
  
  

Zápis pro školní rok 2022/23 - Informace o škole   

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Jsme rádi, že přihlašujete vaše dítko do naší školy. 

Zde je přehled základních informací o naší škole.  

  

• vyučujeme genetickou metodu čtení v 1. ročníku  

• využíváme slovní hodnocení v 1. ročníku  

• snažíme se vést žáky k sebehodnocení  

•  vyučujeme angličtinu od 2. ročníku  

• spolupracujme s mateřskou školou   

• využíváme skupinovou práci nebo jiné formy spolupráce ve výuce  

• nabízíme příjemné pracovní prostředí v nově rekonstruovaných budovách - ve všech 

třídách je vyměněn nábytek, nové tabule  

• využíváme počítače, notebooky, tablety ve výuce  

• třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, dotykovými monitory nebo dataprojektorem s 

plátnem  

• ve škole využíváme i podporu asistentů pedagoga  

• máme nastaveno pravidelné ověřování znalostí a dovedností v rámci celostátního 

programu  

• organizujeme společné akce pro rodiče žáků i se zapojením veřejnosti   využíváme 

školní zahradu a venkovní třídu pro větší pestrost výuky,        metod a forem práce  

• cíleně se věnujeme enviromentálnímu vzdělávání a budování vztahu k přírodě  

• pravidelně zařazujeme činnosti směřující k rozvoji fyzické zdatnosti žáků (plavání, lyžování, 

bruslení, outdoorové pobyty, účast na sportovních soutěžích, ..)  

• věnujeme se rozvoji manuálních zručností a technických dovedností žáků ve školní dílně a 

v tomto školním roce otevíráme zrekonstruované prostory technického ateliéru, který je 

určen zejména pro žáky prvního stupně  

• od prvního stupně klademe důraz na prevenci rizikového chování, snažíme se vytvářet 

vstřícné klima třídy   

• máme zavedené některé školní tradice – např. deváťáci vítají prvňáčky, připravují program 

na dětský maškarní, ..  

• školní družina nabízí aktivní činnosti v návaznosti na školní program – vytváření vztahu k 

přírodě a místu, budování manuálních dovedností v nové školní dílně, rozvíjení kreativity, 

smysluplné využití volného času – vycházky, sport, hry,  i zde je kladem důraz na budování 

respektujících vztahů ve skupině..  

• školní jídelna vaří jídla v souladu s povinnými doporučeními a zároveň v rámci možností 
doplňuje ovocem a nabídkou zeleninových salátů dle výběru, snažíme se o využití 
lokálních surovin   

• dle zájmu nabízíme na odpoledne i několik dalších volnočasových aktivit  

• na škole působí pobočka ZUŠ Sedlčany - výuka hry na klavír, klávesy, kytaru a výtvarný 

obor   

• při škole funguje Sdružení rodičů, které pro naše žáky i děti připravuje několik tradičních 

společných akcí  

• podrobný Školní vzdělávací program naší školy najdete na www.skolahora.cz  

  

• Podpora zřizovatele je v poslední době vidět i na školních budovách a okolo školy – 

venkovní třída, rekonstrukce staré dílny a prostoru za školkou, rekonstrukce tříd v hlavní 
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budově a sociálního zařízení. Je připravena rekonstrukce chodeb v hlavní budově, v plánu 

je rekonstrukce půdního prostoru.    

  

Mgr.Eva Šedivá, ředitelka, 20.1.2023   


