
Podívejte se, co vaší rodině nabízíme:
Chceme vytvořit školu rodinného typu, kde se cítí dobře děti, učitelé i rodiče. 
Školu, kde se děti v  bezpečném a vlídném prostředí učí v  souvislostech  
a v propojení s reálným životem. Naší snahou je pomoci každému dítěti rozvíjet 
se s radostí, podporovat jeho zájmy a silné stránky.

Náš vzdělávací koncept vychází z  moderních vyučovacích metod. Jednou  
z nich je osvědčená metoda Montessori, která funguje po celém světě v několika 
tisících škol. Metoda Montessori vede děti k  samostatnosti, kreativitě  
a zodpovědnosti za své vzdělání. Díky skvělému systému výukových pomůcek 
je pro děti učení zábavné a atraktivní.

Pak Právě Pro vás je tu Pivoňka!

pro své dítě kvalitní vzdělávání? 

aby Vaše děti chodily rády do školy, zajímaly se  
o okolní svět a přemýšlely vlastní hlavou? 

aby děti byly ve škole šťastné a aby čas, který tu stráví, 
byl smysluplný a radostný? 

aby Vaše dítě trávilo část výuky venku a učilo se být 
vytrvalé, samostatné a odvážné? Netrávit každý den 
večer domácími úkoly? 

otevíráme ve chříči  
základní školu 



MiMoškolní aktivity
Ve škole bude provozována školní družina, která bude co nejvíce času 
trávit venku. Škola bude zajišťovat množství zájmových aktivit. Chce-
me nabídnout kroužek Keramiky, Malby a netradičních výtvarných 
technik, Truhlářský kroužek, Včelařský kroužek, Sportovní hry, krou-
žek Cirkusové akrobacie a žonglování, Hru na flétnu, piano, kytaru, 
bonga, Divadelní a taneční kroužek.

Svoz
Škola disponuje vlastním školním minibusem, kterým bude svážet 
děti do školy. Pokud vaše dítě nastoupí k nám do školy, můžeme se 
domluvit na svozu dítěte z vaší obce. 

inkluze
Jsme otevřeni smysluplné inkluzi. Naše škola může přijmout za urči-
tých podmínek dítě s handicapem. Zvýšenou podporu pro vzdělávání 
u něj zajistí asistent pedagoga. Spolupracujeme se Speciálně pedago-
gickým centrem, logopedem a dětským psychologem.

ProStory a Provozovatel
Škola vzniká v prostorách bývalých dílen v areálu Pivovaru Chříč, kte-
rý je donátorem celého projektu. V současné době prochází prostory 
rozsáhlou rekonstrukcí tak, aby odpovídaly parametrům pro ZŠ za-
psanou v rejstříku MŠMT a zároveň vytvářely příjemné a podnětné 
prostředí. Třídy budou vybaveny počítači, dataprojektorem, součástí 
školy je tělocvična a knihovna. Škola disponuje zahradou, zahrádkou, 
venkovním altánem, týpím a přírodním hřištěm. 

Stravování
Teplé obědy budou zajištěny od dodavatele, který pro vaření využívá 
lokálních kvalitních surovin, připravuje vyváženou stravu s akcentem 
na pestrou sezónní kuchyni a zdravou výživu.

něco navíc
Spolupracujeme s Muzeem každodennosti a budeme se účastnit ko-
munitních slavností v obci Chříč (Tříkrálová sbírka, Masopust, Vyná-
šení Smrtky, Pouť, Večer světla na sv. Martina) i vytvářet další. (Sjezd 
Berounky, zahradní slavnost, dny řemesel, plavecký výcvik aj.) 

PodPora
Vznik školy podporuje obec Chříč, MŠ Chříč i Plzeňský kraj.

co v naší škole nabízíMe? 
Bezpečnou a radostnou rodinnou atmosféru malotřídní základní školy.

Individuální přístup k dětem v malém kolektivu (15 žáků ve třídě s učitelem  
a asistentem pedagoga).

Učení se v souvislostech a prožitkem – předměty jsou provázané. 

Důraz na budování přátelských vztahů ve třídě, na posilování sebedůvěry, 
efektivní komunikace, odvahy a štědrosti dětí. 

Využívání metod moderního učení (matematika dle prof. Hejného, 
práce s montessori výukovými pomůckami, badatelská výuka, metody 
environmentálního a globálního vzdělávání, základy finanční gramotnosti, 
projektová výuka, metody kritického myšlení a čtenářské dílny, výuka  
v terénu, metody dramatické výchovy).

Slovní hodnocení, sebehodnocení a systém sledování pokroků dětí.

Častý pobyt a výuka venku v terénu – na zahradě, v lese, u potoka, na louce. 
Dvakrát do roka týdenní expedice, kde se děti ve skupinách učí přímo v terénu 
a navštěvují zajímavá místa.

Vedení dětí k  šetrnému chování vůči přírodě. Škola bude chovat domácí 
zvířata (ovce, králíky, slepice, včely, morčata), o které se budou moci děti 
starat. 

Učení ve věkově smíšených třídách (1. – 3., 4. – 5. třída), 2. stupeň bude 
otevřen dle zájmu rodičů.

Úzká, otevřená a přátelská spolupráce s rodiči. Rodiči jsou v naší škole vítáni. 
Budou informováni o tom, co děti ve škole dělaly, budou zváni do výuky  
a budou moci kdykoli kontaktovat učitele. 



Napište koordinátorce projektu  
MgA. Janě Jakubíčkové na:  

jana.jakubickova@skolapivonka.cz,  

volejte na 702 404 105 a domluvte si osobní 
schůzku, příp. přijďte na setkání pro rodiče 
představující podrobně koncepci školy v úterý 
28. 2. 2017 od 16:00h v MŠ Chříč. Na setkání 
je nutné se e-mailem či telefonicky přihlásit. 
Děti vítáme, hlídání zajištěno.

Více informací o metodách, vizích a praktických 
informacích Chříčské základní školy Pivoňka na: 

w w w.skol aPivonk a .cz

chcete se o ní dozvědět víc?

Pivoňka tu rozkvétá Pro vás!

Pro školní rok  
2017/18 

přijímáme děti 
do 1. – 3. třídy.




