
 

 

 

 

Škola pro děti od 2 let do 11 let 

 Mateřská škola – 3 třídy (jedna třída 

specializovaná na dvouleté děti), 

škola otevřena v roce 2018 

 Základní škola – 3 třídy (první třída 

je samostatná od září 2019) 

  Školní družina pro všechny žáky  

             (1.– 5. ročník) 

 

 Otevřeno: 6:15 – 16:20 (17:00) 

Kapacita školy se nebude navyšovat, 

chceme udržet školu rodinného typu bez 

šikany a jiných nepříznivých vlivů. 

Podrobnější informace najdete na:  

 

www.skolakurivody.cz 
 

 Jsme pilotní školou MŠMT 

 

 Spolupracujeme s Technickou 

univerzitou v Liberci (garantuje 

kvalitní výuku programování a 

sponzoruje ji) 

 

 Žáci dostávají ovoce a mléčné 

výrobky 1x týdně k svačině 

 

 Jsme krůček od získání certifikátu 

školy, kterou vyhledávají rodiče 

„Rodiče vítáni“ 

 Nabízíme 

 Jsme škola rodinného typu (učitel 

s asistentem pracují s 16 žáky ve třídě) 

 

 Děti se cítí u nás bezpečně 

 

 Jsme zaměřeni na výuku počítačové 

gramotnosti (programování, robotika) 

a ekologii 

 

 Vyučujeme moderními výukovými 

metodami 

 

 Máme kvalitně vybavené učebny 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.skolakurivody.cz/


 

 

  Žáci jsou zapojeni do projektů, které 

rozvíjí jejich schopnosti 

 E-twinning – spolupracujeme s 

kamarády z cizích zemí (žáci 3. – 5. 

ročníku) 

 Sportuje celé Česko (ZŠ), Sportujeme 

se zvířátky (MŠ) 

 Dopravní výchova – bezpečnost 

našich dětí začíná v MŠ 

 Les ve škole – ekologie, zapojena celá 

škola  

 Zdravá strava – zajištění zdravého 

stravování 

 

Kontakty 

Email:      reditelna@skolakurivody.cz 

Telefony: 773 636 455 (středa – pátek) 

MŠ - 773 636 456             ZŠ - 777 719 477 

 

 

Dveře školy jsou oteřeny,  

záleží jen na tobě, 

 zda vstoupíš… 

  

Co možná nevíte 

• v každé třídě je asistent 

• u dvouletých dětí je chůva 

• na jednoho pedagoga je 8 dětí 

 

Den otevřených dveří 

se koná 25. března od 9:00 do 13:00 hodin 

 

Zápis základní škola 

15. dubna od 13:00 do 16:00 hod.  

Náhradní termín 22. dubna od 13:30 do 15:00  

Zápis mateřská škola 

6. května od 9:00 do 16:00 hod. 

Náhradní termín 13. května od 9:00 do 13:00  

Kroužky - bezplatné 

Pro děti od 5 let: 

 angličtina hrou  

 pěvecký kroužek 

 flétnička  

 logopedie 

 český jazyk pro cizince 

 

Navíc pro žáky: 

 zumba - aerobic  

 logika a deskové hry 

 badatelský 

 čtenářský 

 keramický - placený  

 

 

Provozní doba školní družiny a odchody jsou 

uzpůsobeny dopravním spojům dojíždějících 

žáků (Mimoň, Krupá, Bělá pod Bezdězem, 

Stráž pod Ralskem, Ralsko). 

 

 

 


