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8. dubna 2020 od 12.00 do 18.00 hod. 

K zápisu se dostaví děti narozené  

od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a také děti,  

které nyní mají odklad školní docházky. 

Vážení rodiče, Vy, jako zákonní zástupci, máte právo si vybrat pro své dítě školu, 

do které chcete, aby chodilo. Každé město stanoví školní obvody, které jsou pouze 

orientační a slouží k rozhodování o přijetí dítěte, pokud je nadměrný počet žadatelů.  

K zápisu si doneste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Veškeré informace najdete na webových stránkách školy (Směrnice k organizaci  

a průběhu zápisu, ukázka Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, Desatero pro 

rodiče, Jak vybrat správnou brašnu?). Máme zde i plakátek Šikovného předškoláčka 

s odkazem na webové stránky, kde najdete fotografie a informace z lekcí, odkazy na 

další webové stránky vhodné pro předškoláky a jejich rodiče.  

Na Vaši návštěvu se těší učitelé naší základní školy  

a hlavně paní učitelky budoucích prvních tříd 

Mgr. Dana Friedlová 

Mgr. Pavla Novotná 

Mgr. Gabriela Uvírová 
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Naše škola Vám nabízí: 

 přátelské a motivující prostředí 
 stabilní, tvořivý a plně kvalifikovaný pedagogický sbor 
 výhodnou pozici školy (autobusové stanoviště, Základní umělecká škola, 

kino, bazén, muzeum, poliklinika) 
 činnost Klubu nadaných dětí a pravidelné testování IQ žáků Mensou ČR 
 poradenské služby zkušeného školního psychologa  
 odbornou a kvalifikovanou péči o nadané a mimořádně nadané žáky a žáky  

se speciálně vzdělávacími potřebami; ve škole působí školní speciální 
pedagog a 11 asistentů pedagoga 

 od 6.00 do 7.30 h mají žáci možnost navštěvovat ranní družinu, odpolední 
provoz ŠD je do 17.00 pro žáky 1. stupně   

 ŠD svými aktivitami navazuje na školní vzdělávací program a rozvíjí 
schopnosti a dovednosti žáků v různorodých činnostech 

 v první třídě učíme vázané písmo  
 15 zájmových kroužků zdarma 
 využívání školní žákovské knihovny 
 kvalitní a pestrou stravu ve školní jídelně (s možností výběru jídla) 
 novinky na webových stránkách školy a jednotlivých tříd 
 ekologické aktivity: sběr papíru, léčivek a lesních plodů, Recyklohraní 
 výuka probíhá v kmenových třídách, které jsou všechny vybaveny 

interaktivní tabulí nebo dataprojektory 
 v rámci výuky mohou žáci využívat tři počítačové učebny s připojením  

na internet, odborné učebny jsou vybaveny notebooky 
 výuku anglického jazyka již od 1. třídy 
 pro žáky jsou každoročně připravovány akce: Mikuláš a Mikulášské 

nocování, lyžařský výcvik (včetně dětí z MŠ) ve SKI areálu Bílá, maškarní 
karneval, sportovní olympiáda, Noc s Andersenem, Veselé Velikonoce, 
Pasování prvňáčků na čtenáře, pravidelné návštěvy městské knihovny, 
návštěvy divadelních představení a jiných kulturních akcí 

 zapojení do projektů Ovoce a mléko do škol a Obědy pro děti 
 v rámci výuky učitelé pro žáky připravují tematicky laděné projektové dny 
 v průběhu roku absolvují žáci 1. až 4. ročníku plavecký výcvik, v 5. ročníku 

záchranářský kurz 
 pravidelné pořádání divadelních představení školního souboru Tyršovadlo 

pro žáky a děti MŠ 
 pro předškolní děti a jejich rodiče organizujeme lekce Šikovného 

předškoláčka 
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Prosím, přečtěte si několik zásad, kterými můžete dát svému dítěti pocit bezpečí  

a zázemí:  

 jednotné výchovné působení obou rodičů i prarodičů (nebo lidí, kteří  
o dítě pečují) 

 navazujte s dítětem fyzický kontakt, při pochvale ho pohlaďte, starší dítě 
poplácejte po rameni, smějte se společně, žertujte 

 navazujte s dítětem při komunikaci oční kontakt (jinak si myslí, že vás 
jeho sdělení nezajímá) 

 věnujte dítěti alespoň 15 minut denně tak, aby vás mělo jen pro sebe, 
udělejte si čas na společnou zábavu, školní výsledky proberte v klidu 

 nesrovnávejte dítě se sourozenci, spolužáky nebo se svojí představou, 
zdržte se kritiky a urážek při neúspěchu (poruchy chování vznikají  
i z pocitů nespravedlnosti po selháních při neodhalených poruchách učení) 

 pro své dítě jste vzorem v chování i jednání, proto sami dodržujte to, co 
od něj vyžadujete 

 učte své dítě (i sebe) pozitivně vnímat svět – odpouštět, neodsuzovat, 
nezávidět, uvědomovat si své dobré stránky, ale i nedostatky 

 S nákupem věcí do 1. třídy ještě prosím vyčkejte. 

V úterý 26. 5. 2020 v 15.00 hod. se koná informativní schůzka pro rodiče 

budoucích prvňáčků, kde Vám třídní paní učitelky podají vyčerpávající informace.  


