Základní škola Tetín se Vám představuje
Naše vesnická škola působí už řadu desetiletí. Ovšem teprve v posledních
několika málo letech došlo ve škole k významným změnám. Škole dostala
nový kabát, zrekonstruované byly všechny
učebny.

Jednou z nejdůležitějších je zvýšení počtu
žáků, díky nimž se nám daří udržet
samostatné třídy s nízkým počtem
žáků. Děti se proto učí ve velmi klidném
prostředí, kde učitel má možnost
poskytnout kvalitní individuální péči
každému dítěti jednotlivě.

V přípradě spojení dvou ročníků má učitel k
dispozici asistenta, který zároveň pomáhá i
dětem s pomalejším pracovním tempem, dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami , ale zadává
náročnější práci i dětem nadaným. I proto u nás
dochází k vhodné integraci dětí do kolektivu.

Při nízkém počtu dětí ve škole se mají všichni
možnost navzájem lépe poznat a pomáhat si.
Zakládáme se na dobrých vztazím, na
kvalitní výuce a příjemné atmosféře během
výuky. Snažíme se nevystavovat žáky stresovým
situacím. V našem pedagogickém stavu jsou
učitelé zkušení, kteří mají svou práci rádi.
Pravidelné komunikativní kruhy žákům pomáhají v
seberealizaci, rozvoji řečových dovedností,
okamžitému řešení problémů, vedení ke slušnosti,
sebekontrole, zodpovědnosti a ohleduplnosti.

Všechny třídy jsou vybaveny interaktivním
panelem, počítači, relaxační části kobercem, řadou moderních pomůcek.
Moderní vyučovací metody, skupinová práce a

skloubení práce v menším kolektivu s individuálním přístupem k dítěti
pomalejšímu a dalším rozvojem dítěte rychlejšího.

Matematiku učíme metodou
profesora Hejného, kterou využívá i řada
alternativních škol. Na rozdíl od tradiční výuky
matematice zaměřené na nácvik standardních
úloh je nová metoda zaměřena na budování
sítě mentálních matematických schémat, které
si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a
diskusí o svých řešeních se spolužáky. Více
informací naleznete na dalších stránkách.

Škola se nachází v klidné části obce, která je, z pohledu dopravní
zatíženosti, velmi bezpečná a klidná. Zároveň to ale není daleko na louku,
do lesa, do rokle, do různých biotopů. Žáci se proto mohou v rámci
přírodovědných hodin vydat na vycházky a vše
prozkoumat a v přirozeném prostředí.
Škola dále spolupracuje s obcí na projektu
v budoucnosti pro 2. stupeň školy. V Tetíně tak
bude možnost se vzdělávat kompletně od
předškolního vzdělávání po ucelenou základní
školu od 1. -9.ročníku.

A co nabízíme po vyučování?
V naší školní družině můžou děti zůstávat po celou dobu
školní docházky. Každé odpoledne je jinak tematicky zaměřeno –
sportovní hry, angličtina pro nejmenší, vaření, šikulky, všeználek, kroužek
s myslivci, dopravní a zdravotní výchova, robotika. Každé pondělí a čtvrtek
zde přijíždějí lektoři Základní umělecké školy a vyučují hru na hudební
nástroje a hudební nauku.
Každoroční pořádáme školu v přírodě s lyžařským výcvikem a kurz
plavání nebo bruslení.

Těšíme se na Vás v následujícím školním roce.
Jakékoli dotazy Vám ráda kdykoli zodpovím.
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