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 do základní školy.
Mgr.Jaroslava Landová,řed

Jsme základní škola s I. a II.stupněm. Malý počet žáků umožňuje pedagogům individuální přístup a
vytváří atmosféru rodinnějšího typu. Zároveň uchovává užší vztahy mezi učiteli a žáky a umožňuje
přehlednější zmapování vztahu mezi žáky i výskytu případných problémů.
Vyučování probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Úspěch patří všem.
Cílem našeho vzdělávání je harmonický 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 každého člena
společnosti).
Kromě předmětů povinných škola nabízí i volitelné předměty-jazykové a další. Nemalý důraz je
kladen na rozvoj tělesné zdatnosti. Jedním z nabízených volit.předmětů je i zdravotní tělená
výchova Naše škola i přes malý počet žáků vyniká úspěchy hlavně na sportovním poli, ke kterým
významně přispívá nově vybudované víceúčelové hřiště v areálu školy a tělocvična, která prošla
modernizací, takže v současné době splňuje požadavky EU.
Žáci 1.,2.,3. ročníku navštěvují družinu. V současné době máme 2 oddělení (od 11,35 do 16 hod., a
od 6,30 hod.do 7,30hod. ranní družina).
Vybavenost školy se rychle rozvíjí a přizpůsobuje evropskému trendu. Škola již dnes disponuje
odbornými učebnami. Všechny jsou vybaveny novým nábytkem. Máme moderní učebnu PC,
odborné učebny jsou rovněž postupně vybavovány didaktickými pomůckami. Maximální zapojení
žáků do vyučovacího procesu nám umožňuje výuka v učebně, kde lze pracovat za pomoci
interaktivní tabule. Škola je rovněž vybavena nápojovými automaty a bufetem. Žáci mají možnost
navštěvovat školní jídelnu. Probíhá projekt Ovoce do škol a Mléko do škol.
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.
Všichni žáci mají možnost utužit kamarádství a stmelit třídní kolektivy výjezdem na školu v přírodě
nebo lyžařský výcvik. 3. a 4. ročníky v rámci TV absolvují plavecký výcvik.
S filosofií a cíli programu školy byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní
zaměstnanci školy a podílí se na začlenění těchto cílů do výuky formou odpovídající věku dětí
(např. besedy, videoprogramy, soutěže, hry, skupinové práce, peer programy, exkurze, vlastní
tvorba, sběr papíru, návštěvy divadel a kin, koncerty, výlety atd. Pravidelně se konají i projektové
dny s různou tematikou či projekty, které se začleňují do výuky jednoho či několika předmětů).
Velký důraz škola klade na mimoškolní aktivity. Děti mají možnost si vybrat z nabídky z 24 klubů
(jazykové, PC, výtvarné, dramatické, TV atd.).
Výuka v 1.třídě
Vyučování v 1.třídě začíná v 7.55h a končí zpravidla v 11.35 hod.
Učební plán 1.třídy: (podle ŠVP):
Český jazyk
Matematika
Prvouka

9
4
2

Hudební výchova 1
Výtvarná výchova 1
Tělesná výchova
2
Praktické činnosti 1
-------20h
Škola kromě družiny nabízí i možnost dětem zapojit se do různých klubů. Každý si jistě vybere,
neboť nabídka je vždy pestrá.
Mgr.J.Landová

