

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKA…



Motto: „Jsme sice malí, ale šikovní…“



V naší menší vesnické škole nabízíme a zároveň se
snažíme co nejlépe uplatňovat svoji vizi i strategii výchovy
a vzdělávání dětí od mateřské školy až po 9. ročník ZŠ.









Vyučujeme anglický jazyk již od 1.ročníku a německý
jazyk od 7.ročníku, naši žáci mohou anglicky konverzovat
s rodilým mluvčím Thomasem.
Široká je naše nabídka volitelných předmětů - informatiky,
etické výchovy, technického tvoření, sportovní hry aj.
Nabízíme možnost volby z 3 předmětů také na I. stupni
(hodina navíc - keramika či sport nebo technické tvoření).
Práci s počítačem či tabletem zvládají již naši prvňáčci,
kteří ji mají v učebním plánu v rozsahu 1 hodiny týdně.
Máme vlastního plně kvalifikovaného logopedického
terapeuta, který pomáhá s nápravou řeči dětem v MŠ i ZŠ.
Dětem v ZŠ pomáhá celkem 6 asistentů pedagoga.
Máme zkušenosti se začleňováním handicapovaných
žáků, dobrá je spolupráce s PPP Příbram a SVP v Příbrami.
Nabízíme i možnost výuky nepovinného předmětu
Náboženství, který vyučuje slečna katechetka Bc. Lacinová.
Pedagogický sbor je dostatečně kvalifikovaný, ale přesto
se všichni průběžně vzděláváme v kurzech i na seminářích.
Někteří pedagogové jsou lektory či mentory.
Naši absolventi jsou úspěšně přijímáni na vybrané střední
školy, mnozí vystudovali VŠ a jsou úspěšní ve svém oboru.
Často se vrací do své ZŠ, kde je vždycky rádi uvítáme…





S oblibou využíváme multifunkční prostor v podkroví budovy
mateřské školy (výuka, projekty, projekce, nocování, oslavy, …)
Součástí školy je dobře vybavená školní knihovna a studovna s knihovnicí, která ochotně poradí každému zájemci o četbu či
studijní materiály. Knihovna slouží dětem, pedagogům i veřejnosti.
Máme novou dílnu pro technické práce se dřevem, kovem aj.

ZÁJMOVÁ A MIMOŠKOLNÍ
ČINNOST V NAŠÍ ŠKOLE...


Přímo ve škole také nabízíme pravidelnou výuku hry na hudební
nástroje (klavír, varhany, flétny), kterou zajišťuje kvalifikovaný
hudební pedagog pan Luboš Zelner.



Z nabídky zájmových kroužků si každý malý i větší žák školy
může vybrat dle zájmu (sportovní, výtvarný, pěvecký, technický aj.)
Pro práci s keramickou hlínou jsme vybaveni hrnčířským kruhem a
novou pecí na vypalování vyrobené keramiky.
Ve Školní družině a Školním klubu se postaráme o zajímavý
program a bezpečnost všech dětí ráno i v odpoledních hodinách.
Ve škole máme možnost ubytování (projekty, partnerské škola).
Během přestávek mohou žáci chodit do školního parku i na hřiště.
Oblíbené je dětské hřiště u MŠ s pískovištěm, trampolínou,
houpačkami a průlezkami, které využívají i žáci ZŠ a ŠD.

VYBAVENÍ A MOŽNOSTI…









V oblasti mimoškolních akcí či aktivit spolupracujeme i s
mládeží, rodiči, veřejností, organizacemi a spolky (skaut, aj).
Jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni za splnění podmínek
vstřícné komunikace a spolupráce školy s rodinou.
Vyučujeme dle vzdělávacího programu Spolu a v pohodě.
Snažíme se pro všechny naše děti vytvářet co nejvhodnější
podmínky pro výuku, ale hlavně také příjemné, bezpečné a
nestresující prostředí naší „rodinné školy“.
Již od roku 2000 vyučujeme čtení a psaní genetickou
metodou, která účinněji podporuje schopnost číst
s porozuměním a prohlubuje zájem dětí o vlastní četbu.
Od 1. Třídy vyučujeme psaní písmem Comenia Script.
Ve všech třídách vyučujeme Hejného vyučovací metodou,
díky které patří matematika k nejoblíbenějším předmětům.
Dobré zkušenosti máme i s využíváním metodiky a pomůcek
Montessori pedagogiky na 1. stupni základní školy.



Využíváme dobře vybavenou učebnu výpočetní techniky,
další počítače najdete i v knihovně či v mateřské škole.













Při své práci používáme roboty Ozoboty, robotické Lego
stavebnice, digitální videokamery i fotoaparáty, dron, tablety.
Učitelé i žáci mají přístup na vysokorychlostní internet,
používají mailovou poštu či si vytvářejí vlastní prezentace a
výukové materiály. Přes Wi-Fi síť je možné připojit na
internet i vlastní zařízení (mobily, notebooky, tablety atp.).
K IT vybavení školy patří dále laserové i inkoustové barevné
tiskárny, skenery, přes 20 iPadů, kopírka, webové kamery,
greenscreen či další informační a komunikační technologie.
Používáme 8 interaktivních tabulí a také další učebny
vybavené pro odbornou výuku (pracovna chemie, biologie
a fyziky, výpočetní technika, keramická a technická dílna).
Rádi stavíme se stavebnicemi Lego, Merkur, Kapla apod.

PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY











Naše škola je od roku 1999 zapojena do vzdělávacího
projektu Dokážu to? – Trvalá obnova školy, Osobnostní a
sociální výchova, Rodina a škola a další.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – naši učitelé
získali dovednosti, jak účinněji komunikovat s žáky a
podporovat růst jejich osobnosti i uplatnění ve společnosti.
RODINA a ŠKOLA – snažíme se rozvíjet úzkou spolupráci
s rodiči (účast rodičů při výuce, společné školní aktivity).
Jsme pilotní školou projektu Minimalizace šikany (MIŠ).
Náš školní preventivní program ŠKOLA BEZ OBAV nám
pomáhá lépe poznávat a respektovat Pravidla FAIR PLAY.
Naši žáci se zapojili v projektu ŘVV (Řešení vrstevnických
vztahů) podporující zlepšování vztahů mezi dětmi.
Naši učitelé se vzdělávají a získávají zkušenosti na
odborných stážích ve školách u nás i v zahraničí.
Naše škola se zúčastnila projektů EU Peníze školám a
Montessori pomůcky pro inkluzi, dále ICT nás baví,
jazykových projektů Škola bez hranic a Janička, zapojili
jsme se do programu Dokážu to! a zúčastnili se stáží
v londýnských školách pro naše učitele i žáky.
Zdravá abeceda a Ovoce do škol jsou naše projekty na
podporu zdravého životního stylu a správného stravování.

CO JEŠTĚ MOŽNÁ NEVÍTE?











…již od r. 1655

Zřizovatelem školy je malá Obec Chraštice s 250 obyvateli.
Jsme právní subjekt a součástí zařízení jsou: základní
škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina,
školní klub a knihovna pro děti, mládež a dospělé.
Máme 143 žáků v základní škole a 56 dětí v mateřské škole.
Výuku a provoz školy zajišťuje 33 zaměstnanců.
Naši žáci k nám dojíždějí z celkem 24 okolních obcí i měst.
V naší škole máme i domškoláky (DV) a žáky v zahraničí.
Sportovní areál školy je přístupný veřejnosti v odpoledních
hodinách a o víkendech (hřiště na kopanou, softbal, volejbal,
tenis, košíkovou a další sporty). Hrajeme také KIN-BALL.
V r. 2020 proběhne výstavba nových učeben na půdě ZŠ.
Příští rok si připomeneme 60. let od postavení nové školy.
Ve škole sídlí Občanské sdružení Trvalá obnova školy,
které v rámci networku spolupracujících škol nabízí
vzdělávací akce pro vedení škol, pedagogy i veřejnost.
Spolupracujeme s MAS Podbrdsko, H-mat, EDUin, Učitel
naživo, Výluka i s dalšími školami z celé ČR i v zahraničí.

NAŠE ŠKOLA…
- CHCE BÝT OPRAVDU DOBROU ŠKOLOU PRO VŠECHNY DĚTI.
- JE HEZKÁ, SYMPATICKÁ A PŘÁTELSKÁ PRO MALÉ I VELKÉ.
- JE MÍSTEM SVOBODNÉHO KOMUNITNÍHO SETKÁVÁNÍ.
- PODPORUJE OTEVŘENOU DISKUZI MEZI ŽÁKY NAVZÁJEM, MEZI
PEDAGOGY A ŽÁKY, MEZI ŠKOLOU, RODIČI I VEŘEJNOSTÍ.
- JE PŘIROZENÝM VZDĚLÁVACÍM, KULTURNÍM, SPORTOVNÍM
A SPOLEČENSKÝM CENTREM NAŠÍ OBCE I OKOLÍ.
- POMÁHÁ DĚTEM, ABY SE DOKÁZALY V ŽIVOTĚ CO NEJLÉPE
UPLATNIT, ABY SE KAŽDÝ STAL DOBRÝM ČLOVĚKEM…

ŠKOLA JINAK:
- PRO RODIČE, kteří chtějí,
aby se jejich děti těšily do školy.
- PRO UČITELE, kteří chtějí
účinněji pracovat s dětmi.









Tradiční školní akce pro děti, rodiče i veřejnost jsou
Vánoční slavnost, Dětský karneval, Zahradní slavnost...
Od roku 1998 spolupracujeme se školou ve švýcarském
Heimiswilu (letní výměnné pobyty dětí a pedagogů).
Divadelní představení našich vycházejících žáků patří již
20 let k tradičnímu zakončení každého školního roku.
Mezi další zvyklosti, tradice či projekty patří pasování
prvňáčků, Mikulášská nadílka, Tři králové, Den Země, Noc
s Andersenem, Sportovní olympiáda, Poplachový den aj.
Nabízíme dětem i vícedenní akce: zájezdy do Švýcarska
či Anglie, lyžařské kurzy, vodácké sjíždění Vltavy,
vícedenní expedice, školy v přírodě a různé výlety.
Zúčastňujeme se pravidelně charitativních akcí: Den proti
rakovině, projekt Šance či Pomozte dětem a další.
Při škole pracuje Školská rada, Žákovský parlament,
Spolek rodičů a přátel školy a také Sportovní klub.
Vytvořili jsme EKOZAHRADU s arboretem dřevin a bylin, ve
škole důsledně třídíme odpady a chováme se ekologicky.

- PRO DĚTI, které budou
vyrůstat jako vzdělaní Evropané.
Školní vzdělávací program:

„SPOLU A V POHODĚ V CHRAŠTICÍCH VE ŠKOLE!“
Základní škola a mateřská škola Chraštice
Chraštice 44 p.Březnice, 26272
E-mail: skola@zschrastice.cz
Tel: +420 318 695 382, +420 739 691 120
Fotky a videa: www.zschrastice1920.rajce.idnes.cz
Facebook: www.facebook.com/zschrastice

www.zschrastice.cz

