Profil školy
Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim je plně
organizovanou školou, kde poskytujeme základní vzdělání žákům od
1. do 9. ročníku. Snažíme se vytvářet co nejlepší vzdělávací podmínky
pro všechny žáky bez rozdílu.
Součásti školy jsou 1. a 2. stupeň ZŠ, školní družina, školní klub a školní jídelna. Škola je
příspěvkovou organizací.
Materiálně technické podmínky
Školu tvoří dvě budovy. Hlavní budova A je po celkové opravě a s nově vybudovanou
přístavbou s odbornými učebnami. Ve starší budově B jsou umístěny některé třídy prvního
stupně a část školní družiny.
Škola disponuje odbornými učebnami (dílny, školní kuchyň, keramická, 2x jazyková a
počítačová učebna), knihovnou, tělocvičnou a rekonstruovaným sportovním areálem
s multifunkčním a workoutovým hřištěm.
V současnosti je většina tříd vybavena audiovizuální technikou (dataprojektory a smart
tabule).
Součástí školy je školní družina a školní klub. Školní družina je pro žáky 1.- 3. ročníku a má
dvě nové samostatné herny, školní klub navštěvují žáci od 4. ročníku.
Součástí školy je školní kuchyň s jídelnou, které jsou v přízemí budovy A školy.
Vzdělávací program- priority
✓ Kvalitní základní vzdělání.
✓ Rozvoj komunikačních dovedností žáků.
✓ Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
✓ Podpora nadaných žáků.
✓ Všestranný rozvoj ve školních i mimoškolních aktivitách
✓ Zdravý životní styl.
Od šk. roku 2007/08 vzděláváme dle ŠVP ZŠ Hrochův Týnec.
Od září 2012 vzděláváme v duchu daltonské výuky, netradiční vyučování probíhá formou tzv.
daltonských bloků. Daltonská výuka vnímá žáka jako svobodnou bytost, zodpovědnou za
své volby a výběry a jako tvořivou bytost ve svém myšlení a jednání, učí vlastnosti jakou
je sebekritika a komunikace s ostatními (podrobné informace-příloha ŠVP č. 4-Dalton).
Abychom neztratili zpětnou vazbu, ve škole funguje žákovský parlament, který spolupracuje
s preventistkou a s vedením školy. Žáci ovlivňují chod školy svými nápady, připomínkami či
požadavky. Jako poradní a kontrolní orgán školy funguje také školská rada.
Třídní schůzky probíhají formou tripartit (učitel, rodič, žák).

Volitelné předměty
Hudebně-pohybová výchova, pohybová výchova, sportovní hry, dopravní výchova, německý
jazyk, seminář z českého jazyka a matematiky, informatika, základy ekonomiky, výtvarné
činnosti.

Kroužky
Nabídka vzniká ve spolupráci s Komunitní školou, z.s.- stolní tenis, vybíjená, dramatický,
keramický, angličtina, šachy, florbal, malé sporty, fun-hry, počítačový, taneční.
Pravidelné školní aktivity
Celoškolní a třídní projekty, účast na soutěžích, pohádkový zápis do prvních tříd, pasování
prvňáčků, slavnostní vyřazování žáků 9. roč., odpoledne pro předškoláky, organizace
Hrošiády, přestávkové aktivity, školy v přírodě, go-kurz, lyžařský kurz, exkurze a výlety,
Klub mladých čtenářů, vydávání školního časopisu, spolupráce se zahraničními školami,
třídění odpadu, program "Ovoce do škol", vánoční jarmark.
Aktivně se zapojujeme do projektů a čerpáme prostředky z ESF na řadu aktivit pro žáky
včetně doučování a volnočasových aktivit.
Rádi Vás v naší škole přivítáme a osobně provedeme!

