
Školu v Církvici doporučuji pro budoucí prvňáčky. 
Cením si jiného vstřícného přístupu k dětem a výuce. 

Škola respektive učitelé dětem ukazují různé pohledy a 
názory na situaci a řešení problémů. Učitelé v dětech 

rozvíjí samostatnost a schopnost věřit sám v sebe. 
Spokojené dítě = šťastné dítě. "Přirozeností člověka je 

hledání radosti." Jan Werich
 

Vesnice nebo město? 

Všichni rodiče chtějí to nejlepší pro své děti, 
mnoho z Vás si pokládá otázku jestli škola na 
vesnici dá vše potřebné Vašemu dítěti oproti 
městské. Podobné dilema jsme řešili i my. 
Nyní můžeme s jistotou říct, že jsme se 
nemohli rozhodnout lépe! Máme dceru 
první půl rok v ZŠ Církvice. Ideální počet dětí 
ve třídě, přístup pedagogů a celkový koncept 
školy jí neuvěřitelně baví a každý den se do 
školy těší. Z našeho uzlíčka nervů se stala 
sebevědomá holčička, která bez problému 
vystoupí na veřejnosti a dokáže říci svůj 
názor… za což vděčíme práci všech 
pedagogů v ZŠ Církvice. Děkujeme 😊a jsme 
moc rádi že jsme se rozhodli pro tuto školu.

Prevence šikany

S naší školou jsme velmi spokojení. 
Oceňujeme, že když nastanou nějaké 
problémy, okamžitě se řeší. Děti se k sobě 
chovají velice dobře, nikdo se nikomu 
neposmívá a navzájem si pomáhají. Naše 
dcera do školy chodí ráda. Naučí se nejen 
číst, psát a počítat, ale i komunikovat se 
spolužáky. Velice si váží paních učitelek, jsou 
ochotné a hodné.

Individuální přístup

Na naší škole ZŠ Církvice nejvíce oceňuji a 
vážím si obrovského nasazení všech učitelů 
během výuky, akcí školy i v rámci družiny!
Je vidět, že i přes náročnost práce s dětmi, 
svou práci mají rády a dělají ji s respektem k 
individuálním potřebám dětí.
Myslím, že i nižší počet žáků ve třídě, je více 
funkční než třídy se 30ti žáky. To se mi líbí:)

Další důvody, proč se přidat k nám.

Základní škola Církvice

Co o škole říkáme my/
rodiče žáků? 

 

Na škole oceňuji vstřícný přístup k dětem i rodičům, 
otevřenou komunikaci, přátelské prostředí a fajn 

atmosféru. Škola podporuje každého jedince, 
neškatulkuje děti a snaží se každé dítě dovést k úspěchu, 

zažít úspěch a začlenit jej do kolektivu.



Úspěch a bezpečné prostředí pro každého žáka.

ZŠ CÍRKVICE má můj obrovský obdiv, prostředí školy je čisté, příjemné a důkladně vše
upravené. Práce s dětmi je taková rodinná a myslím, že se tam děti cítí velmi dobře a
bezpečně. Když přijdu do školy, každé dítě pozdraví (pro někoho je to maličkost nebo
samozřejmost, já si toho velmi vážím), panuje tam klidná atmosféra.
Tematická výzdoba tříd na každý Nový školní rok, je úžasná. Obdivuji práci celého kolektivu a
velmi si jí vážím.
Můj syn chodí do školy ZŠ Církvice od 2.třídy, přestoupil z jiné školy a dneska dokážu říct, že
to byl uzlíček plný strachu a nedůvěry. Teď je v páté třídě a je z něj žák, který má obrovský
srdce, pochopení, nebojí se říct svůj názor, hledá řešení pokud je nějaký problém.
S velkým zapálením se zapojuje do každého projektu. S učením nemá žádný problém, výuka
ho baví. Každé čtvrtletí děláme hodnocení, rodič, žák, učitel. Ze začátku jsem byla zaskočena,
co vůbec mám psát. Paní učitelka vždy napsala úžasné a dlouhé hodnocení, kde uměla zmínit
silné i slabší stránky mého syna.
K dnešnímu dni už vím, jak takové hodnocení je velmi důležité a prospěšné nejen pro děti.
Jsem ze školy nadšená a vděčná za to, že tam mohl syn 4 roky chodit.
I já jako maminka musím poděkovat, protože mi přístup školy velmi pomohl k pohledu na
výchovu.
Jako rodič chválím i komunikaci se mnou, vždy byla milá, přátelská a laskavá a věřím, že i
taková je k dětem.
Nesmím zapomenout na školní družinu ze které se mu ani domů nechtělo.
Velké poděkování je paní ředitelce, která vede školu touto cestou.
Moc děkuji za krásné 4 roky.

Nemusíme se bát komunikace, jsme partneři. 

Dcera navštěvuje 1.třídu v ZŠ Církvice. Velmi oceňujeme individuální přístup, přátelskou,
rodinnou atmosféru a kvalitní zázemí pro vzdělávání. Děti se učí hravou formou. Velkou
motivací jsou projektové dny, které škola pořádá. Komunikace s rodiči je na výborné úrovni.
Velkým přínosem je tzv.trojlístek (setkání žáka, učitele a rodiče). V neposlední řadě nás velice těší
zpětná vazba v podobě fotografií aktivit, které děti během dne vykonávají.
Moderní vybavení, příjemné prostředí, velmi dobře vybavená školní zahrada, přístup a vstřícnost
všech učitelů. To vše jen podtrhuje náš kladný dojem z této školy. Jsme rádi, že jsme zvolili pro
naši dceru právě tuto základní školu a těšíme se na další vzájemnou spolupráci a cestu za
vzděláváním a poznáváním.

A jak to vidí maminka žáka z 5. ročníku?  


