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ZŠ SEMÍN, OKRES PARDUBICE
Naši školu lehce charakterizuje pět pojmů.

Jsme rodinná škola
Jakožto malotřídní škole s menším počtem žáků se nám velmi dobře udržuje rodinná atmosféra. Nejen díky tomu, že každý vyučující zná dobře všechny žáky školy
i s jejich klady a nedostatky, povědomím
o jejich rodinném zázemí, ale také zná každý žák stejně dobře všechny spolužáky.
Na každého z nich se může kdykoliv obrátit
s žádostí o radu nebo pomoc.
Také estetické prostředí a celková vybavenost školy navozují takové klima, které
naplňuje člověka pocitem bezpečí a pohody. Žáci mají možnost hrát na velké centrální chodbě stolní fotbálek nebo kulečník.
Současně mají stále otevřenou knihovnu,
kde si mohou vybrat jakoukoliv knihu a ke
čtení jim slouží několik gaučů.
Rodiče jsou téměř denně plnohodnotnými účastníky veškerého dění ve škole.
Kromě návštěv školy a organizace školních
i mimoškolních akcí se mohou spolupodílet na případné tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a na určování vhodných
strategií při řešení prospěchových nebo
kázeňských problémů svých dětí. Kdykoliv též mohou projevit výhrady vůči práci
školy či nesouhlas se zvolenými metodami
a postupy, přičemž jejich názory a podněty jsou vždy projednávány a brány v potaz.
Rodiče mají možnost se formou anonymních dotazníků vyjádřit k práci školy.

Jsme škola
s respektem a tolerancí
Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším
přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je
takový vztah mezi učiteli a žáky i mezi žáky
navzájem, v němž není nikdo z nich důležitější, v němž jeden respektuje druhého.
Pokládáme za velmi důležité, aby se
v průběhu školní docházky nestálé, mnohdy povrchní vztahy mezi spolužáky proměňovaly na vztahy skutečně partnerské.
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Každodenně žáky učíme prosociálnímu
chování. Partnerství by se mělo projevovat vzájemnou ohleduplností, tolerancí,
ochotou pomoci druhému a povzbudit ho,
schopností týmové spolupráce při řešení
úkolů, ale i zvládáním konfliktních situací.
Nedáváme žádný prostor agresivitě a šikaně. Pravidelně pořádáme jednou týdně
komunitní kruhy, kde během sezení odhalujeme a analyzujeme problémy, které se
objeví v naší „schránce důvěry“, kam mohou děti anonymně vkládat své vzkazy.

Jsme škola pro život
Lidé s jakoukoliv formou postižení jsou
vždy ve svém životě určitým způsobem
znevýhodněni vůči ostatní populaci. Nejinak je to i u našich žáků. Naším cílem je
toto znevýhodnění v co největší míře eliminovat a co nejlépe připravit všechny
nám svěřené děti do jejich pozdějšího života.
Velký důraz je kladen na získání praktických dovedností. Žáci si postupně osvojují základy běžných domácích činností,
jednoduchých řemeslných dovedností,
získávají základní informace týkající se rodinné výchovy, péče o dítě a jsou vedeni
k získávání návyků zdravého životního stylu. V tomto směru se ve vzdělávacím plánu
prolínají témata několika učebních oblastí.
Zvýšená pozornost je věnována pro
život nezbytným komunikativním schopnostem. Tomu odpovídá i využití disponibilních hodin pro rozvoj především verbální komunikace v předmětech český jazyk
a anglický jazyk, její používání a rozvoj
v ostatních vzdělávacích oblastech.

Jsme škola blízká přírodě
Jsme venkovská škola přírodou obklopená. Naši žáci pocházejí z vesnického
prostředí, naši učitelé jsou s tímto prostředím bytostně spjatí. Velmi dobře všichni
své okolí i přírodní zajímavosti a památky
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ZŠ SEMÍN, OKRES PARDUBICE
v okolí místa známe. Toto vše dává obrovské předpoklady pro netradiční formy výuky a dalších aktivit směřujících k poznávání
přírody a k jejímu porozumění.
Naší snahou je přibližovat dětem skutečnou přírodu, její součásti a zákonitosti,
objasnit vzájemné propojení a závislosti
člověka a přírody. Hlavním cílem je potom vytvářet a podporovat pozitivní vztah
ke všemu živému kolem nás. Tento vztah
může být východiskem ve vytváření kladného postoje k přírodě.
Nejen pobytem a pozitivním vztahem
k přírodě škola motivuje žáky k odpovědnosti za ochranu svého vlastního zdraví.
Z toho důvodu jim také nabízíme různé
sportovní aktivity, příležitostné řízené besedy. Spolupracujeme s místními organizacemi a podnikateli. Každoročně jsme
v kontaktu s místním mysliveckým sdružením. Místní myslivci pro žáky chystají
interaktivní programy, které nám přibližují
život v lese. Žáci společně s rodiči nosí pravidelně do školy kaštany a žaludy pro zvěř.
Pravidelně také věnujeme část výtvarné
výchovy kresbě s tématikou život v lese.
Žákovské kresby jsou vystavovány na místní myslivecké chatě. Myslivci nám do školy
na oplátku vždy věnují nějaký peněžní dar,
za který můžeme zútulnit školní zahradu.

Jsme otevřená škola
Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění veškerých informací o naší škole
veřejnosti, ale také jako neustálé otevření
se novým trendům, podnětům, metodám
a široké spolupráci s veřejností, organizacemi a institucemi. Úzce spolupracujeme
s obcí Semín a MŠ Semín. Organizujeme
nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost. Pravidelně spolupracujeme s Místní knihovnou
v Semíně a Městskou knihovnou v Přelouči. Škola využívá sponzorských darů od
podnikatelských subjektů v obci a okolí,
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za něž se žáci snaží poděkovat drobnými
dárky. Spolupracujeme také s hasičským
záchranným sborem Semín.
Pokud dostatečný počet žáků a jejich
rodičů projeví zájem, zajišťujeme v rámci
našich možností zájmové kroužky. Pro jejich činnost se škola snaží vytvářet potřebné podmínky a získávat schopné pracovníky z řad našich pedagogů nebo rodičů,
prarodičů či místní veřejnosti. Všechny
zájmové kroužky na naší škole jsou organizovány Domem dětí a mládeže v Přelouči.
Touto oblastí je otevřen prostor nejen pro
mimoškolní práci učitelů a jejich neformální setkávání se žáky, ale také pro možnou
konkrétní pomoc škole ze strany rodičů,
zájmových organizací a dalších přátel
školy. Zapojení žáků do zájmových kroužků v mimoškolní době má i prokazatelný preventivní význam v oblasti sociálně
patologických jevů, neboť dětem otevírá
a naznačuje možnosti aktivního a smysluplného využívání volného času.
Na školních internetových stránkách
pravidelně informujeme veřejnost o dění
ve škole, o všech významných změnách
a o všech uskutečněných a připravovaných
akcích.
Výsledky naší práce chceme i nadále
prezentovat na „dnech otevřených dveří“,
kdy je naše škola otevřena široké veřejnosti (výstavky u příležitosti výročí školy či
obce, vánoční besídky, umělecká vystoupení, sportovní soutěže aj.)
Poslední velká prezentace naší školy
proběhla letos v červnu na oslavách, které byly uspořádané k založení obce Semín
před 680 lety. Naše škola slavila 145 let
od svého založení. Oslavy byly velkolepé,
nejen protože škola slavila narozeniny,
paní ředitelka odcházela po 37 letech do
důchodu, ale narozeniny slavilo mnoho
místních organizací., se kterými právě
naše škola pravidelně spolupracuje. Výročí
100 let TJ Sokol Semín,135 obecní knihovny, 125 sboru dobrovolných hasičů.
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Naše škola byla celé dopoledne otevřena všem návštěvníkům, žákům současným,
minulým i budoucím. Mnoho pamětníků
přišlo zavzpomínat na svá školní léta, prohlédnout si staré fotografie a připomenout
si starou dobu na výstavě „Poklady z půdy“,
kterou škole pomohli uspořádat naši žáci
za pomocí jejich rodičů a prarodičů.
Mnoho z nich nám zanechalo ve školní kronice milé vzkazy a poděkování. Mezi
návštěvníky byla i senátorka Miluše Horská, na kterou nám v kronice také zůstala
příjemná památka.
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bylo, protože byli zvědaví, že škola má novou
fasádu a taky střechu. Ve 13hod začínaly na
fotbalovém hřišti oslavy. Neoslavovala se jenom škola, oslavovala se i naše obec 680 let
a TJ sokol 100 let. Jako první zatancovaly děti
z mateřské školky. Potom zazpívaly děti ze základní školy a rozloučily se s paní ředitelkou.
Paní ředitelka dostala 37 balonků, protože
byla 37 let ředitelkou. Každé dítě dostalo taky
jeden balonek a s paní ředitelkou je najednou
vypustily. Večer ve 20 hod zazpívala skupina
Těžkej Pokondr. A takhle se slavilo 
Nikola V. 4.třída

Jak vnímali oslavy
naši žáci?
Oslavy naší školy
V sobotu 22. 6. oslavila naše základní
škola 145. výročí založení. Do školy se mohl
jít podívat každý, mohl si prohlédnout výstavu „Poklady z půdy“, které děti donesly. Byly zde například staré hračky, knížky
nebo oblečení. Hodně věcí tam měla i paní
ředitelka, třeba svoji sukni, když začala dělat paní ředitelku v Semíně. Hodně lidí tam
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Oslavy naší školy
Nastala sobota 22. 6. 2019. Byl to den
plný oslav. Například jsme slavili 680 let obce
Semín, 145 let základní školy Semín, 100 let
TJ sokol Semín. No, bylo toho hodně. A jak
jsme to slavili? Ráno v 9hod jsme na hřišti
hráli utkání s maminkama a babičkama.
Potom s tatínkama. Co se hrálo, tak ve škole
byla výstava „Poklady z půdy“, kterou jsme
dlouho předem s paní učitelkou a rodičema chystali. Měli jsme doma najít staré věci
a přinést je. A hodně lidí se na ni chodilo dívat a taky si povídat s paní ředitelkou a paníma učitelkama a panem učitelem, který už je
nový pan ředitel. Po obědě měla představení
školka a pak jsme přišli na řadu my. Zpívali
jsme písničku Stromy. Také bylo rozloučení
s páťákama. Já, Dája a Anežka jsme četli, co
přejem naší škole ke 145 výročí. Pak bylo roz-
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loučení s paní ředitelkou Věrou Novotnou.
Nejlepší bylo, když jsme s paní učitelkou pouštěli na ráz balonky a paní učitelka jich měla
37, protože byla tak dlouho paní ředitelka.
Pak byla různá ocenění pro hodně lidí. Přijela taky nějaká hodné známá paní, ale jméno si už nepamatuju. A naše paní ředitelka
taky dostala hodně dárků i od nás dětí a taky
od rodičů. Všichni se loučili s náma páťákama, vítali se prvňáci a taky se pasovaly děti
z první třídy na čtenáře. Po ocenění kouzlil
kouzelník. Okolo desáté večer byla show, kde
pán míchal alkoholický drink. Nakonec byl
ohňostroj a už jsme šli domů.
Ondřej K. 5. třída
Dobrá komunikace s rodiči žáků je jedním z hlavních cílů naší školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního
vzdělávacího programu je právě vtažení
rodičů do procesu vzdělávání svých dětí.
V naší škole funguje vzájemné spolupráce opravdu perfektně. Rodiče se se svými
dětmi vždy výborně zapojí do všech akcí
školy. Tímto bychom všem rádi poděkovali. Věříme, že i v budoucnu bude vzájemná
spolupráce nadále dobře fungovat a že se
můžeme všichni těšit na další pěkné oslavy
a úspěšné školní roky.
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