
    Základní škola Netín je organizována jako jednotřídní se čtyřmi ročníky. V současné době se zde učí žáci 1., 2., 4. a 5. 
ročníku převážně z Netína a okolí (Kochánov, Blízkov, Olší, Žďár) 
     Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Neučíme se pro školu, ale pro 
život“.
     Jako povinný cizí jazyk se od 3. ročníku vyučuje anglický jazyk.
     Náboženství jako zájmový kroužek se vyučuje v rozsahu 1 hodiny týdně.

Ředitelka školy: Mgr.Gabriela Holá
vzdělání: VŠ pedagogická Hradec Králové, učitelství 1.st. a absolventka rozšiřujícího studia speciální pedagogiky na PF UK 
Praha
praxe: 28 let na malotřídní škole
- vyučuje: český jazyk, matematiku a vlastivědu

Učitelka: Mgr. Mirka Balounová
vzdělání: MU v Brně obor učitelství 1. stupně
- vyučuje prvouku, přírodovědu, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu, angličtinu, hudební výchovu, tělesnou výchovu, 
informatiku a čtení 
- je vychovatelkou ve školní družině
    
 Ve škole jsou dvě učebny, herna a tělocvična. V letních měsících žáci využívají dětské hřiště v obci a blízké okolí školy.
     V horní třídě jsou nainstalovány počítače, na kterých žáci pracují v hodinách i po vyučování.       V obou učebnách jsou 
koberce k relaxaci dětí a nový nábytek. Relaxační prvky jsou také na chodbách školy. 
     V herně má každý žák svoje místo na svačení, je zde mikrovlnná trouba, kde je možnost ohřát dětem jídlo. V současné 
době není ve škole jídelna ani výdejna, děti si nosí jídlo z domova.
 
Součástí školy je i školní družina s odpoledním provozem do 14,30 hodin (podle potřeby rodičů lze prodloužit). 
Vychovatelkou je Mgr. Mirka Balounová. Činnost v družině je rozmanitá a zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
Výše úplaty za družinu je 50,- Kč za měsíc.
Je zajištěn pitný režim. Škola se účastní projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.
         
     Ke kulturnímu rozvoji žáků přispívají návštěvy divadelních představení ve Žďáře nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí.  
     Škola se zapojuje do řady vzdělávacích akcí v okolí a výchovných projektů – soužití s lidmi s postižením, humanitní 
sbírky na podporu nemocných dětí, ochrana zdraví dětí, ekologie, třídění odpadů apod.
     Přístup k žákům je individuální, podle potřeby je zajištěno doučování.
     Velký důraz je kladen na zajištění plynulého přechodu žáků do plně organizované školy. Spolupracujeme se ZŠ Měřín, 
ZŠ Radostín n. Oslavou, dětskou skupinou Zázraky, účastníme se akcí pořádaných okolními školami, popř. školkami.
     Obě vyučující se účastní akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zkušenosti na nich získané uplatňují 
při zlepšování efektivnosti vyučovacího procesu.

     Za naše největší úspěchy považujeme to, že žáci chodí do školy rádi a že po přestupu na plně organizovanou školu 
nemají problémy a patří mezi šikovné žáky. Také ti, kteří od nás odešli na víceletá gymnázia, pokračují ve studiu úspěšně.   

Citujeme alespoň některé postřehy ČŠI:
 „…činnost školy je účelně řízena, je v ní kvalifikované a stabilizované personální obsazení…je podporován trvalý zdravý 
vývoj žáků a jejich ochrana proti sociálně patologickým jevům…v hodinách byly zvoleny účinné formy výuky, práce žáků 
byla dobře organizována, většinou se vyučujícím dařilo eliminovat nevýhodu společné výuky více ročníků v jedné třídě. 
Žáci pracovali aktivně, vyjadřovali se bez obav a při respektování dohodnutých pravidel…samostatná práce byla zadávána 
diferencovaně a s důsledným ohledem na možnosti různého tempa a výkonu jednotlivých žáků…výhodné je, že žáci mohou 
střídavě používat dvě učebny. Prostorné místnosti obou tříd jsou nově upravovány a působí esteticky podnětně…škola 
plánovitě a úspěšně usiluje o vytváření klidného a bezpečného prostředí. Ve škole je příznivá pracovní atmosféra, žáci cítí 
sounáležitost se svou školou…“     
     
     

Těšíme se na naše nové prvňáčky a
věříme, že se jim bude

v naší škole líbit!


