
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 

schůzka 18. 6. 2019 

Informace o organizaci a počtu 1. tříd:  k dnešnímu dni 55 dětí bude rozděleno do 3 prvních tříd po 

18 - 19 dětech s třídními učitelkami: 1:A p. Mgr. Jarmila Matějová; 1. B p. Mgr. Renata Žáková; 1. C. p. 

Mgr. Jiřina Van Nes 

- rozdělení dětí do jednotlivých 1. tříd bude provedeno v přípravném týdnu na konci srpna z důvodu 

možných změn v průběhu prázdnin 

- seznamy žáků v jednotlivých třídách budou vyvěšeny na vstupních dveřích budovy školy ve středu 

28. srpna 2019, své děti na seznamech najdete pod stejným kódem, který byl použit při sdělení 

rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (při obtížích podá informace ZŘŠ Šigutová), 

jmenné seznamy žáků v jednotlivých prvních třídách budou vyvěšeny na centrální nástěnce při vstupu 

na vedení školy 

 

Zahájení školního roku (slavnostní) proběhne pondělí 2. září 2019 v 8:00 hod. v jednotlivých třídách, 

s účastí vedení školy, vedení Města F n. O., souboru Chasička a  patronů- žáků z devátých tříd, po 

skončení programu si rodiče (cca 9:30 hod.) odvedou děti domů.  

Další dny: v úterý bude vyučování do 9:30 hod., středa a čtvrtek do 10:35 hod. a v pátek do 11:30 

hod. V dalších dnech bude vyučování probíhat podle rozvrhu. 

Ve dnech 9.,10. a 11. září (pondělí, úterý, středa) – Adaptační program (muzikoterapie a hry se 

staršími spolužáky, Adaptační program na Bílé; kanesterapie – (cena bude upřesněna na začátku 

roku)  

Výuka: ŠVP Souhra ( prostudování na webu školy) „zsfrydlant.cz (v 1. ročníku mají žáci 21 vyučovacích 

hodin Čj – 9, M – 4, Prv – 2 Tv – 2 a ostatní výchovy po 1 hodině, dále 1 hodina volitelného předmětu 

(Aj v dotaci 1 hodiny týdně). Dotace bude ve 2. ročníku pak rozšířena na 2 hodiny týdně v souvislosti 

se zavedením moderní metody výuky pod názvem Jolly Phonics,  

Koncepce výuky na I.stupni: 1.-3. třída (zaměření na adaptaci, utváření kolektivu a základních 

pracovních návyků, střídání činností, relaxace, využití projektů i moderních vyučovacích metod); 

Vyučují zpravidla pouze třídní učitelé, pouze výuka jazyka je svěřena aprobovaným vyučujícím 

4. a 5. ročník metody podporující upevnění učebních návyků, zodpovědný přístup ke školním 

povinnostem, příprava na systém výuky na 2. stupni, mohou se více střídat učitelé, v některých 

případech vyučují i vyučující z II. stupně 

Vyučování začíná: 7:50 hod končí zpravidla v 11:30 hod, popřípadě 12:25 hod. 

Školní družina: 4 oddělení, provoz již od 6:00 hod.  

Provoz: ranní i odpolední, vedoucí paní R. Jurenková, přihlásit děti hned 1. školní den po 

slavnostním zahájení, prostory ŠD, jak funguje předávání dětí a další provoz (docházka do kroužků, 

ZUŠ a pod). 



Zájmové útvary:  probíhají od měsíce října, seznam nabídek a přihlášky vždy během září  

Školní stravování: Scolarest – přihlášky od 2. září 2019 ve Scholarestu, od 7:00 hod. (Čip 130 Kč, oběd 

28 Kč, nesmí být stav konta se zápornou částkou. 

Učebnice a školní vybavení:  Veškeré učebnice mají děti zdarma a nevracejí je, platí si pouze 

výjimečně některé PS , popřípadě nadstardandní materiály pro výuku, volitelné předměty- Aj  

Učebnice: vše Nová škola, Matematika (SPN). 

 

 

 


