
Prezentace 
o škole

Frýdek – Místek, 
1. máje 1700



ZŠ 1. máje ve Frýdku-Místku



Pavilónová škola



Nádvoří



Úvod

Naše základní škola je školou pavilónového typu.

Rozmístění tříd:  

1., 2. a 3. třídy  - pavilón U3, 

4., 5. a 6. třídy  - pavilón U2,

7., 8. a 9. třídy  - pavilon U1. 



Pavilóny - ukázky



Pavilóny - ukázky



Pavilóny - ukázky



Pavilóny - ukázky



Pavilóny - ukázky



Vedení školy - ředitelna



Třídy



Třídy



Třídy



Třídy



Počítačová učebna



Informatika v 1. třídě



Informatika v 1. třídě



Informatika v 1. třídě



Jazyková učebna -1. stupeň



Hudebna – 1. stupeň



Tělocvik – 1. třídy



Velká tělocvična



Spojovací chodba



Jídelna s kuchyní



Družina má 3 oddělení



Plavecký výcvik – 2. a 3. třídy 



Návštěvy knihovny



Mimoškolní činnost

Protože jsme sídlištní škola, snažíme se 
rodičům zabezpečit odpolední zaměstnání 
dětí. To se nám velmi daří, rodiče jsou 
spokojeni, některé děti navštěvují několik 
kroužků. 



Dva keramické kroužky



Kroužek taneční



Kroužek dramatický



Sboreček



Další kroužky 

Počítačový

Sportovní I, II

Baseball

Pěvecký

Pohybové hry

Anglický jazyk I, II



Návštěvy – malíř A. Dudek



Sportovní dopoledne pro školky 



Další akce školy
• Strašidelná škola

• Vánoční jarmark

• Den naruby

• Týden zdravé školy

• Sportovní den 

• Škola v přírodě

• Hatě                                  



• Toto je jen orientační seznámení s naší 
školou.

• Doporučujeme kontaktovat paní ředitelku 
a domluvit si termín individuální prohlídky 
školy.
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