Křesťanská ZŠ a MŠ Litoměřice, Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice

Vzdělávací koncepce
Křesťanská základní škola Litoměřice, školní družina
Základní škola navazuje na křesťanskou MŠ Klubíčko, založenou v roce 2013. Reaguje na
potřebu rodičů dětí, vycházejících z této církevní mateřské školy, umístit dítě na základní
školu podobného zaměření.
Stejně jako mateřská škola je i základní škola zřizována pro děti z křesťanských rodin i
rodin široké veřejnosti. Předpokladem je respektování křesťanských a etických důrazů naší
školy. Ve třídách s menším počtem žáků bude možné uplatňovat individuální přístup.
Tvoříme toto rodinné prostředí, aby děti měly bezpečné místo pro svůj růst a rozvoj. Záleží
nám na každém jednotlivci. Respektujeme jedinečnost dítěte s jeho schopnostmi a
vývojovými možnostmi.
Vzdělávání bude probíhat klasickou formou, proloženou hravými, tvořivými
a
odpočinkovými prvky v rámci jasně stanovených pravidel. Upřednostňujeme názornou
výuku podle Jana Amose Komenského. Jeden den v týdnu bude vyhrazen projektům a
zážitkovému vzdělávání.
Škola je prvostupňová, s celkovou kapacitou 40 dětí ve třídách s více ročníky. Nachází se v
budově Evangelické církve metodistické, která je zřizovatelem školy. Pro 1. a 2. ročník jsou
zrekonstruovány prostory ve 2. patře. Škola v budoucnu obsadí celé patro. Blízkost parku a
vlastní zahrádka umožní dětem trávit družinový čas venku v pěkném prostředí. K dispozici
bude mít družina i prostory Mateřského centra Klubíčko v 1. patře. Pro ranní družinu bude
možno využít služby MŠ v přízemí.
V září 2020 bychom rádi uvítali v první třídě 10 prvňáčků. Malý počet žáků a úzká
spolupráce učitele s rodiči bude hrází proti nezdravým vztahům mezi žáky.
Ve škole povedeme děti k úctě ke Stvořiteli, k člověku, k přírodě. Přirozenou formou, na
základě osobního příkladu učitelů. Neplánujeme přímou výuku náboženství. Držíme se
společného vyznání: Ježíš je Pán. Nezasahujeme rodinám různého spektra církví do
jednotlivostí týkajících se teologie. Již v MŠ se děti seznamují s Biblí, pozorují, jak se
učitelka či jiné dítě křesťanů modlí, mohou zpívat písně s křesťanskou tématikou.
Klademe důraz na prvky, které z křesťanství vycházejí: zdravé vztahy, síla k odpuštění,
láska k druhému i sobě samému. Přijetí. Zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy. Radost a
úcta ke všemu stvoření, hodnota života, ohleduplnost a radost z vykonané práce.
ZŠ je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT pod názvem Křesťanská
základní škola a mateřská škola Litoměřice. Bude vzdělávat dle školního vzdělávacího
programu sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
Zákonní zástupci budou přispívat na chod školy školné ve výši 7 000 Kč ročně..

Školní družina bude zabezpečovat žákům náplň volného času v době před vyučováním,
odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.
Odpolední režim ve školní družině bude umožňovat fyzickou aktivitu dětí jako kompenzaci
sezení při vyučování. Budou podporovány a usměrňovány spontánní individuální či
skupinové aktivity s důrazem na sociální dovednosti v kolektivu. Nebude chybět nabídka a
vedení v zájmové činnosti – angličtina, flétna. Doba a způsob odpočinku se budou řídit
potřebami dětí. Pro pohybovou aktivitu bude sloužit zahrada školy a přilehlý park. V ranní
družině budou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření.
Družina není zpoplatněna.

