
Vážení rodiče, 

 

těší nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny  

a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. 

 

1. Několik informací o škole  

 

Naše škola náleží do Centra evropských jazykových zkoušek, je fakultní školou PF České Budějovice.  

Ve školním roce 2022/2023 škola bude vyučovat ve všech ročnících podle školního vzdělávacího plánu „Škola pro život“.  

Jako základní škola chceme žákům poskytnout základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim 

všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem 

s prací na počítačích. Ve škole jsou dvě učebny ICT, tři menší jazykové učebny, odborná učebna hudební výchovy, přírodopisu, chemie a fyziky. 

Nadále chceme rozšiřovat školní informační centrum, které umožní žákům lépe se seznamovat s výpočetní technikou. 

Škola klade důraz na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: jazykové kurzy, olympiády a soutěže, sportovní 

aktivity, kvalitní pěvecký sbor, široké spektrum kroužků, atd. Během docházky do naší ZŠ budou mít žáci možnost zvládnout dovednosti v těchto 

aktivitách:  kurz bruslení na 1. st., základní lyžařský kurz – 3. ročník, plavecký výcvik – 3. a 4. ročník, turistický kurz – 4. ročník, ozdravný pobyt u 

moře v Itálii – 5. ročník, cyklokurz – 6. ročník, lyžařský kurz zdokonalovací – 7. ročník, snowboardingový kurz – 8. ročník, kurz  raftingu – 9. 

ročník. Je žádoucí, abyste s těmito budoucími aktivitami svých dětí počítali již při vstupu do školy a včas jim přizpůsobili domácí rozpočet. 

Školu navštěvuje cca 500 žáků, kteří chodí do 19 tříd. Kolem 150 žáků z 1. až 5. tříd navštěvuje 6 oddělení školní družiny. 

Ve škole se vyučuje anglický a německý jazyk, od 6. tříd si žáci mohou vybrat z několika skupin volitelných předmětů (např. konverzace 

v angličtině, základy administrativy, sportovní hry, semináře).  

Ve škole pracuje 29 učitelů, 6 vychovatelů školní družiny, 7 asistentů, 10 hospodářsko-technických pracovníků a 9 zaměstnanců školní 

kuchyně. Přáli bychom si, abyste se Vy i Vaše děti v případě potřeby obraceli bez obav a s důvěrou na kteréhokoli zaměstnance školy, abychom 

společně hledali řešení případných problémů. 

 

 

2. Učební plán 1. třídy 

 

Český jazyk  8 hodin 

Anglický jazyk 1 hodina 

Matematika  5 hodiny 

Člověk a jeho svět 2 hodiny 

Hudební výchova 1 hodina 

Výtvarná výchova 1 hodina 

Člověk a svět práce 1 hodina 

        Tělesná výchova 2 hodiny 

 

 V první třídě lze vyučovat různým předmětům v blocích, menších časových celcích, než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené 

činnosti kombinovat a propojovat, ale při zachování celkové týdenní dotace pro všechny vyučovací předměty.  

 

Vyučování začíná v 7: 55 hod a v 1. třídě končí zpravidla v 11: 25 nebo 12:20 hod. 

 

3. Školní družina 

 

Ve škole pracuje 6 oddělení školní družiny, které navštěvují podle zájmu rodičů žáci 1. – 5. třídy (někteří žáci se neúčastní všech aktivit  

školní družiny). Pracovní doba školní družiny je od 6:00  do 17:00 hod. 

 

      

4. Je Vaše dítě připraveno na školu?                                                                                                         

 

       Společenské předpoklady 

 

        -               je oblíbeno a přijímáno ostatními lidmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický postoj, když musí čelit  problémům 

- umí se rozdělit s ostatními, není sobecké 

- je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly 

- je spokojené, když si hraje se skupinou přátel 

- umí si zajistit své osobní potřeby, umytí a osušení rukou 

- když se nabízí nová činnost, je ochotno se zapojit 

- pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá 

- umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky, svoje místo a věci udržuje v pořádku 
 

      Fyzické předpoklady 

 
- umí si poradit s knoflíky, zipy, tkaničkami 

- umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit, navléká korálky 

- umí chytit a hodit velký míč 

- umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině 

- umí poskočit, chvilku poskakuje po jedné noze 

- není přehnaně apatické nebo nesoustředěné 

- je schopno dosáhnout přes hlavu pravou rukou na své levé ucho a obráceně 

-  



 

      Psychické předpoklady 

 
- umí hovořit o nedávné události rozumně a s určitým stupněm plynulosti 

- poslouchá příběhy bez přílišných projevů neklidu 

- rozezná barvy a zná jejich názvy 

- zná své jméno, příjmení, orientuje se ve své rodině, zná adresu bydliště 

- pamatuje si, o čem jsou jeho oblíbené pohádky 

- správně vyslovuje, tvoří plynulé věty 

- umí zpaměti některé říkanky a písničky 

- projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst 

- zapojí se do her, novou hru začne hrát podle instrukcí 

 

       Spolupráce rodiny a školy 

 
- jednotná výchova rodiny a školy  

- každodenní rozhovor o školní práci 

- důsledná kontrola pomůcek 

- dohled při psaní domácích úkolů 

- pravidelné návštěvy třídních schůzek 

- spolupráce s třídním učitelem, důvěra, společný postup při výchově 

 

 

  

Vážení rodiče! 
 

Naše škola poskytuje bezplatně všem žákům 1. ročníku některé učebnice a učební texty. Tyto učebnice žáci na konci roku 

nevracejí, zůstávají jejich majetkem. Navíc poskytujeme našim žákům zdarma i některé další školní potřeby.  

 

   

     

   

Přesné informace o tom, co si děti mají do školy opatřit, budou zveřejněny na webových stránkách školy a dostanete je první 

školní týden od paní učitelky. Přijďte tedy do školy s dobrou náladou a chutí do práce. Slavnostní zahájení školního roku pro 

žáky 1. tříd proběhne 1. září 2022 

v 8:00 hod před hlavním vchodem do školy.   

                                                       

Chceme popřát Vašim dětem šťastný vstup do školy, mnoho spokojenosti a úspěchů ve studiu. 

 

 

 

 

Mgr. Milena Thalerová      Mgr. Jaroslav Schmied 

zástupce ředitele školy                                                                        ředitel školy 

  

 

 


