Koncepce Základní školy v Jehnědí
I. Základní cíle:
V budoucnosti by měla škola poskytovat žáků kvalitní základy všeobecného
vzdělání v rozsahu učebních osnov pro 1. – 5. ročník ZŠ a od školního roku
2007/2008 podle ŠVP. Měla by vytvářet podmínky pro bezproblémový
přechod žáků do úplné ZŠ. Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl
schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat v souladu s obecně
uznávanými životními a mravními hodnotami.
II. Prostředky k dosažení cílů:
1. Vzdělávací program:
Základním prostředkem k dosažení cílů bude plnění vzdělávacího programu
Základní škola ve školním roce 2006/2007 a pro následující roky plnění ŠVP.
při tvorbě svého školního programu se škola zaměří na větší využívání
efektivních metod výuky (např. skupinového a projektového vyučování),
které by vedly žáky k týmové spolupráci a také k vzájemné pomoci a
respektu. Encyklopedické poznatky by byly zčásti nahrazeny poznatky a
dovednostmi snadno uplatnitelnými v životě. Důraz by byl kladen na výuku
AJ a vedení žáků k využívání komunikačních a informačních technologií.
2. Klima školy
Prostředí školy by mělo příznivě ovlivňovat kvalitu a systém mezilidských
vztahů. Vztahy mezi žáky a učiteli by měly být na úrovni vztahů
partnerských. Škola se bude snažit o vytváření příjemného pracovního
prostředí také pro své zaměstnance.
3. Práce s integrovanými a talentovanými žáky
Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky. Ve spolupráci s Pedagogicko
psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí a společně s rodiči bude rozvíjet
péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování. K těmto žákům bude
přistupovat individuelně a bude respektovat jejich potřeby.
Bude podporovat samostatné využívání knihovny a počítačů k získávání
informací. Za tímto účelem škola zajistí dostatečné vybavení tříd počítači a
projekční technikou. Škola dále zajistí navýšení rychlosti připojení k internetu
na rychlost 512 kb/s. K internetu bude připojen také počítač v MŠ.
Pro talentované žáky bude vypracován systém školních soutěží tak, aby
navazoval na okresní kola. Škola umožní žákům testování srovnávacími testy
Kalibro.

4. Volný čas a spolupráce s rodiči
Škola nabízí v současné době 5 zájmových útvarů. Žáci mohou navštěvovat
kroužek pohybové výchovy, kroužek dramatický a počítačový, mohou se
věnovat hře na zobcovou flétnu a svou fantazii uplatnit v kroužku výtvarném.
Nabídka je široká. Pro další roky bude skladba kroužků pozměněna z důvodu
většího počtu chlapců na škole.
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Pohádkový les, maškarní
karneval, zimní pobyt na horách a další akce by se bez pomoci rodičů nedaly
realizovat. Udržet a rozvíjet tuto spolupráci bude patřit mezi důležité priority
školy.
5. Materiální vybavení
Ve spolupráci s obecním úřadem a sponzory by bylo vhodné v letech
2006/2007 zajistit rekonstrukci zahrady pro MŠ, vybavit třídy novým
nábytkem a vybudovat třídy v podkroví školy. Podle hygienických norem
nevyhovuje školní jídelna a vybudováním tříd v podkroví by se tento problém
podařilo vyřešit.
6. Propagace práce školy
Škola se bude na veřejnosti prezentovat veřejnými vystoupeními, školními
besídkami. Na těchto akcích se budou podílet všichni zaměstnanci školy. Den
otevřených dveří bude škola pořádat 2x do roka. Budoucí prvňáčci budou mít
možnost nahlédnout do hodin a prvňáčci budou připravovat pro mladší děti
ukázky toho, co se již naučili.
7. Předpokládané počty žáků
Školní rok
MŠ
ZŠ
Celkem

2005/2006
26
26
52

2006/2007
28
30
58

2007/2008
předpokl. 27
předpokl. 27
54

Pro žáky ze Džbánova, Voděrad a Svatého Jiří je od školního roku 2006/2007
zajištěna autobusová doprava.

