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Naše poslání
• Naše škola je místo otevřené veřejnosti. Je otevřena všem dětem bez

ohledu na jejich sociální poměry, vyznání, rasu, příslušnost k menšině,
postižení. Různorodost je vnímána jako obohacení.

• Žákům umožňujeme osvojit si strategii učení a motivujeme je k
celoživotnímu vzdělávání.

• Podporujeme žáky ve všestranném rozvoji osobnosti, logickém
uvažování a tvořivém myšlení.

• Vedeme žáky ke spolupráci, správné komunikaci, k vzájemné toleranci
a respektu.

• Učíme žáky naslouchat a respektovat odlišné názory.



Co naše škola nabízí
• rodinné prostředí

• menší počet žáků v ročnících 

• individuální přístup

• tvořivý a praktický způsob práce

• heterogenní skupiny žáků – podpora 
sounáležitosti

• moderní elektronické i materiální vybavení 
všech učeben

• školní knihovnu neustále doplňovanou novými 
tituly

• výuka anglického jazyka již od 1. ročníku

• blízkost přírodě, venkovní učebnu

• plavání od 1. ročníku

• celoroční motivace na dané téma zakončena 
projektovým týdnem na konci školního roku 
nebo školou v přírodě

• projekty ve škole i mimo školu (Pod jednou 
střechou – spaní ve škole, Život v pohybu, Pod 
hladinou moře, Tajemství lesa, Putování za 
Toulovcem, …)

• návštěvy divadel, přednášek, besed, výlety, 
exkurze

• tradiční akce pro rodiče a veřejnost

• školní družinu s bohatou nabídkou činností

• rozvoj mimoškolních aktivit – velká nabídka 
odpoledních klubu (včelařský kroužek, klub 
komunikace v anglickém jazyce, badatelský 
klub, klub zábavné logiky a deskových her, 
čtenářský klub) a výuku náboženství



1. třída
• Prostorná třída je vybavena kruhovým

kobercem, který slouží pro aktivity
v komunikačním kruhu, hru dětí o
přestávkách, ale i pro práci při hodině.

• Ve třídě se nachází interaktivní tabule.

• Žáci také využívají 10 tabletů, které byly
pořízeny v rámci projektu EU Šablony II.

• Probíhají zde hodiny hudební výchovy.

• V zadní části je školní družina, jejichž prostory
se při vyučování také hojně využívají.



2. třída
• Prostorná třída je vybavena relaxačním koutkem

a kruhovým kobercem, který slouží pro aktivity
v komunikačním kruhu, hru dětí o přestávkách,
ale i pro práci při hodině.

• Ve třídě se nachází interaktivní tabule.

• Žáci také využívají 10 notebooků, které byly
pořízeny v rámci projektu EU Šablony II.

• Probíhají zde hodiny výtvarné výchovy.

• Ve třídě je umístěna žákovská knihovna.



3. třída
• Třída je vybavena velkou magnetickou 

keramickou tabulí.

• V zadní části je koberec využívaný na hravé učení 
a hru o přestávkách. 

• Třída je určena pro menší počet dětí.

• Má výhled do zahrad a na les.



Školní družina
• Školní družina je umístěna v zadní části 1. třídy.

• Je vybavena novým nábytkem a kobercem.

• K jejím aktivitám je využívána celá třída – včetně
lavic, tabule, interaktivní tabule, tabletů, …



Venkovní učebna 
a školní zahrada

• V teplejších měsících je k výuce využívána i krytá
pergola na školní zahradě, která je vybavena tabulí
a základním nábytkem.

• Na zahradě je postaven dřevěný domek na 
ukládání hraček a hru v rámci školní družiny.

• Součástí zahrady je i zastíněné pískoviště, pochozí 
chodníček, záhony drobného ovoce, bylinkové 
záhony, záhony na zeleninu a 2 včelí úly.



Matematika
• Při výuce je kladen důraz na názornost a logické 

myšlení.

• K osvojení a procvičování učiva je využíváno 
mnoho didaktických pomůcek.

• Je využíváno interaktivních výukových programů.



Český jazyk
• Při výuce jsou využívány četné didaktické pomůcky.

• Je kladen důraz na komunikaci a vyjadřování ústní i
písemnou formou

• Žáci jsou vedeni ke vztahu ke knihám.

• Ke konci školního roku se koná slavnostní obřad 
„Pasování prvňáků na čtenáře“

• Žákům je k dispozici bohatě vybavená knihovna.



Anglický jazyk
• Anglický jazyk je vyučován již od 1. ročníku, a to

hravou formou.

• V hodinách se mluví převážně anglicky.

• Žáci jsou vedeni ke komunikaci v cizím jazyce.

• Je kladen důraz na porozumění a využití jazyka.



Prvouka /přírodověda
• Velikou výhodou školy je umístění v blízkosti přírody, kde

se děti učí poznávat rostliny a přírodu vnímat všemi
smysly.

• Při výuce je využíváno mnoho názorných pomůcek 
(demonstrační obrazy a karty, mikroskopy, dalekohledy, 
glóbus, nerosty a horniny, torzo lidského těla,…)

• K vysvětlení a pochopení učiva napomáhá realizování 
pokusů.



Vlastivěda
• Při výuce je využíváno mnoho názorných pomůcek 

(demonstrační obrazy a karty, buzoly, mapy, …)

• Oblíbené jsou projekce a programy
na interaktivní tabuli.

• V rámci předmětu žáci jezdí na vzdělávací výlety
do Prahy.



Informatika
• Dovednosti v oblasti informačních technologií

jsou rozvíjeny již od 1. ročníku.

• Žáci se postupně učí správně využívat tablet,
interaktivní tabuli a notebook.

• Informatika, jako předmět, se vyučuje od 4.
ročníku, kde se žáci učí kritickému a
divergentnímu myšlení, ovládání a programování
robotů a zdokonalují ovládání počítače.



Hudební výchova
• Žáci jsou vedeni k rozvoji hudebního cítění.

• Hodiny jsou postaveny prakticky (zpěv, hra na
zobcovou flétnu, Bobotubes, drumbeny, Orfovy
hudební nástroje, …)

• Škola připravuje svá vystoupení i pro veřejnost.



Pracovní činnosti
• Žáci se starají o záhony na školní zahradě. Pěstují

zde bylinky, zeleninu, drobné ovoce i okrasné
květiny.

• Velmi často také vaří a pečou.

• Škola je vybavena aku vrtačkou a drobným
nářadím. Práce s nimi je velmi oblíbená.

• Před Velikonocemi pořádáme již tradiční
velikonoční jarmark spojený s vystoupením.



Výtvarná výchova
• Škola disponuje bohatým vybavením výtvarných

pomůcek.

• Žáci se učí různorodým výtvarným technikám.

• Účastní se výtvarných soutěží.



Tělesná výchova
• Za příznivého počasí využíváme 2 prostorná

obecní hřiště, jinak cvičíme v lehárně MŠ nebo v
sále obecního kulturního domu.

• Každým rokem jezdíme na plavecký výcvik.

• Občas vyrážíme bruslit na zimní stadion do Skutče.

• Máme možnost využívat sportoviště                     
ZŠ v Proseči, kde se i účastníme fotbalových 
turnajů a atletických soutěží.

• Pro zpestření hodin TV zveme do výuky odborníky.



Odpolední aktivity
• Nabídka odpoledních klubů je dle zájmu dětí a 

možností školy (např. Badatelský klub, Čtenářský 
klub, Klub komunikace v anglickém jazyce, Klub 
zábavné logiky a deskových her)

• Včelařský kroužek – na školní zahradě jsou 
umístěny 2 včelí úly (úspěchy na soutěžích)

• Výuka náboženství



Pravidelné akce
• Podzimní projekt „Pod jednou střechou“ – každý

rok na jiné téma se zaměřením na stmelení
kolektivu, spojený s přespáváním ve škole.

• Rozsvěcení stromků ve spádových obcích.

• Vánoční besídka.

• Velikonoční výstava spojená s vystoupením.

• Projektový týden nebo Škola v přírodě na konci
školního roku.
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