Hledáme nového ředitele
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice hledá nové vedení
Moderní školní komplex na Tišnovské ulici uvítá každého návštěvníka Lomnice přijíždějícího ve směru
od Tišnova. Budova školy zahrnuje I. a II. stupeň Základní školy, Mateřskou školu, Základní uměleckou
školu a školská zařízení: školní jídelnu, školní družinu, krytý bazén, multifunkční hřiště a školní klub.
Budova poskytuje i byt pro ředitele, na jehož bedrech spočívá vedení všech tří subjektů školy (ZŠ, ZUŠ
a MŠ).
Základní škola s kapacitou 390 dětí je atraktivní svým komunitním charakterem. Pedagogové využívají
skupinové a projektové vyučování se zřetelem na individuální přístup, což umožnuje také rozdělení 1.
– 3. ročníku do 2 tříd, momentálně po 15 žácích. Anglický jazyk mají žáci již od 1. ročníku, ke zlepšení
napomáhají jazykové kroužky včetně přípravy zájemců na zkoušky Cambridge YLE a KET.
V rámci školy funguje rovněž speciální třída. Všeobecně vzdělávací předměty se zde učí žáci v tempu,
náročnosti a časové délce individuálně přizpůsobené svým možnostem. Na předměty výchovného
charakteru se podle věku zapojují do běžných tříd základní školy. Škola také nabízí rodičům v rámci
inkluze možnost zařazení žáka do běžné třídy s asistentem pedagoga.
Základní umělecká škola vyučuje hudební, výtvarný a taneční obor. Soustředí se na klavír, kytaru, bicí,
flétnu, trubku či elektrické klávesové nástroje. Studium je rozděleno na přípravné, základní studium I.
stupně, základní studium II. stupně a studium pro dospělé.
Mateřská škola poskytuje zázemí aktuálně pro 70 dětí, které jsou zařazeny do tří tříd.
Škola je bezbariérová. Prostorové uspořádání interiéru školy a technické vybavení ji řadí mezi nejlepší
v regionu. Všechny třídy mají interaktivní tabuli, součástí jsou samostatné odborné učebny pro fyziku,
přírodopis a chemii, jazyky, informatiku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a pracovní činnosti
(cvičná kuchyně, dílna s keramickou pecí). Pro pohybové aktivity slouží sportovní hala, nadstandardem
je vlastní školní bazén, sauna a divadelní sálek s podiem a kapacitou 120 míst. Rozvoji čtenářské
gramotnosti napomáhá školní knihovna. Školní poradenské centrum je připraveno pomoci žákům,
rodičům i pracovníkům při řešení výukových i osobních problémů. Školní družina má 3 oddělení o
celkové kapacitě 75 žáků. Školní kuchyně s jídelnou nabízí výběr ze dvou jídel. Součástí venkovního
areálu školy je multifunkční sportovní hřiště, přírodní učebna a školní pozemky s arboretem. Vnější i
vnitřní areály jsou otevřeny pro veřejnost se snahou o optimální využitelnost.
Jednotné vedení tří subjektů je založené na vzájemné spolupráci a koordinaci. Předností školy je
přátelské klima a komunitní charakter, které se prolínají veškerými vnitřními i vnějšími aktivitami školy,
jako jsou kulturní akce, sportovní a vědomostní soutěže, žákovský parlament, školní výlety, návštěvy
divadelních představení. Žáci spoluvytváří prostředí školy. Aktivní účast v projektech a zapojení do
společenského a kulturního dění městyse Lomnice dává škole důležitou kulturní i výchovnou roli a
vytváří ze školy pozitivní prostředí pro všechny žáky, rodiče i pracovníky školy.
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