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Vážení rodiče, 

 

dovolte, abych Vám v souvislosti s blížícím se zápisem do 1. třídy podal několik informací. 

Zápis do 1. třídy je bezesporu velkým dnem v životě dítěte, není však nutno hledět k němu  

s obavami. V drtivé většině případů proběhne první setkání dítěte se školou  

v přátelské atmosféře formou rozhovoru, během kterého dítě prokáže určité znalosti (základní 

barvy a geometrické tvary, orientace v nejjednodušších počtech), projeví některé dovednosti  

(přednes krátké básničky, nebo písničky, nakreslí obrázek). Za snahu si odnese několik 

drobných dárků a může se těšit na první školní den. Školní zralost je samozřejmě u dětí 

rozdílná, je potřeba brát v úvahu, že za 7 měsíců, které zbývají do zahájení školní docházky, 

se dítě může velmi změnit. Při pochybnostech, zda bude dítě schopno zvládat nové školní 

povinnosti, doporučujeme konzultace s odborníky v oboru dětské psychologie a  

s dětským lékařem. V některých případech je doporučen odklad školní docházky, který dává 

dítěti možnost dozrát.  Často tento odklad požadují sami rodiče a bývá jim vyhověno. Je dobré 

pro tyto případy přinést doporučení od lékaře, případně z pedagogicko psychologické 

poradny. Jsme rádi, že naši rodiče služby těchto odborníků bez předsudků využívají. 

Možnost požádat o odklad trvá až do 31. května 2016. 

První třída je pro vzdělávání a výchovu dítěte velmi důležitá. Dobré základní návyky, 

dovednosti a znalosti umožní žákům kvalitní práci po dobu celé školní docházky. Některé děti 

potřebují, ba přímo vyžadují větší pozornost a péči ze strany učitele, především při nácviku 

psaní i dalších dovedností. Při optimálním počtu dětí ve třídě (do 20) má pedagog velký 

prostor nejen rozvíjet dovednosti, ale je čas i na rozvíjení schopnosti komunikovat. Žádné dítě 

se nedostane na okraj zájmu, vždy bude v centru dění.  Pro děti, u kterých se během školního 

roku projeví specifické poruchy učení, je zavedena dyslektická ambulantní poradna, 

vedená zkušenou speciální pedagožkou. Po rekonstrukci v roce 2007 je naše škola 

bezbariérová. 

Volný čas mohou děti trávit ve školní družině, můžou využít služeb školní kuchyně. Při 

zápisu můžete vznést své požadavky na provozní dobu družiny. Děti se mohou zapojit i do 

různých zájmových kroužků (anglický jazyk, šikovných rukou, flétnový a kytarový, pěvecký, 

výtvarný, pletení z pedigu, sportovní), zájemci o hudbu mohou navštěvovat pobočku ZUŠ, 

nebo se účastnit práce v pěveckém sboru Vinohrádek. Pro děti s vadami řeči je zřízena 

logopedická poradna.  
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Využíváme všechny nově vybudované prostory školy. V podkroví nové budovy žáci a jejich 

učitelé pracují v nové hudebně, výtvarné pracovně, jazykové pracovně, navštěvují dětské 

oddělení místní knihovny. Ve všech třídách máme výškově nastavitelný nábytek,  

k výuce využíváme nejmodernější audiovizuální techniku. Od září 2011 mohou žáci pracovat 

v nové počítačové pracovně se 14 stanicemi, v obou budovách školy je možnost se kdekoli 

připojit k internetu (wifi). Budete-li mít zájem, můžete si veškeré výše zmiňované prostory 

prohlédnou při Dni otevřených dveří dne 12. ledna 2016 od 7:30 do 18:00 hodin. 

V oblasti výuky cizích jazyků nabízí naše škola angličtinu jako hlavní cizí jazyk a jako druhý 

cizí jazyk němčinu, oba jazyky vyučují kvalifikované pedagožky. V loňském školním roce 

jsme zavedli výuku angličtiny pro 1. a 2. ročník, zatím formou jednohodinové lekce týdně. Od 

3. ročníku se angličtina vyučuje 3 hodiny týdně. 

Pro žáky 1. třídy je důležité klidné, nekonfliktní prostředí. Čím později je dítě vystavováno 

stresu, tím lépe se s ním bude umět vyrovnávat. Stává se, že rodiče ve snaze zajistit dítěti co 

nejširší vzdělávací možnosti svého prvňáčka zahltí a nedopřejí mu klidné a pohodové dětství, 

ke kterému pochopitelně patří i školní povinnosti, ale i čas pro hru, sport a kamarády. Klidné, 

přátelské prostředí naší školy umožní Vašemu prvňáčkovi dobrý start.   

Na závěr jenom malé shrnutí: zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 

a starších, které ještě nebyly u zápisu. Zápis se týká i dětí, jejichž rodiče budou žádat o 

odklad povinné školní docházky. Děti, které měly odklad z roku 2015, k zápisu nemusejí. 

Zápis proběhne 5. 2. 2016 od 13:00 do 17:00 hodin v prostorách 2. třídy v I. poschodí 

nové budovy. Do školy přicházejte hlavním vchodem. Náhradní termín je stanoven na 9. 

únor 2016 od 13:00 hod do 14:30 hodin, v jiném termínu a čase po tel. domluvě 

(416737095). 

O životě školy, o jejích aktivitách a organizaci vyučování se můžete víc dozvědět také na 

internetových stránkách školy: www.skolazalhostice.cz 

 

Těšíme se na setkání! 

                                                                                                Mgr. Vladimír Fiedler 

V Žalhosticích 4. 1. 2016        ředitel školy 
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