
Učit se v Troubsku není nuda!  

Škola může být i zábava! 

Jsme škola, která je zaměřená nejen na zvládnutí vzdělávacího programu, ale i na rozvoj zájmů dětí. Záleží nám na pocitech našich žáků, 

názorech jejich rodičů a celkové atmosféře ve škole. Ne všichni chtějí lámat rekordy. Snažíme se v dětech probouzet zdravý zájem o 

vzdělání. A daří se nám to. Přesvědčte se sami!     

Vzájemně se respektujeme a jsme přátelé 

To platí nejenom o vztazích mezi dětmi ve třídě, ale i o vztahu mezi dětmi, jejich rodiči a učiteli. Prvořadým úkolem školy je vzdělání 

dětí, ale ruku v ruce s ním jde i posilování vzájemných vztahů, budování respektu a empatie. V příjemné atmosféře se totiž dobře pracuje 

dětem i učitelům. V závěru jsou spokojeni i rodiče. Takže zdravý a přátelský kolektiv je pro nás opravdu důležitý!  

 

  

                                       

 



 

Žijeme zdravě, sportujeme hravě 

 

I když škola nenahrazuje rodinu, může v dětech rozvíjet i jiné než typicky školní dovednosti – třeba lásku ke sportu a k přírodě. Zdravý 

životní styl – to není jenom pohyb, ale i dobré jídlo v hezkém a příjemném prostředí. 

 

 

          

 

V rámci výuky spolupracujeme s centry jako např. Lipka, Linka, Bystrouška, Lužánky….. 

Nabízíme spousty kroužků a odpoledních aktivit. 

 



 

 

Podporujeme v dětech jejich sebevědomí a snahu uskutečnit vlastní cíle 

V dobré škole nejde zdaleka jen o vyjmenovaná slova a slovní úlohy. Naše děti vedeme k tomu, aby věděly, proč je dobré něco znát a 

k čemu všechna ta námaha směřuje. Ujasnění si své hodnoty a nalezení svého místa v životě je pro zdravé sebevědomí to nejdůležitější. 

                           



 

Moudrý učitel, spokojené děti 

Toto je pro nás nejen název našeho projektu, podporujícího rozvoj vzdělání, ale především životní postoj. Sledujeme nejmodernější 

trendy, nebojíme se nových pomůcek a všichni dohromady se neustále vzděláváme a zlepšujeme. Respektujeme tradici, ale novinkám se 

rozhodně nebráníme! 

 



 

Ve třídě je nás méně a jedeme naplno 

Nemačkáme se ve třídách jako sardinky, právě naopak – menší počet žáků ve třídě znamená více prostoru pro každého z nich. Je potřeba 

něco zopakovat nebo si chcete daný postup ještě jednou vyzkoušet? U nás to není žádný problém. I to přispívá k dobré atmosféře ve 

škole a k dobrým studijním výsledkům. 

 Co vy na to, zkusíte to s námi? 

                              


