
                                                                                                                                                                                                             

Základní škola a Mateřská škola, Dětenice,  
okres Jičín 

vyhlašuje 
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
pro děti narozené 1. 9. 2009 - 31. 8. 2010 

a pro děti s odloženou školní docházkou 

ve středu 27. ledna 2016 
od 13:00 do 16:30 h. 

 
V budově Základní školy v Dětenicích proběhne 

také 27. 1. 2016 od 7:30 hodin  
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Můžete se přijít podívat na vyučování i do jednotlivých učeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                             

Základní informace o naší škole: 

 

Základní škola v Dětenicích oslaví v září 2016 140. výročí od položení 

základního kamene (1876). Tehdy se jednalo o školu jednotřídní, kterou 

navštěvovalo více než 100 dětí. V současné době je škola dvoutřídní a 

navštěvuje ji 29 žáků. V první třídě se na hlavní předměty sdružují žáci             

1. a 2. ročníku a ve druhé třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku. Málotřídní školy (= třídy, 

ve kterých se vyučuje najednou několik různých ročníků) poskytují žákům 

některé nebývalé výhody oproti běžným třídám: 

 

 smíšená třída je přirozeným dětským kolektivem, podobným rodině, 

kde starší žáci pomáhají mladším a tím jim usnadňují vstup do školy, 

 vzhledem k malému počtu žáků v ročníku má učitel možnost 

dostatečně se každému jednotlivci věnovat, 

 všichni žáci se ve smíšené třídě velmi brzy naučí samostatnosti, která 

jim pomáhá při přestupu na vyšší stupeň školy, 

 skupinová forma práce, která se zde hojně využívá, učí děti 

nenásilným způsobem spolupráci a snášenlivosti, 

 samostatná práce, se kterou se zde žáci od 1. ročníku setkávají, vede 

k nácviku zodpovědnosti za plnění úkolů, 

 malý kolektiv dětí i dospělých vytváří ve škole domácí prostředí, 

 během výuky se děti učí o svých obcích, o svém domově a ne o cizím 

městě, 

 v naší škole se navíc díky rozvrhu učí v některých předmětech ročníky 

i odděleně (např. cizí jazyky, některé hodiny českého jazyka a 

matematiky),  

 do školy mají děti poměrně blízko, nemusí trávit dlouhý čas na 

zastávkách a v dopravních prostředcích, vyučování navazuje na 

autobusové spoje, 

 každoročně mají možnost děti předvést na veřejném vystoupení své 

schopnosti a tím přispět ke kulturnímu dění v obci, 

 v našich třídách děti každoročně navazují na dávné místní tradice, 

obnovují je a tradiční akce znovu prožívají. 

 

Při výuce jsou využívány klasické i moderní metody, podle charakteru 

učební látky. Žáci se vyučují podle školního vzdělávacího projektu Každý má 

svou šanci s přihlédnutím ke specifikám obce a venkovské školy. Od 2. ročníku 

je zařazována výuka anglického jazyka. Naše škola se zaměřuje hlavně na 

estetickou, dramatickou a tělesnou výchovu a na tradice obce.  

 

Při škole se příští rok otevřou tyto kroužky: 

taneční kroužek, dramatický kroužek Korálka, počítače, dovedné ruce, Abeceda 

(zaměření na nápravu poruch učení), sportovní, hra na flétnu, angličtina. 


