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Vážení čtenáři,

vítáme vás u dalšího čísla našeho elektronického občasníku,
který vydáváme v rámci projektu projekt Místní akční plán
vzdělávání pro ORP Hořice II.
Jarní počasí s sebou nepřináší jen probouzející se přírodu,
ale také zápisy dětí do základních i mateřských škol. Na děti
i budoucí žáčky čeká velká životní změna, která s sebou přinese nejen nové zážitky, kamarádství, znalosti a dovednosti,
ale současně i nové prostředí, pedagogy - průvodce na cestě
za poznáním. Aby ten (nejen) první dojem byl co nejlepší, je
dobré vědět, co Vaše dítě čeká, kde se bude cítit dobře a kam
se bude rádo vracet.
Proto jsme pro Vás ve spolupráci se základními i mateřskými
školami v území ORP Hořice připravili bohatou prezentaci
našich vzdělávacích institucí a věřte, že budete mile překvapeni.
Ať je tedy Vaše volba šťastná a cesta vzdělávání Vašeho potomka přímá a osvěžující.
– Realizační tým MAP II
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice

Základní škola Na Daliborce se nachází v příjemném sousedství Smetanových sadů. Vzhledem k příhodnému umístění se
do budoucna škola chystá propojit areál školy s parkem a vytvořit tak příjemné zázemí v podobě přírodní učebny nejen
pro žáky školy, ale také pro školní družinu. Ve škole probíhají
postupně stavební úpravy a rekonstrukce a výsledkem je moderní zázemí pro výuku i volný čas žáků.
Škola poskytuje základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Devět let pro život. Cílem je připravit žáky komplexně na střední školy. Žáci během
devítileté školní docházky získávají všeobecný přehled a možnost všestranně rozvinout svůj potenciál.
Mateřská škola disponuje 2 třídami s kapacitou 53 dětí. Má
k dispozici uzavřenou zahradu s herními prvky a koutky pro
všeobecný rozvoj každého dítěte.
Jsou uplatňovány prvky přístupů Waldorfské školy, Montessori a Začít spolu.
MŠ se nachází v samostatné budově a se svou kmenovou ZŠ
Na Daliborce je v bezprostřední blízkosti, což napomáhá
k vzájemné interakci.

Odkazy:
çç www.nadaliborce.cz
ll prezentace ZŠ
ll prezentace MŠ
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ƂƂ den otevřených dveří
a jarmark
ƂƂ zápis do 1. třídy
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ Hořice, Komenského

Naše škola se nachází v těsné blízkosti centra města. Jedná
se o historickou budovu, postavenou v roce 1845 s nápisem:
„Mládeži vlastenecké“. Budova školy v roce 2015 prošla celkovou rekonstrukcí exteriéru a částečnou rekonstrukcí interiéru, v letošním roce byla dokončena renovace sociálních
zařízení.
Škola je rozdělena do dvou vzájemně propojených budov.
V jedné části se nachází jednotlivé třídy a celkové zázemí 1.
stupně s odbornou počítačovou učebnou, cvičnou kuchyňkou
a pohybovou místností. V druhé části najdeme celkové zázemí 2. stupně, kmenové třídy, odborné učebny fyziky a chemie,
sekretariát a kanceláře vedení školy. Součástí školy je školní
družina, která se skládá ze 3 oddělení.
Vzdělávání žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní školy: „Můžeme tolik, kolik známe“. Vytváříme motivační, bezpečné a příjemné prostředí pro všechny
žáky i zaměstnance, podmínky pro výchovu a vzdělávání
a trávení volného času žáků. Formujeme absolventy připravené uspět v profesním životě.

Odkazy:
çç www.zshorice.cz

ll prezentace

ƂƂ prohlídka školy

ƂƂ den otevřených dveří
ƂƂ zápis do 1. třídy

 Seznam škol
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ Na Habru, Hořice

Základní škola Na Habru funguje více než sto let. Náš pedagogický sbor byl kladně hodnocen Českou školní inspekcí za
svůj přístup a nápaditost v hodinách. Součástí školy jsou třídy
vzdělávající se podle Montessori pedagogiky.
Během výuky využíváme různé pomůcky a nápomocné učení.
Žáci si své znalosti a dovednosti mohou ověřit v jazykových,
matematických nebo sportovních soutěžích. Škola se snaží
o stmelování kolektivu šestého ročníku, a to formou adaptačního kurzu. Sedmé třídy se každoročně těší na lyžařský výcvik.
Velmi oblíbenými činnostmi jsou meziročníková učení, práce
ve skupinách či besedy se zajímavými osobnostmi. Za příznivého počasí k výuce využíváme krásnou zahradu s venkovní
učebnou. Snažíme se o tematickou výuku a připravenost žáků
do běžného života.

Odkazy:
çç www.nahabru.cz
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ll prezentace
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř

Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř
vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny, školní jídelny a školní jídelny-výdejny. Ve třech třídách
mateřské školy se může vzdělávat celkem až 75 dětí. K předškolnímu vzdělávání přijímáme i děti mladší tří let. Mateřská škola má k dispozici zahradu s dopravním hřištěm
a herními prvky pro všeobecný rozvoj dětí. V základní škole
se na obou stupních ve 12 třídách vzdělává kolem 200 žáků.
K pravidelné denní docházce do školní družiny můžeme do
dvou oddělení přijmout až 60 účastníků zájmového vzdělávání.
V blízkosti školy se nachází nově zrekonstruovaný sportovní
areál, který se využívá při tělesné výchově a rekreačních činnostech školní družiny. Školní jídelna poskytuje stravování
dětem, žákům a zaměstnancům školy i cizím strávníkům.

 Seznam škol
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… ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř
Vzhledem k tomu, že máme zájem o všestranný rozvoj našich
žáků, zajišťujeme ve škole i činnost různých zájmových kroužků, ať už se jedná o kroužky sportovní, jazykové, hudební,
výtvarné, rukodělné či přírodovědné. Snažíme se propojit tradiční výuku s projektovým a tematickým vyučováním a vhodně využívat moderní metody vyučování. Věříme, že společně
dětem a žákům vytváříme příjemné a podnětné prostředí, které jim umožní získat nejenom potřebné základní vědomosti,
ale také v nich probudí touhu po vzdělání a přispěje k jejich
osobnímu a profesnímu rozvoji.

Odkazy:
çç www.zsostromer.cz

ƂƂ prezentace ZŠ

ƂƂ prezentace MŠ

ƂƂ tematický týden

Zápis pro 1. třídy
5. dubna 14.30 - 18.00
5. dubna 14.30 - 18.00
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka
Miletín

Základní škola

Základní škola K. J. Erbena se spolu s mateřskou školou
a školní jídelnou nachází téměř v centru obce Miletín a je
dobře dostupná i z hlediska autobusové dopravy.
V budově ZŠ se nachází 9 kmenových tříd a také odborné
učebny a pracovny, tělocvična atd. Školní družinu může využívat až 50 žáků.
Součástí školy je školní dílna s keramickou pecí, polytechnickými pomůckami a stavebnicemi. Školní zahrada je multifunkční, jedna část je využívána pro výuku pěstitelských prací
(záhony, skleník), další část tvoří naučná zahrada s keři, stromy, skalničkami, bylinkami. Mimo jiné je na školní zahradě
venkovní učebna, která slouží nejen k výuce, ale i k odpočinku žáků během pobytu ve školní družině.
Vedle školy je asfaltové hřiště využívané pro míčové hry
a dopravní výchovu. Pro atletické disciplíny je také využíván areál SK Miletín a městské hřiště s umělým povrchem.
Škola se snaží vytvářet pozitivní klima a rozvíjet otevřenou komunikaci, spolupráci, pozitivní mezilidské vztahy, přátelství,
pomoc, úctu a empatii, motivuje a klade důraz na aktivní účast
a zodpovědnost žáků za své jednání a rozvoj osobnosti.

 Seznam škol
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… ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín
Mateřská škola
Motto: „Navlékáním korálky ke korálce pronikáme do labyrintu
srdce a ráje světa“.
Budova MŠ je umístěna v rozlehlé, velmi dobře osázené a zařízené zahradě, která umožňuje dětem bohaté aktivity pohybové, výtvarné i pracovní. Součástí zahrady je i menší bazén.
V posledních letech prošla MŠ rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních prostor, která podstatně napomohla nejen estetické úrovni, ale především naplnění výchovně vzdělávacího zaměření
školy ke zdravému způsobu života všech přítomných.
MŠ je školou rodinného typu se dvěma třídami a celkovou kapacitou 40 míst.
Obě třídy jsou věkově smíšené a naplněné tak, aby spolu mohli být sourozenci a kamarádi.

Odkazy:
çç www.miletin.cz

ƅƅ prezentace ZŠ s animací

ƂƂ prezentace ZŠ

ll prezentace MŠ
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ZŠ a MŠ Chomutice

Základní škola v Chomuticích je plně organizovaná škola
s jedním oddělením školní družiny, školní jídelnou a nově vybudovanou mateřskou školou. Učebny jsou rozděleny ve dvou
budovách, z nichž hlavní obklopuje rozsáhlý pozemek s hřištěm, parkem s altánem a sadem. Součástí areálu je i zahrada
s herními prvky. Škola se nachází v centru obce a je dobře
přístupná autobusovou dopravou.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy. Vestavbou vznikne nové patro se čtyřmi odbornými učebnami
(fyzika + chemie, přírodopis, zeměpis a jazyková učebna), kabinety a zázemím pro pedagogy, sociálním zařízením. Bezbariérovost budovy zajistí výtah. Stavební práce sice mají zpoždění, ale věříme ve zdárné ukončení a brzké předání budovy
do užívání.
Pro naše žáky jsou organizovány besedy, exkurze, výuka plavání, karneval, dětský den, besídky, návštěvy divadelních představení a různé výlety. Mezi tradiční akce školy patří velikonoční a vánoční dílny, vystoupení sboru, školní akademie,
pasování na čtenáře. V každém školním roce se snažíme
realizovat projekt „Učíme se společně“, kdy si žáci II. stupně připravují vyučovací hodiny pro žáky z I. stupně. Věříme,
že tímto způsobem se žáci dokážou lépe poznat a v případě
ohrožení některého z nich si i navzájem pomoci.

 Seznam škol
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… ZŠ a MŠ Chomutice
Mateřská škola je umístěna v nově postavené, moderní budově. Disponuje vlastním dětským hřištěm a zahradou. Paní
učitelky se u dětí snaží rozvíjet vyjadřovací schopnosti, komunikační dovednosti, spolupráci, posilovat sociální cítění,
toleranci, samostatnost. Zaměřují se na rozvoj hrubé i jemné
motoriky, hudebního cítění. Děti se během docházky naučí
mnoho básniček, písniček, říkadel, seznámí se lidovými pohádkami.

Odkazy:
çç www.zsmschomutice.cz ƂƂ prezentace

Zápis pro 1. třídy
4. dubna 13.00 - 16.30
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ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí

Základní škola Cerekvice nad Bystřicí je plně organizovaná
škola. Součástí organizace jsou základní škola, mateřská škola,
školní družina a školní jídelna. ZŠ se nachází v centru obce
v budově zámku a je velmi dobře dostupná autobusovou dopravou.
V této budově zámku je umístěn druhý stupeň ZŠ, dále také
ředitelna, sborovna, odborné učebny, tělocvična. První stupeň a oddělení školní družiny sídlí v samostatné budově.
Žáci základní školy si mohou vybrat z bohaté nabídky mimoškolních aktivit. Jde např. o kroužek angličtiny, florbalu,
rybářský kroužek, Klub přátel divadla, zdravotní kroužek, hry
na různé hudební nástroje, výtvarný kroužek a probíhá několik bloků doučování a příprav na střední školu.
V další, moderní budově s rozsáhlou zahradou, které je vybavena novými herními prvky, má zázemí Mateřská škola
s kuchyní a jídelnou. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – Zelená pohybu
a zdravému životnímu stylu. Dalšími stěžejními tématy
jsou lidové tradice a učení s přírodou. Hlavní důraz je kladen na dostatek prostoru pro volnou hru dětí a prožitkové
vyučování. V rámci programu MŠ se děti mohou věnovat cvičení jógy, hře na zobcovou flétnu, angličtině nebo dramatickému kroužku.

Odkazy:
çç www.zscerekvice.org

ƂƂ fotogalerie

Zápis pro 1. třídy
7. dubna 13.00 - 17.00
 Seznam škol
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ a MŠ Chodovice

Budova malotřídní základní a mateřské školy Chodovice prošla v posledních letech rozsáhlou modernizací. Bezbariérovost
školy v současné době zajišťuje schodolez.
Efektivní přístup k dětem i žákům je zaměřen na aktivní činnost, přirozené prostředí s důrazem na samostatnost a vzájemnou spolupráci dětí. Vše se odehrává v rodinné atmosféře
s individuálním přístupem ke každému dítěti. Takový přístup
umožňuje podporovat v dětech pocit sounáležitosti, chuť pomáhat mladším a celkově má dobrý vliv na rozvoj důležitých
sociálních kompetencí.
Škola má jednu smíšenou třídu MŠ, dvě kmenové třídy ZŠ,
nově zřízenou polytechnickou učebnu a učebnu řemeslných a
rukodělných oborů a školní jídelnu s vlastní kuchyní. Ve škole
je provozována školní družina.
K budově patří i zahrada s herními prvky a hřištěm. Výhodou je i blízký les, který je v průběhu celého roku využíván při
práci s dětmi a žáky, jako cíl přírodovědných výletů, vycházek
apod.

Odkazy:
çç www.zschodovice.cz

Zápis pro 1. třídy
ZŠ: 13. dubna 14.30 - 17.00 (více informací)
MŠ: 4. až 11. května (více informací)
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Hořic se nachází v centru obce. Její součástí je školní jídelna a školní
družina. Výhodou je dobrá dostupnost železniční i autobusovou dopravou. Spojení mateřské a základní školy usnadňuje
žákům přechod do první třídy a umožňuje tak jednotnou
koncepci výchovně vzdělávacího procesu. Realizujeme
řadu společných aktivit, žáci školy čtou dětem v MŠ při odpoledním odpočinku, děti a paní učitelky využívají prostornou tělocvičnu a také se uskutečňují vzájemné „návštěvy“ při
různých příležitostech.
Základní škola má všechny ročníky prvního stupně, některé
třídy se spojují, dle počtu žáků v daném školním roce. K žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je přistupováno
individuálně, učitelé spolupracují s asistentkami pedagoga.
Snažíme se naplňovat motto našeho ŠVP „Škola plná pohody“.
Učebny jsou vybaveny moderní IT technikou, která je pravidelně využívána při výuce. Škola pořádá projektové dny
a zajímavé akce pro rodiče i veřejnost. K dispozici je velká

 Seznam škol
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… ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic
zahrada, prostorná tělocvična, nově zrekonstruované sociální
zařízení, keramická dílna a šatna. Zahrada je vybavena velkým
množstvím herních a sportovních prvků.
Mateřská škola je rodinného typu se dvěma třídami. Většina
činností je zaměřena na pobyt v přírodě, sportovní a pohybové aktivity, které podporují zdravý a všestranný rozvoj dětí.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje „Venkovské radovánky“ a jeho hlavním cílem jsou šťastné
děti a spokojení rodiče.

Odkazy:
çç www.zsdobravoda.cz

ƂƂ prezentace
ll prezentace

Zápis pro 1. třídy
5. dubna 14.00 - 16.30
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ a MŠ Podhorní Újezd
a Vojice

Budova školy se nachází na jižním slunném svahu obce Podhorní Újezd a Vojice. Škola je dvoutřídní se všemi ročníky
prvního stupně. Výuka má rodinnou atmosféru a dovoluje
individuální přístup ke každému žákovi. Žáci se učí přirozené spolupráci v přátelském prostředí a při vzdělávání jsou
uplatňovány různorodé metody a formy.
Umožňujeme vzdělání také žákům se speciálními poruchami
vzdělávání a žákům nadaným. Součástí školy je i školní družina.
Budova prošla v posledních letech kompletní rekonstrukcí
a je vybavena moderním nábytkem a pomůckami. Také došlo
k revitalizaci školní zahrady, která je z velké části osázena jedlými keři a stromy, v altánu probíhá venkovní výuka.
Mateřská škola se nachází nedaleko a její součástí je i školní jídelna, kde se žáci stravují. K dispozici je zahrada vybavená herními prvky, kde probíhá plánovaná výuka dětí
a slouží zároveň jako prostor pro volný čas.
Spojení základní školy s mateřskou umožňuje jednotnou koncepci výchovně vzdělávacího procesu, která je pozitivním momentem při přechodu žáků z mateřské školy do základní.

Odkazy:
çç www.podhorniujezd.cz
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ Milovice u Hořic

Základní škola v Milovicích u Hořic je malotřídní základní
škola se dvěma třídami. Vzděláváme žáčky od 1. do 5. ročníku. Naši školu navštěvují děti místní i dojíždějící. Škola stojí
uprostřed obce, za budovou je školní zahrada s altánem pro
vyučování venku. Škola prošla rekonstrukcí, má moderní vybavení (a to i výpočetní a robotickou technikou), má novou
tělocvičnu. Součástí školy je školní družina, místnost dílen
s keramickou pecí.
Ve výuce dbáme na individuální přístup ke každému. Snažíme
se vytvářet klidné, příjemné a tvůrčí prostředí, kde se dobře
cítí žáci i pracovníci školy. Žáci pátých tříd odcházejí na gymnázium nebo do 6. třídy základní školy v Hořicích.
Děti mají možnost navštěvovat kroužek keramiky, deskových
her, kroužek literární a sportovní. Škola je zapojena do několika projektů, které nám pomáhají kroužky pro děti financovat.
Díky tomu jsou skoro všechny zdarma.
Škola každoročně pořádá akce doplňující školní vzdělávání –
plavecký výcvik, výlety pěšky i na kolech, sportovní utkání,
projektové dny.
Naši školu můžete navštívit kdykoli po předchozí domluvě
(tel. 731 495 162).

Odkazy:
çç www.miloviceuhoric.cz ƂƂ fotogalerie
ll reportáž
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… ZŠ Milovice u Hořic
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZŠ Jeřice

Základní škola Jeřice je jednotřídní škola malotřídního charakteru. Navštěvují ji žáci 1. - 5. ročníku z Jeřic a okolních
vesnic.
Budova školy je pravidelně modernizovaná a zcela odpovídá
současným nárokům a trendům ve vzdělávání.
V přízemí školy se nachází malá tělocvična a šatny. V prvním
poschodí jsou dvě třídy - kmenová učebna, která je vybavená
výpočetní technikou a v které se děti vyučují a druhá učebna,
která slouží školní družině, pro výuku výtvarné a pracovní výchovy a ta je vybavena knihovnou.
Nedaleké funkční fotbalové hřiště nebo dětský koutek s průlezkami – to jsou další možnosti při využití jak v rámci školní
družiny, tak i pro realizaci venkovních hodin tělesné výuky.
Menší počet žáků ve třídě umožňuje opravdový individuální
až rodinný přístup ke každému dítěti. Výuka je zajištěna také
speciálním pedagogem a kvalifikovaným asistentem pedagoga. S angličtinou se děti seznamují už od prvního ročníku
a to formou kroužku. Čtení vyučujeme analyticko-syntetickou
nebo genetickou metodou dle doporučení PP poradny. Děti
po přestupu na druhý stupeň umí samostatně pracovat a vyjádřit svůj názor.
Škola také nabízí zájmové kroužky. Stravování zajištuje školní
jídelna nedaleké mateřské školy, kam žáci docházejí. Pro prvňáčky máme obědy zdarma a dojíždějícím žákům přispíváme
na dopravu.

Odkazy:
çç https://zsjerice.webnode.cz
ƂƂ fotogalerie
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Základní a mateřské školy na Hořicku

MŠ Na Habru, Hořice

Mateřská škola Na Habru se nachází v sousedství Základní
školy Na Habru. Budova je postupně modernizována a interiér působí příjemnou specifickou atmosférou.
Dětí jsou rozděleny do třech tříd – Kuřátek, Žabiček, Berušek.
Škola má svou školní jídelnu, školní kuchyň a rozměrnou
zahradu se spoustou interaktivních prvků. Děti z Mateřské
školy Na Habru se každoročně účastní slavností hořických
trubiček, Indiánské rady (schůzka dětí na konci každého měsíce), zdravého týdne, návštěvy v 1. třídě ZŠ, Dne dětí a spousty
dalších. Rodiče jsou ve škole vnímáni jako partneři a školka
jim nabízí mnoho forem a možností spolupráce.

Odkazy:
çç www.msnahabru.cz

ƂƂ prezentace
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Základní a mateřské školy na Hořicku

MŠ Pod Lipou, Hořice

V naší mateřské škole se každoročně zapojujeme do projektu
Malý zahradník, letos ze semínek vypěstujeme rostlinky a osázením do truhlíků, záhonů necháme školku rozkvést. V polytechnické dílně si vyrobíme značkovače, okrasné doplňky
do truhlíků podle fantazie dětí. Většinu činností se snažíme
přesouvat do venkovní učebny na naší zahradě.
MŠ Pod Lipou, Hořice je dvoutřídní škola rodinného typu,
kde jsou třídy rozděleny podle věku: 1. třída SLUNÍČKA (3
– 5 leté děti), 2. třída VČELIČKY (5 – 7 leté děti). Obě třídy
spolupracují a děti mají mezi sebou hezké vztahy. V přízemí
budovy se nachází kuchyň a jídelna, kde obědvají obě třídy.
Stravování je zajišťováno v souladu s moderními trendy a zásadami zdravé výživy.
Budově přiléhá prostorná zahrada s průlezkami, trampolínou,
houpačkami, pískovišti, domečky, dopravním hřištěm a slouží
k celoročnímu využití. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje Veselá zahrádka. Jeho hlavním
cílem je všestranný rozvoj dítěte, spokojenost dětí a rodičů.
Využívá metody situačního a prožitkového učení, zohledňuje
potřeby dětí a zpětně reaguje na systematické vyhodnocování
práce s dětmi. Jsou zařazeny prvky environmentálního vzdělávání. Na zahradě jsou založeny vyvýšené záhony na pěstování
zeleniny a bylinek. Celá zahrada je „jedlá“, tzn. že děti mají
k dispozici jahůdky, maliny, rybíz, ostružiny, angrešt, borůvky
a vše ostatní, co si vypěstují. Děti jsou vedeny k rozvoji polytechnických kompetencí prostřednictvím vzdělávání v dílnách. Pozornost je zaměřena na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti s využíváním moderních pomůcek.
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… MŠ Pod Lipou, Hořice
Každý měsíc probíhají všestranné aktivity, slavnosti, výlety,
divadla, předškoláci navštěvují Plaveckou školu, Sportovní
školu, Pohádkové lyžování.

Odkazy:
çç www.ms-podlipou.cz

ƂƂ fotogalerie
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Základní a mateřské školy na Hořicku

MŠ Hořice, Husova

Areál mateřské školy se nachází v blízkosti centra. V roce
2015 došlo k celkové rekonstrukci. Komplex školy je složen ze
tří samostatných budov obklopených rozlehlou zahradou se
vzrostlou zelení. Součástí zahrady je krajina s pahorky, hrad,
multifunkční mlhoviště, řada herních prvků, pěstební truhlíky a labyrint z proutí. Škola je pětitřídní, tři třídy jsou běžné
a dvě speciální – třída pro děti s vadami řeči a třída pro děti
s více vadami, která nabízí komplexní speciálně- pedagogickou a rehabilitační péči dětem s různým druhem a stupněm
postižení. Škola má vlastní školní jídelnu.

Odkazy:
çç https://ms-husova.cz
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Základní a mateřské školy na Hořicku

MŠ Třebnouševes

Mateřská škola v Třebnouševsi je jednotřídní škola rodinného
typu s kapacitou 24 dětí. Budova školy ze 70. let je jednopatrová. V minulém roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce MŠ.
Proběhly venkovní i vnitřní úpravy. Školu navštěvují děti nejen z obce Třebnouševes, ale také z okolních obcí – z Ostrova,
Milovic a Hořic. Součástí objektu je školní výdejna jídla, které
je dováženo ze školní jídelny v Hořicích. MŠ je obklopena
loukami a poli. Má k dispozici zahradu s novými hracími
prvky, upravenými záhonky a je využívána celoročně.
Škola je otevřená všem a její přátelské klima vytváří příznivé
prostředí pro spokojené děti, které se sem rády vracejí pozdravit kamarády a paní učitelky i v době, když jsou již žáky základní školy.
Heslem školy je:
„Řekni mi to a já to zapomenu, ukaž mi to a já si vzpomenu,
nech mě to udělat a já si to zapamatuji.“
(Konfucius)

Odkazy:
çç www.mstrebnouseves.wbs.cz
ƂƂ fotogalerie
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Základní a mateřské školy na Hořicku

MŠ Jeřice

Mateřská škola Jeřice je útulná venkovská jednotřídní mateřská škola pro 26 dětí s provozem od 6:30 do 16:00 hodin. Nachází se v obci Jeřice, necelých 5 km od města Hořic. V roce
2017 byla kompletně zrekonstruována a nadále je prostředí
školy modernizováno. Škola je přízemní, bezbariérová, má
prostornou, moderně vybavenou třídu a hernu, vlastní kuchyň a malou školní jídelnu. Disponuje krásnou velkou zahradou, jež nabízí dětem spoustu podnětů k polytechnickým,
badatelským, environmentálním či pohybovým aktivitám.
Máme i vlastní uměle vytvořený kopec, dopravní hřiště, polytechnickou aktivní stěnu ve tvaru vláčku a venkovní dílnu.
Výhodou je i poloha zahrady vedle obecního hřiště, což přináší další příležitosti ke hrám a pohybovým aktivitám.
Jsme školou pro všechny děti, chceme, aby u nás všechny děti
našly to, co je zajímá, co je baví. Podporujeme přirozenou
zvídavost dětí, snahu tvořit, experimentovat, přemýšlet, chuť
poznávat a zkoumat zákonitosti, vztahy a souvislosti lidského světa i přírody. Vystavujeme děti situacím, které mají vliv
na formování jejich morálních hodnot a postojů k okolnímu
světu.
Hlavními motty našeho školního vzdělávacího programu jsou
citáty:
„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“
Konfucius

„Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním
zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi
s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním…“
Pike, Selby, Globální výchova
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… MŠ Jeřice
Chceme:
nn Rozvíjet přátelské vztahy uvnitř školy i v okolí.
nn Vytvářet klidné a bezpečné prostředí.
nn Rozvíjet zručnost, praktické dovednosti, logické myšlení
a samostatné uvažování, kreativitu a estetické vnímání
dětí.
nn Podporovat kladný vztah k přírodě, prosazovat myšlenku
ochrany životního prostředí.
nn Vést děti ke zdravému životnímu stylu.
nn Připravit děti na vstup do základní školy.
Věkově smíšený kolektiv dětí přináší rozmanité sociální vztahy, umožňuje mladším učit se od starších, a naopak starším
být prospěšný a nápomocný mladším. Děti jsou vedeny ke
spolupráci a vzájemné ohleduplnosti, ale zároveň jim jsou
nabízeny činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem, rozvíjející jejich potenciál. Nabízíme téměř rodinné prostředí s
přátelskou atmosférou, v němž má každý své místo, svá práva
a je jeho součástí.
V příštím školním roce plánujeme pořídit interaktivní
sestavu s výukovými programy SchoolBoard k rozvoji digitálních kompetencí dětí a další digitální pomůcky. Zahradu
vybavíme zvýšenými záhony pro pěstování a kompostérem s
pozorovacím okénkem.

Odkazy:
çç www.msjerice.cz

ƂƂ prezentace
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Základní a mateřské školy na Hořicku

MŠ Rohoznice

Jednotřídní venkovská Mateřská škola Rohoznice se nachází
v centru obce, v blízkosti autobusové zastávky. Školka v posledních letech prošla rekonstrukcí budovy i vnitřních prostor.
V přízemí se nachází šatna, sociální zařízení, třída a herna.
Součástí je vlastní školní kuchyň.
Budovu školy obklopuje velice prostorná zahrada, vybavena
průlezkami, skluzavkami, dřevěným domečkem a pískovištěm. Děti jsou vedeny ke zdravému pohybu a environmentálnímu myšlení, což je značně usnadněno polohou a zázemím
budovy MŠ.
Školka je výjimečná zařazením a využíváním šachové hry do
výuky dětí. Děti přirozeně získávají logické myšlení, které mohou využít napříč dalšími kompetencemi.

Odkazy:
çç www.msrohoznice.cz
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Základní a mateřské školy na Hořicku

MŠ Sobčice

Jsme jednotřídní mateřská škola 10 km od Hořic, s kapacitou 28 dětí. Součástí mateřské školy je vlastní zahrada s prvky
Tomových parků, v září 2020 rozšířena o nové herní prvky.
S dětmi pracují dvě učitelky a asistentka pedagoga. Vzhledem
k malému kolektivu vytváříme příjemné rodinné prostředí.

Odkazy:
çç www.ms-sobcice.estranky.cz
ƂƂ prezentace
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZUŠ Hořice, Havlíčkova ul.

Základní umělecká škola Hořice sídlí v Havlíčkově ulici 1107.
Zřizuje ji město Hořice. Poskytuje vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.
Základy uměleckého vzdělávání jsou určeny zájemcům ve
věku od 5 do 19 let. Škola své žáky připravuje ke studiu na
středních a vysokých uměleckých školách. Má svá kritéria,
která žáci a studenti plní. Přednostně jsou ke studiu přijímány
nejmladší děti do přípravných ročníků prvního stupně, a pak
žáci, kteří se připravují na střední školy uměleckého směru.
Kapacita ZUŠ je 400 žáků.
Hlavním smyslem základního uměleckého vzdělávání je snaha pěstovat v žácích celoživotní kladný vztah k umění. Umění
neodmyslitelně k základnímu vzdělání člověka patří a mělo by
se pro něj stát koníčkem.
Mnozí žáci pokračují v dalším studiu na odborných uměleckých školách a konzervatořích.
Škola pravidelně pořádá koncerty, výstavy a akce pro školy, rodiče a veřejnost. Pravidelně jezdí na vzdělávací akce a plenéry,
a to i do zahraničí.

Odkazy:
çç www.zushorice.cz
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Základní a mateřské školy na Hořicku

ZUŠ Melodie, Hořice

Základní umělecká škola Melodie, s.r.o. je soukromá škola poskytující vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.
Kromě Hořic, kde má sídlo, má pobočky v obcích Miletín,
Lázně Bělohrad, Pecka, Nechanice, Nová Paka, Ostroměř, Bílá
Třemešná. Do školy jsou přijímáni zájemci od 5 do 18 let.
Příjímání nových žáků probíhá dle ŠVP a vlastní metodiky.
Studium je rozděleno na přípravné a základní studium I. A
II. Stupně.
Pro mnoho našich žáků se stala hudba, tanec a výtvarno láskou na celý život a věnují se mu amatérsky. Mnozí pokračují
ve studiu na odborných uměleckých školách.
Nedílnou součástí činnosti školy jsou veřejná vystoupení, soutěže, výstavy, vánoční, adventní a závěrečné koncerty, taneční
představení, škola se pravidelně představuje na akcích jako je
Noc kostelů, Zámek žije, Hořické hudební slavnosti.

Odkazy:
çç www.zusmelodie.cz

ƂƂ fotogalerie
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