
Přejete si, aby vaše dítě rádo chodilo do školy? 
 

    
 

Naše málotřídní vesnická 
škola se nachází v Suchém 
Dole v okrese Náchod. Tato 
škola se soustředí na solidní 
základy vzdělávání a výchovy 
pro děti ve věku od tří do 
jedenácti let. Je zcela moderní, 
v posledních letech prošla 
celkovou rekonstrukcí a našla 
si svůj přívětivý a přitom účinný 
styl výuky. Po radikální přestavbě v roce 2009 byla rozšířena o celý trakt 
krásné tělocvičny a prospěla jí také úprava půdních prostor pro školní 
družinu a knihovnu. V rámci rekonstrukce bylo vystavěno i zcela nové 
sociální zázemí. Nyní škola poskytuje plnohodnotnou péči a komfortní 
prostředí nejen pro vzdělávání, ale též pro zdravé a pohodlné stravování 
a mimovýukové  aktivity dětí. Jsou zde také otevřené dveře pro rodiče, 
jimž zájmy jejich dětí nejsou lhostejné. I oni se mohou podílet na náplni 
času, který děti ve škole tráví. S obdivem pro okolí lze ocenit práci školy 
na úrovni kulturních vystoupení, příhraniční spolupráce s polskou školou 
ve Vambeřicíh a velmi dobrou podporu zřizovatele Obce Suchý Důl, 
která má pouze 450 obyvatel. 

Předškolní i základní vzdělávání 1.stupně vytváří jednotný 
domácký celek. Práce v třídních kolektivech je založena na vstřícné 
rodinné atmosféře při využívání moderní, nově pořízené techniky. 
Novotou voní také interiéry s propracovaným nábytkem, podlahovými 
krytinami, obklady, nemluvě o knihách a kvalitních a nákladných 
učebních pomůckách – jednoduše řečeno, děti se zde mohou cítit stále 
jako doma. 

 



Přednosti, díky nimž suchodolská škola stále více získává na své 
oblibě, jsou:  

• dobře vybavené malé rodinné zázemí zajišťující veškerou péči 
týkající se vzdělávání dětí; 

 

• zařazení metod a pomůcek pedagogiky Montessori, které 
názorným způsobem rozvijí schopnosti dětí; 
 

• zavedení předmětu Praktický život pro 1.-2.roč., kde si děti 
osvojují běžné pracovní činnosti; 

 

• možnost zařazení žáků jak nadaných, tak i dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami; 

 

• dosahování dobrých výsledků žáků na dalším stupni vzdělávání i 
na víceletých gymnáziích; 

 

• škola je zapojena v řadě přeshraničních evropských projektů 
přispívajících k mnoha zajímavým volnočasovým aktivitám; 

 
Specifikem školy je zavedení nového předmětu Praktický život pro 

mladší žáky spojené třídy 1.+ 2.roč. inspirovaného principy Montessori 
pedagogiky. A že je tento předmět mezi dětmi nesmírně oblíben, se není 
čemu divit. 

Výuka čtení v 1.roč. probíhá podle metod Sfumata. Děti se v 1.pololetí  
každý týden seznamují s novou hláskou. Po ranním seznámení 
s nejrůznějšími předměty, které začínají právě danou hláskou, navazuje 
oblíbená hodina Praktického života, kde se na počáteční hlásku připraví 
nejrůznější aktivity hrubé i jemné motoriky, procvičení pracovních návyků 
a kreslení. Děti nejvíce láká práce na připravených úkolech typu, co 
dělám v kuchyni, jak pomáhat tátovi, atd. 
Např. hláska U- umývání nádobí, utěrky a skládání ubrousku, co je to 
ulita, uzávěr a jeho otevření a zavření. 
V jiných hodinách děti s nadšením stříhaly, vyráběly jednohubky, ovocné 
saláty, pilovaly, zatloukaly hřebíčky, vyšívaly…S úžasem jsme si 
uvědomili, jak jednoduše lze každou hlásku přiřadit k obyčejným 
činnostem běžného života. V závěru hodiny potom vyrobili papírový 
výrobek dle patřiční hlásky. Ovlivněni pracovními tácky dle principu 
Montessori pedagogiky jsme tak nabídli dětem nevšední spojení 
výuky prvočátečního čtení a praktické práce. 
 
Naší snahou je stále co zlepšovat tak, aby škola i nadále byla vizitkou 
krásné obce, která v roce 2002 zvítězila v soutěži Obec roku. 



 
Příloha: foto školy + ukázky z hodin Praktického života 
V Suchém Dole 20.1.2020   Lenka Soumarová, řed. školy 


