
Základní škola Oudoleň
okres Havlíčkův Brod



Obec Oudoleň
Poloha: 15 km severovýchodně od Havlíčkova Brodu
Počet obyvatel: 360
Klady: půvabná krajina Českomoravské vysočiny 

obec se nachází v údolí mimo hlavní silnici
Zápory: málo pracovních příležitostí, nedostatečná dopravní obslužnost



Základní škola Oudoleň
Škola je v obci od r. 1798

Školní rok 2005/2006

Součásti školy
ZŠ dvojtřídní - 17 žáků
MŠ - 20 dětí
školní jídelna
školní družina

Zaměstnanci
pedagogičtí:     2 ZŠ 

2 MŠ
nepedagogičtí: 3

ZŠ je od roku 2004/2005 
ve výjimce



Náš cíl – škola tvořivá a radostná

škola musí být místem, kde  se žáci necítí ohroženi,            
jen tak může úspěšně naplňovat své poslání



Vyučujeme podle vzdělávacího 
programu Základní škola



V naší škole

• mají děti téměř rodinné 
prostředí

• každé dítě musí zažít 
úspěch

• děti se učí beze stresu    
a rády, což je  nejlepší 
vklad pro celoživotní 
vzdělávání

• podporujeme tvořivost      
a aktivitu dětí



Využíváme všech výhod malé 
venkovské školy

• nízký počet žáků ve třídách nám umožňuje 
zabezpečit individuální přístup

• pracovní tempo je každému žákovi „šité na míru“
• délku vyučovacích hodin přizpůsobujeme programu 

a momentálním potřebám dětí
• ve škole se nezvoní
• jsme v kontaktu s okolní přírodou
• vedeme děti k sounáležitosti s obcí



Co nabízíme

• v rámci ŠD - výtvarný kroužek 

- kroužek německého  jazyka

- práci na počítačích

• o přestávkách - dostatek pohybu: míčové hry,

stolní tenis, pobyt na školní 

zahradě  

- další aktivity podle zájmu 

dětí: výtvarné činnosti, hraní



Učíme se za školou - výlety a exkurze  

Ve školním roce 2004/2005
jsme navštívili

• Muzeum K. H. Borovského          
v Havlíčkově Borové

• Betlém a muzeum v Hlinsku
• Městskou knihovnu v Chotěboři
• Prahu - Hrad, Národní muzeum
• Přibyslav - Muzeum požární 

techniky
• Žleby – oboru
• Hvězdárnu a planetárium v 

Hradci Králové
• Muzeum Emila Holuba v Holicích



Úzký kontakt ZŠ a MŠ

je dobrým předpokladem 

pro pozdější bezproblémový 
vstup dětí do známého prostředí
1. třídy

žáci ZŠ
• připravují dětem MŠ program 

ke Dni dětí (foto)
• hrají  dětem divadlo

organizujeme společné výlety



Spolupráce s rodiči

• vánoční a velikonoční  dílny MŠ 
• rodiče se účastní výletů 

červen 2005

rodiče uspořádali pro děti 

ZŠ a MŠ návštěvu „u indiánů“



Pro veřejnost každoročně připravujeme

• besídku ke Dni matek
• vánoční besídku

• výstavky žákovských prací



Škola je místem,
kde je nám dobře

přespávání ve škole 
červen 2005


