Mateřská škola a Základní škola

OSTOPOVICE

ZŠ

Naše základní škola je komunitní škola
pro 1. – 5. ročník, která dokáže využít
tradice a zvyky venkova, rodinnou atmosféru,
ale je otevřena i dobrým vlivům velkoměsta.
Součástí školního vzdělávacího programu
Škola pro život – tvořivá škola pro radost
jsou i praktické činnostní aktivity.

• podporujeme inkluzivní vzdělávání – přijímáme
a respektujeme odlišnosti každého z nás
• přistupujeme k žákům individuálně
• sebehodnotíme se a jsme hodnoceni dle společně
nastavených kritérií, od prvního ročníku zavádíme
slovní hodnocení
• klademe důraz na pochopení a přijetí
nenahraditelné vazby mezi člověkem a přírodou
• výchovu a vzdělávání chápeme jako spirálu, která
vychází z individuálních možností žáka v 1. ročníku
a postupně se rozvíjí
• nové učivo objevujeme tak, abychom je dokázali
ve svém životě použít a vnitřně přijmout
• čtení a psaní vyučujeme od 1. ročníku
metodou Sfumato®
• k rozvoji myšlení, spolupráci, hledání a obhajování
různých řešení, pracování s chybou nám pomáhá
matematika prof. Hejného
• angličtina je součástí výuky od 1. ročníku
• ve vyšších ročnících třídy dělíme dle úrovně
• obec Ostopovice a její okolí využíváme jako
učebnu, v níž objevujeme a popisujeme základní
souvislosti i zákonitosti naší planety
• výuka 5. ročníku je zakončena závěrečnou prací
• pečujeme o školní zahradu, vypěstované plodiny
zpracujeme
• upevňujeme učivo v rámci doučování, zájemcům
o gymnázia nabízíme individuální přípravu

• společně využíváme moderní, ekologickou budovu
a přírodní zahradu
• ranní i odpolední školní družina je součástí
výchovy a vzdělávání žáků
• pedagogové naší MŠ a ZŠ spolupracují, žáci
se vzájemně navštěvují a pracují společně
• jezdíme na výlety, exkurze, školu v přírodě,
plaveme, bruslíme a lyžujeme
• pořádáme akce i pro veřejnost (Adventní jarmark,
brigády, Den Země), spolupracujeme s rodiči,
prarodiči, obcí a dalšími spolky
• nabízíme dětem pestré školní svačinky, pohybovou
přestávku trávíme venku
• nabízíme mimoškolní aktivity, kroužky, příměstské
tábory, získáváme granty a dotace, které zvyšují
kvalitu výuky a zlepšují zázemí moderní budovy
školy
CESTA JE PRO NÁS CÍLEM
Žák je připraven pro přechod na 2. stupeň v oblasti
znalostí, dovedností i postojů. Je empatický,
pomáhající a tolerantní ke všemu živému i neživému.
Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu
žáků a vzdělávání celé komunity.
ŽÁK ZŠ OSTOPOVICE
• je motivovaný k objevování učiva a souvislostí
• má vlastní názor, který si dokáže obhájit, nebojí
se komunikovat
• je samostatný, pracuje v kolektivu, rozvrhne
si práci a sebekriticky ji zhodnotí
• přemýšlí o svém jednání a předvídá následky
svého konání
• je zodpovědný za své činy, jedná dle školního řádu
• je aktivní, ochotný a zvídavý v rámci třídy,
školy, komunity
• je ohleduplný, chrání životní prostředí
• přizná svou chybu a dokáže z ní vyvodit důsledky

UČITEL ZŠ OSTOPOVICE
• je žákům průvodcem, rádcem, pomocníkem,
podporuje jejich vnitřní motivaci
• vzdělává, vychovává a vede děti k odpovědnosti,
posiluje v nich vztah ke spravedlnosti, k úctě
ke komunitě, společnosti a životnímu prostředí
• je laskavý a zodpovědný, průběžně se sebevzdělává
• je prostředníkem mezi dětmi, rodiči, školou
a veřejností
RODIČ ŽÁKA ZŠ OSTOPOVICE
• je dítěti oporou
• spolupracuje se školou
• je školou dostatečně informován
• má možnost se aktivně zapojit
do fungování školy
kolektiv pedagogů ZŠ, Ostopovice leden 2019
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