiky, lezení na umělé stěně, plavání, lyžařský kurz pro žáky prvních a sedmých 
ročníků  

• mezinárodní spolupráci 

Nově  od školního roku 2019/2020: FLORBALOVÁ AKADEMIE 

• Určeno pro chlapce i dívky od 1. ročníku pod vedením vyškolených trenérů. 
Spolupráce se Školním sportovním klubem při ZŠ Luh a oddílem Florbalu Vsetín. 
Tréninkové jednotky pro nejmenší přímo ve škole, hodina pohybu navíc zaměřena 
zejména na florbal, možnost doplňkových sportovních aktivit, vícedenních 
florbalových soustředění, o prázdninách florbalového kempu. 

• Škola je propagátorem florbalu ve Vsetíně  a věnuje se mu více než 20 let. 
Nejvýraznějším úspěchem je titul Mistr ČR juniorů, řada hráčů  se stala reprezentanty 
ČR a také působí v českých i zahraničních ligách. Naši žáci se pravidelně  umísťuji na 
předních místech ve školních soutěžích na úrovni okresu, kraje i republiky. 
V současné době  dívky 1. stupně  postoupily již podruhé do národního finále turnaje  
CEPS  pro žáky základních škol. 

• Naše škola ve spolupráci s ŠSK pravidelně  organizuje řadu florbalových turnajů  pro 
základní školy na okresní, krajské i mezinárodní úrovni. 
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