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Vážení rodiče,
potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme zájem
o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste
měli znát ještě před nástupem svého dítěte do základní školy.
Jsme základní škola s I. a II. stupněm. Malý počet žáků umožňuje pedagogům individuální
přístup a vytvářet atmosféru rodinnějšího typu. Zároveň uchovává užší vazby mezi učiteli a
žáky a umožňuje přehlednější zmapování vztahu mezi žáky i výskytu případných problémů.
Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu „Úspěch patří všem“. Cílem
našeho vzdělávání je harmonizovaný rozvoj dítěte na základě smysluplného propojení se
životem a pozitivní motivace pro celoživotní učení. Dané základy by měly žákům pomoci
utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence (souhrn vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj dítěte). Kromě předmětů povinných škola
nabízí volitelné předměty. Nemalý důraz je kladen na rozvoj tělesné zdatnosti (jedním
z volitelných předmětů je zdravotní tělesná výchova), etická výchova, 3. a 4. ročník se účastní
plaveckého výcviku, je možné si vybrat z několika sportovně zaměřených klubů apod. Naši
žáci si vedou úspěšně kromě jiného právě ve sportovních soutěžích, účelově k tomu je
využívána i zrekonstruovaná tělocvična. Vybavenost školy se rychle rozvíjí a přizpůsobuje
evropskému trendu. Škola disponuje několika odbornými učebnami. Jednou z nich je PC
učebna. Ve všech třídách byly díky EU nainstalovány interaktivní tabule včetně
dataprojektorů, díky nimž je vyučování pro žáky mnohem kvalitnější, zajímavější a pestřejší.
Naši žáci si vedou úspěšně i v dalších soutěžích – matematických, přírodovědných a
výtvarných. Také ve srovnávacích celorepublikových testech se umisťují v lepším průměru.
Žáci 1., 2. a 3. ročníku mají možnost navštěvovat školní družinu. V současné době máme 2
oddělení. Provoz začíná ranní družinou (od 6,30 hod. do 7,30 hod), odpolední začíná od 11,35
hod do 16 hod. Podrobnější informace Vám sdělí 1. září hlavní vychovatelka ŠD Michaela
Jamborová DiS, která bude v hlavním vestibulu školy odpovídat na všechny dotazy.
Žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu, která se nachází ve vedlejší budově. Organizací
vyučování se vedení školy snaží vycházet vstříc dojíždějícím žákům. Stanice autobusů jsou
v dosahu budovy školy. Areál školních budov odděluje od hlavní silnice park, vytvářející
nejen klidné a pěkné prostředí, ale i protihlukovou bariéru.
Při výuce nesedíme vždy pouze v lavicích. Jsou pořádány besedy, soutěže, hry, exkurze,
videoprogramy, koncerty, výlety, divadelní nebo filmová představení. Škola je zapojena do

projektu EU – Školní mléko a Ovoce do škol. V rámci environmentální výchovy třídíme
odpad, sbíráme starý papír, plastová víčka, baterie, žárovky, drobné elektrospotřebiče apod.
Pravidelně se konají projektové dny s různou tematikou či projekty v rámci různých
předmětů.
Velký důraz škola klade na mimoškolní aktivity. Děti mají možnost si vybrat z pestré nabídky
klubů dle svého zájmu. V současné době máme i několik dalších klubů, které vznikly díky
projektům EU.
Na škole pracuje žákovský parlament a rada školy.
Naše škola se snaží vycházet z jak názorů a přání rodičů, tak z možnosti, potřeb a zájmu
dítěte. Hlavní snahou školy je uspokojit poptávku rodičů po kvalitním vzdělání svých dětí a
splnit všechna jejich očekávání a přání.
Chcete-li o nás vědět více, prohlédněte si naše webové stránky, kde se dozvíte více informací.
Další informace obdržíte 1. září přímo od třídní učitelky Mgr. Ireny Liškové.
Vám a Vašim dětem nabízíme rodinné a klidné prostředí, individuální přístup,
kvalifikovaný pedagogický sbor a díky dobré spolupráci se zřizovatelem – obcí i dobré
materiální zázemí včetně interaktivních tabulí a hezkého prostředí školy.
Za všechny žáky a zaměstnance školy
Mgr. Jaroslava Landová, ředitelka školy

Informace o 1. třídě: Třídní učitelka – Mgr. Irena Lišková.
Vyučování v 1. třídě začíná v 7.55 hod a končí zpravidla v 11.35 hod.
Učební plán 1. třídy (podle ŠVP):
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Praktické činnosti

hod. týdně
9
4
2
1
1
2
1
---------------20h

