Základní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod
Jetřichov 126
549 83 Meziměstí 3
Tel.: 491 582 423
E-mail: zsjetrichov@seznam.cz

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis do 1. ročníku ZŠ Jetřichov se bude konat ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 14 do 17 hodin.
V letošním roce se jedná o děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým byl
v předchozím roce udělen odklad povinné školní docházky. K zápisu se musí dostavit
zákonní zástupci dětí, které měly v minulém roce odklad, i těch, pro které budou zákonní
zástupci o odklad žádat.
U zápisu je nutné předložit:
rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas),
doklad o trvalém bydlišti dítěte v případě, že je odlišné od trvalého bydliště zákonného
zástupce, cizinci musí předložit potvrzení o druhu pobytu dítěte v ČR.
Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?
správně vyslovovat všechny hlásky
reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz
umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
pracovat samostatně i ve skupině dětí
vydržet nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
recitovat básničku, zazpívat písničku
vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát základní údaje o své rodině
znát dny v týdnu, pojmy času, roční období, den, noc, ráno…
orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče, nezlob se, skládat puzzle
počítat po jedné do deseti
držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíře
poznat základní barvy a některé jejich odstíny
umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
vystřihovat jednoduché tvary
samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
dodržovat hygienu, umýt si ruce před každým jídlem, jíst příborem
umět pozdravit, poprosit, poděkovat
Pokud některé činnosti dělají vašemu dítěti potíže, nevěšte hlavu, všechno se dá do 1. září docvičit.
Odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech písemně
požádat o odklad povinné školní docházky. Formulář žádosti si můžete vyzvednout přímo u zápisu nebo
dříve u ředitelky školy. Žádost o odklad je třeba podat ve škole do 30. dubna 2018. K žádosti je třeba
přiložit vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny,
Pedagogického centra) a odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na nástěnce školy u hlavního vchodu v přízemí.
Rozhodnutí o nepřijetí si budete moci vyzvednout u ředitelky školy nebo bude zasláno poštou.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE NEPOSÍLÁ.
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Škola bude v roce 2018-2019 vyučovat 1. až 5. ročník podle Školního vzdělávacího programu „Od
hraní k vědění“. Náš školní vzdělávací program je rodičům k dispozici k nahlédnutí.
Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, tj. učíme je českému jazyku a
matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech, v souladu se současnými
trendy jim dáváme dobré základy anglického jazyka (vyučuje se již od 1. ročníku) a seznamujeme je
uživatelským způsobem s prací na počítačích. Do výuky je zařazen v rámci TV plavecký výcvik ve
všech ročnících zdarma.
Všechny ročníky se vzdělávají v jednom kolektivu. Rozvrh hodin máme přizpůsoben tak, že
umožňuje dělit žáky na dvě skupiny (dělíme je v září podle optimálních potřeb žáků), což
umožňuje pracovat v malých skupinách a věnovat se žákům individuálně
Pro žáky se zvýšenými nároky na vzdělávání zajišťujeme individuální učební plány a samostatné
učební jednotky.
Ve škole pracují dvě učitelky (včetně ředitelky školy) a jedna vychovatelka školní družiny
Výuka v 1. třídě
V první třídě se vyučují tyto předměty: český jazyk, matematika, prvouka, hudební, výtvarná a
tělesná výchova, praktické činnosti a anglický jazyk.
V první třídě (i v ostatních ročnících) lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších
časových celcích než jedna vyučovací hodina, jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat, to
vše při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.
Žáci jsou od začátku vedeni k samostatné práci, a to buď jednotlivě anebo ve skupinách.
Vyučování začíná v 8.00 hod, dopolední blok končí v 11.35 hod a odpolední blok končí ve 14.10
hodin.
Školní družina
Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat bezplatně všichni žáci.
Pracovní doba školní družiny se každoročně přizpůsobuje potřebám žáků a rodičů. Obecně jsme
schopni zajistit provoz ŠD od 6 do 15.30 hodin.
V rámci školní družiny probíhá zájmová činnost žáků – převážně výtvarná činnost, pracovní činnosti
a sportovní hry. Činnost se odvíjí od zájmu žáků a rodičů.
Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku u vychovatelky školní družiny.

Školní jídelna
 Žáci se mohou pravidelně stravovat ve školní jídelně, která je umístěna v budově školy.
Bližší informace o chodu školy Vám mohu podat při zápise nebo je můžete vyhledat na našich webových
stránkách (www.skolajetrichov. cz a www.facebook.com/skolajetrichov/ ).
Motto: NAŠE ŠKOLA JE






místem přípravy pro život
místem radosti
místem pochopení
místem úspěchu
místem otevřeným veřejnosti

Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka)

