
 

 

 

ZŠ Církvice JINAK 

Vážení rodiče, v této brožurce se dozvíte další 

informace o naší škole a možná i zde najdete 

odpovědi na otázky, které máte na srdci. 

Přistupujme již od začátku ke škole 

s otevřenou náručí a dopřejme dětem nejen 

kvalitní výuku, ale především školu, do které 

budou chodit s radostí.  

Co Vám nabízíme?  

Jedná se o kompletní ucelený balíček 

vědomostí a dovedností, které bude Vaše dítě 

využívat v dalších letech. Dítě na konci 5. 

ročníku bude vybaveno znalostmi z RVP pro 

1. stupeň ZŠ a bude připraveno pro život. 

Kromě očekávaných výstupů se naučí 

pracovat v týmu, rozhodovat se, respektovat 

ostatní a další potřebné dovednosti.  

Co je pro nás důležité?  

Naše škola si zakládá na partnerství. 

Spokojené dítě může být pouze v případě, 

kdy spolu jeho rodiče a učitel komunikují, 

respektují se a společně se podílí na jeho 

růstu. Naše schůzky probíhají formou 

Trojlístku, kdy se ve škole sejde žák, rodič a 

učitel a společně proberou uplynulé období a 

nastaví si nové cíle. Žáky vedeme 

k sebehodnocení a zpětnou vazbu jim 

poskytují nejen učitelé, ale i rodiče. 

Hromadné schůzky jsou na naší škole pouze 

informativní.   

 

  

 

  

   

 

 

  

Učíme se písmenko O. 

Na velké přestávky chodíme i ven.  

Zkoušíme se učit i venku.  



 

Na čem si zakládáme? 

   

Naše škola stojí na třech pilířích. Jedním z nich 

je matematika pana prof. Hejného. Děti 

mají díky ní možnost objevovat, jak 

matematika funguje a pociťovat radost 

z úspěchu. Už žádný stres, že někdo neví rychle 

odpověď. Děti pracují s nepřeberným 

množstvím pomůcek a vybírají si i řešitelské 

strategie, které jim vyhovují. 

 Dalším pilířem je metoda čtení SFUMATO. 

Metoda je prevencí proti vzniku dyslektických 

poruch. Děti se učí číst plynule a s 

porozuměním. Dokonale rozlišují dlouhé a 

krátké samohlásky a naučí se hlásky pečlivě 

vyslovovat. Děti si každé písmenko 

vychutnávají všemi smysly. Proto často chodí 

do školy v kostýmech, modelují písmena 

z různých materiálů, dramatizují čtený text a 

zapojují se do různých aktivit, které jim nová 

písmenka co nejvíce přiblíží. Nejlépe se totiž 

učíme vlastním prožitkem.  

Třetím pilířem je program MiŠ – 

minimalizace šikany. Snažíme se 

preventivně působit na žáky a do výuky 

zařazujeme pravidelné ranní kruhy, kde se 

přivítáním a společnou otázkou naladíme na 

výuku. Každý pátek se věnujeme zhodnocení 

celého týdne a zařazujeme do výuky i aktivity 

pro stmelení kolektivu.  Společně s dětmi 

vytváříme třídní vztahová pravidla, která jsou 

pro nás velmi důležitá, platí i pro vyučující a 

opakovaně se k nim vracíme a vyhodnocujeme 

jejich plnění.  

 

 

 
Co ještě o nás nevíte?  

• Jezdíme na školy v přírodě. 

• Účastníme se plaveckého výcviku. 

• V zimě jezdíme bruslit. 

• Pořádáme cyklovýlety, školní výlety a 

exkurze, projektové dny.  

• Zapojujeme se do soutěží.  

• Vedeme školní parlament pro žáky 1. – 5. 

ročníku. 

• Pracujeme s interaktivní tabulí a 

používáme při výuce školní tablety. 

• Využíváme počítačovou učebnu.  

• Organizujeme sportovní olympiádu. 

• Vedeme zájmové kroužky pro děti.  

• Pořádáme informační kavárničky pro 

rodiče.  

• Zajišťujeme ranní i odpolední družinu. 

• Společně s Vámi organizujeme a 

pořádáme školní akce.  

 

 

 

Možná si říkáte, jak je to s dětmi, které nic 

neobjeví? Takové děti se dozví řešení od svých 

spolužáků a převezmou si jejich řešitelskou 

strategii, často pociťují radost i z toho, že na 

řešení přišla jejich skupina. Učitel je po celou 

dobu průvodcem, vhodnými otázkami vede děti 

k řešení a připravuje jim přiměřené výzvy. V 5. 

ročníku splňují děti všechny výstupy ze 

základního vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ a 

k tomu navíc mají vhled do učiva, které je čeká 

na 2. stupni ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


