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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Základní škola v Hrubém Jeseníku byla do roku

1991 spádovou školou se žáky 1. stupně pro

obce Hrubý Jeseník, Oskořínek, Chleby, Draho a

Nový Dvůr. Po rozpadu střediskové obce

Oskořínek zajišťuje především vzdělávání žáků

z Hrubého Jeseníka, Oskořínka a Nového

Dvora, ale školu navštěvují i žáci z dalších

okolních obcí Chleby, Jíkev, Tuchom, Křinec, …



ORGANIZACE ŠKOLY

ZŠ v Hrubém Jeseníku je organizována jako
trojtřídní s pěti ročníky. Zřizovatelem školy je Obec
Hrubý Jeseník.

Součástí školy je mateřská školka, školní jídelna a
školní družina. Vyučování probíhá podle vlastního
vzdělávacího programu „Škola pro obec“.

Anglický jazyk je vyučován již od 1. ročníku. V
každém ročníku jsou vyučovány 2 hodiny výtvarné
výchovy. Rozvrh je nastaven tak, aby nebylo
odpolední vyučování.



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Na škole pracuje zájmový výtvarný kroužek,

přírodovědný kroužek, kroužek „hrajeme

divadlo“, kroužek logických a deskových her,

sportovní kroužek a kroužek výpočetní techniky.

V létě organizujeme pro děti týdenní výukový

pobyt v přírodě. Škola rovněž zajišťuje ve dvou

po sobě jdoucích ročnících plavecký výcvik.

Škola též nabízí možnost využití volného času

dítěte ve školní družině.



PROJEKTOVÉ DNY

Naše škola je zaměřená na soužití žáků s občany v 
prostředí malé obce. Velmi úzce proto 
spolupracujeme s obecními úřady, abychom v 
žácích vytvářeli kladný vztah k tomuto prostředí. K 
tomu jsou určeny i projektové dny:

 Naše obec

 Bezpečnost na silnici

 Roční období v našem okolí

 Lidové zvyky a tradice

 Den Země a další



VYBAVENÍ ŠKOLY A ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VÝUKY

Škola je vybavena v každé učebně interaktivní

tabulí a 23 počítači, které využívají k výuce žáci

všech ročníků.

Kvalitu výuky testujeme ve 3. a 5. ročníku

formou testů KALIBRO, ve kterých žáci již

několik let dosahují vynikajících výsledků.



MINULOST

Ještě před několika lety měla škola přes 80 žáků a
všech pět tříd v jednotlivých ročnících. K poklesu
došlo nejenom tím, že všeobecně klesl počet
novorozenců, ale i tím, že rodiče začali dávat své
děti do ZŠ Komenského v Nymburce a do ZŠ
Křinec. Nejvíce to bylo znát u dětí z obce Chleby, v
současné době u rodin, které se do obce
přistěhují. Paradoxně tak vznikla situace, že se
rodiče bojí výuky v malotřídní škole, a přitom by
počet žáků, kteří jsou nyní v Nymburce a Křinci,
stačil na obnovení pětitřídní školy.



SOUČASNOST

V současné době má škola 50 žáků na pravidelnou
výuku, což je určitě výhodou ve výuce – učitelé mají
mnohem více času na individuální práci se žáky, a
výhodou i v řešení výchovných problémů – všichni se
velmi dobře známe. Dalších 36 žáků bylo přijato k
individuálnímu vzdělávání, dva žáci plní docházku v
zahraničí.

Prostředí malotřídní školy navíc zcela přirozeně vytváří
podmínky k výuce ve skupinách dětí různého věku, jak
doporučuje současný Rámcový vzdělávací program.

Tento způsob výuky velmi významně omezuje vznik
šikany a dalších patologických jevů.



ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Naše škola nepodporuje občerstvení z 

automatů. Nabízíme žákům mléčné výrobky  a 

jednou týdně čerstvé ovoce v rámci projektů 

Školní mléko do evropských škol a Ovoce a 

zelenina do škol.

Zdravý životní styl zároveň podporujeme 

celoročním projektem Prevence ve škole.



Vážení rodiče, žádám Vás touto cestou, pojďte se spolupodílet na moderním 

chodu a budoucnosti školy, jejíž historie sahá do poloviny 18. století. 

Z výsledku kontroly ČŠI:

 Systematické a účelné využívání prezentační techniky a počítačů ve výuce má pozitivní dopad 

na utváření klíčových kompetencí žáků. 

 Škola má dlouhodobě výborné výsledky žáků v externím testování, systematicky zjišťuje úroveň 

získaných dovedností a vědomostí žáků, s výsledky aktivně pracuje a porovnává je opakovaně 

v průběhu vzdělávání (testování ve 3. a 5. ročníku).

 Všem žákům s potřebou podpůrných opatření poskytuje systematickou a účinnou podporu, která 

má přímý pozitivní dopad na jejich výsledky vzdělávání. 

V Hrubém Jeseníku 8. února 2022

Mgr. Jaroslav Oberhel 

ředitel školy


