ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSLENKY, okres Vsetín
DESATERO O NÁS
1.

Jsme školou rodinného typu, kde nikdo není anonymní. Povinnou školní docházku u nás absolvuje
průměrně 100 žáků v pěti plně organizovaných třídách. Součástí školy je přípravná třída pro děti
s odkladem školní docházky a dvě oddělení školní družiny, školní jídelna, tělocvična, hřiště, zahrada.
K základnímu vybavení tříd patří interaktivní tabule s interaktivními učebnicemi do všech předmětů.
2. Preferujeme konstruktivismus v pedagogice- podporujeme samostatné uvažování dětí, stavíme na
jejich vlastních zážitcích a zkušenostech, předcházíme zbytečnému strachu, podporujeme spolupráci,
tvořivost, aktivitu, činnost, nikoliv pasivní přebírání hotových poznatků. V první a druhé třídě
hodnotíme slovně. Učitel je v naší škole průvodcem vzdělávacího procesu.
3. Vytváříme bezpečné prostředí pro každého žáka, spolupracujeme s rodiči. Setkáváme se na
společných akcích, a také při výuce.
4. MATEMATIKU učíme metodou pana profesora Hejného už 10 let, úzce spolupracujeme s autory
metody. Někteří naši učitelé jsou lektory této metody. Na seminářích, letních školách a při
otevřených hodinách seznamují s touto metodou učitele v celé České republice.
5. Počáteční ČTENÍ vyučujeme genetickou metodou 13 let. Máme bohaté zkušenosti.
Čtenářské dovednosti rozvíjíme také metodami RWCT a prostřednictvím scénického čtení.
6. S ANGLIČTINOU začínáme již v 1. ročníku. V rámci projektů spolupracujeme se školami v Evropě.
7. Poskytujeme LOGOPEDICKOU PÉČI, máme mnohaleté zkušenosti s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, např. praktickou slepotou, autismem, poruchami chování, poruchami učení atd.
8. Nabízíme 20 druhů volnočasových aktivit- odpoledních kroužků, každoročně pořádáme lyžařské
kurzy, plavecký a předplavecký výcvik, letní tábory, zájezdy do divadla ve Zlíně a v rámci školních
projektů exkurze a několikadenní výlety, školní slavnosti a tradiční akce.
9. Tým pedagogů se vyznačuje mnohaletými zkušenostmi s dnes moderními a rodiči vyhledávanými
metodami výuky. Každý učitel vyniká i v dalších oborech své činnosti (angličtina, zpěv a vedení
sboru, keramika, výtvarné činnosti, arteterapie, sporty, scénické čtení apod.)Pedagogové z naší
školy vyučují na Univerzitě Humanitas ve Vsetíně Matematické představy a Speciální pedagogiku.
10. Spolupracujeme s pedagogickými fakultami UK Praha, Slezskou univerzitou Ostrava, UP Olomouc,
Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Humanitas ve Vsetíně, a také se Střední pedagogickou
školou v Kroměříži a Pedagogickým lyceem Střední školy Kostka ve Vsetíně. Naši učitelé vedou praxe
studentů. ZŠ Huslenky je také odloučeným pracovištěm ZUŠ Karolinka.
www.zs.huslenky.cz, tel.: 571445047, 737558663

