Základní škola Sluhy
Adresa a kontakty:
Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, p. Mratín
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Bičišťová – ředitelka školy
Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
Internetové stránky: www.skola-sluhy.cz

Historie školy
O historii školy se dozvídáme zejména z velmi cenného historického pramenu, kterým je Kronika
Služská sepsaná služským farářem a knížecím arcib. notářem Františkem Pubalem mezi léty 1898 –
1911 a dále ze školních kronik. Školní budova těsně sousedí s kostelem sv. Vojtěcha, avšak není
Budovou původní. Existence školy ve Sluhách není nijak doložena až do roku 1714, kdy se v
Kosteleckých matrikách objevuje zápis o křtu dítěte učitele Maxmiliána Antonína Husáka. Neví se
však, kde vyučoval, ale zřejmě ve svém bytě, stejně jako další učitelé do roku 1733, kdy byla
vystavěna první škola. Místo pro vybudování školy bylo však velmi nevhodně zvoleno v blízkosti
potoka, který se často rozvodňoval a školu poničil. Roku 1832 byla tedy vystavěna nová škola. Avšak
kapacita této školy brzy nestačila, proto byl v roce 1888 položen a 31. května samotným Fr. Pubalem
vysvěcen základní kámen nynější školy. Dne 9 září byla škola vysvěcena, tehdejším vikářem a
kanovníkem ve St. Boleslavi, Pavlem Pilátem. Od svého založení byla škola malotřídní a dle školních
kronik tomu nikdy nebylo jinak
Charakteristika školy
Základní škola Sluhy je školou malotřídní zřizovanou obcí Sluhy. Je však školou spádovou i pro obec
Mratín a pokud to kapacita dovolí, přijímáme žáky i z jiných obcí. Budova školy se nachází v těsné
blízkosti služského kostela sv. Vojtěcha a v„historickém“ centru obce. K budově náleží i velmi pěkná
školní zahrada, na které bylo v rámci rekonstrukce vybudováno víceúčelové hřiště. Škola v současné
době poskytuje zázemí žákům 1. až 5. ročníku. Při škole funguje školní družina a školní jídelna resp.
kuchyně, která připravuje pro žáky obědy, pro děti z MŠ obědy a svačiny. Žáci naší školy, ale i další
zájemci mohou navštěvovat řadu zájmových kroužků. Během celého školního roku se snažíme žákům
zajistit pestrý program v podobě mnoha školních i mimoškolních akcí.
Pojetí a cíle výchovy a vzdělávání
Pojetí a cíle výchovy a vzdělávání v naší škole plně korespondují se směřováním státní i evropské
školské politiky – resp. s požadavky moderní společnosti.

1. Základní, nezbytně nutné penzum informací - znalostí ze základních oborů (český jazyk,
matematika, přírodní a společenské vědy).
2. Naučit žáky „učit se“ tj. tomu jak informace vyhledávat, zpracovávat, zaznamenávat a získávat tím
potřebné znalosti (knihy, moderní média – internet) a motivovat je pro celoživotní vzdělávání.
3. Orientace na situace blízké životu a na praktické jednání, při kterém uplatňují žáci získané
informace, tj. rozvoj životních dovedností.
Hodnocení žáků
Naší žáci dostávají v pololetí a na konci roku vysvědčení, kde jsou hodnoceni známkami. Protože však
víme, že známkou se nedá říci zcela vše o hodnocení žáka v daném předmětu, dostávají děti na konci
školního roku ještě „dopis od učitele“, ve kterém se snažíme blíže popsat, proč jsme dítě hodnotili
danou známkou, jak si vede celkově, v čem vyniká, kde je jeho slabina a podobně.
Výuka cizích jazyků
Od 1. ročníku mají žáci povinný cizí jazyk. Na naší škole vyučujeme anglický jazyk, ale v případě zájmu
máme možnost zařadit i zájmově jazyk německý.
Plavecký výcvik
Žáci mají možnost zúčastnit se každý rok plaveckého výcviku, který probíhá v plavecké škole v
Neratovicích.
Dopravní výchova
Děti jsou denně součástí dopravních situací, ať už jako chodci, nebo jako začínající cyklisté. Zapojili
jsme se do projektu dopravní výchovy, k tomu máme vhodný výukový program, který využívá i školní
družina.
Spolupráce s mateřskými a základními školami
Součástí školy je i mateřská škola ve Sluhách a úzce spolupracujeme i s Mateřskou školou Mratín, ze
které k nám také přichází řada prvňáčků. Spolupráce spočívá především v udržování partnerské
spolupráce, výměně zkušeností, ale i setkávání při různých příležitostech (besídky, divadelní
představení apod.).
Naše škola dále spolupracuje s okolními základními školami – především se Základní školou T.
Stolzové v Kostelci nad Labem, kam odchází většina žáků z pátého ročníku na druhý stupeň.
Spolupráce spočívá taktéž ve vzájemné výměně informací, zkušeností, návštěvách, společných
soutěží a dalších akcí.
Škola v přírodě, výlety, exkurze, divadelní představení
Každoročně pořádáme pro naše žáky týdenní ozdravný pobyt – školu v přírodě. Vybíráme vždy
lokalitu, která je zajímavá jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska možností podnikání
pěších výletů a návštěvy zajímavých míst a kulturních památek. Během roku pak pro děti chystáme
také divadelní představení, exkurze a další výlety.

Školní družina
Školní družina při Základní škole Sluhy disponuje od letošního roku kapacitou 90 žáků. Přednostně
jsou do ní zařazováni žáci z nižších ročníků a dojíždějící žáci, v součané době však můžeme umístit
všechny zájemce. Provoz školní družiny se snažíme přizpůsobit potřebám rodičů. Ranní provoz
družiny bude v letošním roce od 6,45 do 8,00 hodin a odpolední od 11,55 do 17,00 hodin. Po dobu
školní družiny jsou pro děti připraveny jak aktivity odpočinkové –relaxační, tak i sportovní. V zájmu
nenarušování těchto činností žádáme rodiče o to, aby děti vyzvedávali do 13 hodin nebo pak od
14,30 hodin. Poplatek za školní družinu je stanoven na částku 120,-Kč měsíčně za dítě. V případě
docházky dítěte pouze na 1 den nebo 2 dny v týdnu je snížen 60,- Kč měsíčně. Poplatek se vybírá vždy
na období kalendářního roku, tedy od září do prosince a od ledna do června.

Pedagogický sbor
Mgr. Lenka Bičišťová, ředitelka školy a učitelka
Mgr . Andrea Bičová, učitelka
Mgr. Václava Lebdušková, učitelka
Mgr. Kateřina Rychlá, učitelka
BcDis. Monika Ulrichová, učitelka
Zdeňka Šerclová , vedoucí vychovatelka ŠD
Nikola Dvořáková, vychovatelky školní družiny a učitelka
Tomáš Trávníček, asistent pedagoga a vychovatel ŠD
Marie Vojtěchová, vedoucí učitelka MŠ
Markéta Sandová, učitelka MŠ
Marcela Krištofová, asistentka pedagoga MŠ

Další pracovníci školy
Jaroslav Svoboda, hospodář, vedoucí ŠJ
Irena Hrabětová, hlavní kuchařka
Bronislava Vojtěchovská, kuchařka
Oldřiška Hudečková, školnice a uklízečka v ZŠ
Michala Petříčková, kuchařka, školnice a uklízečka v MŠ

Školní kuchyně
Školní kuchyně při naší škole poskytuje žákům obědy a pro děti v MŠ dopolední i odpolední svačiny.
Připravujeme velmi chutnou, domácí stravu a snažíme se, aby námi nabízený jídelníček byl velmi
pestrý a respektoval zásady racionální výživy.

