Informace o škole v kostce
Jsme velice rádi a těší nás, že je o naši školu tak velký zájem. Při zápisu do 1.
ročníku pro školní rok 2012/2013 jsme zapsali 51 dětí. Pro školní rok 2013/2014 jsme
zapsali 79 prvňáčků, pro školní rok 2014/2015 88 prvňáčků, pro škol í rok 2015/16 60
prvňáčků, pro školní rok 2016/17 63 prvňáčků, pro školní rok 2017/18 81 prvňáčků a
13 dětí do přípravné třídy. Děkujeme všem paním učitelkám a vychovatelkám školní
družiny, že svojí péčí vytvářejí pro vaše děti příjemné prostředí při vyučování,
odpočinku, rekreaci a bohaté zájmové činnosti. Naše škola nabízí výborné podmínky
pro výchovu i vzdělávání všech žáků ZŠ.
Proč si vybrat naší školu?
- jsme škola střední velikosti (22 tříd, 480 žáků, průměrný počet žáků ve třídě cca 22)
s rodinným klimatem, spolupracujeme s rodiči na mnoha úrovních (funkční školská
rada, besedy s rodiči, čtenářské chvilky v ŠD, doprovody na akce, finanční a hmotná
pomoc rodičů, dva spolky rodičů)
- nácvik počátečního čtení analyticko-syntetickou metodou
- výuka prostřednictvím činnostních metod učení (vlastní činnosti žáků, objevování,
využití vlastní tvořivosti, vycházení ze životních situací, poskytování přiměřeného
času k učení, mezipředmětové projekty, vlastní organizace učení, práce ve
skupinách, využití tzv. vnitřní diferenciace ve třídách)
- výuka matematiky činnostní metodou (žáci sami kladou otázky, pochopení pojmů,
práce s pomůckami, cyklické opakování)
- program Montessori, volitelně od 1. ročníku
- angličtina povinně od 2. ročníku v rozsahu 2 hod. týdně, od 3. roč. 3 hod. týdně (v
1. roč. možnost využitá anglické družiny s rodilým mluvčím), další cizí jazyky
němčina a francouzština - školní jídelna, družina i kluby v budově školy
- škola jako galerie – pořádáme po celý školní rok výstavy (betlémy, projekty, 3D
objekty, fotodokumentace, výtvarné práce)
- jsme aktivní v oblasti enviro (sběr starého papíru, baterií, zářivek), spolupráce s
externími subjekty
- výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, moderní stravovací provoz, kulturní prostředí
- vzájemná úcta a respektování ve vztahu učitelé – žáci
- provoz školní družiny je zajištěn od 6,30 do 18,00 hodin
- široký výběr zájmových činností v budově školy pro žáky 1. - 9. ročníku (výuka hry
na hudební nástroje, výtvarné kluby, tenisová škola, taneční škola, přírodovědný
kroužek, šachy a další) - možnost využití služeb spolupracující logopedky,
logopedický kroužek, individuální logopedická náprava, kroužek čeština pro cizince,
péče o nadané žáky - klub
- ve škole v současné době 12 asistentů pedagoga
- ve škole pátým rokem přípravná třída pro děti s odkladem školné docházky,
výborné zkušenosti s přípravou pro dobrý start v 1. ročníku
- možnost využití služeb kabinetu rozšíření péče – dva speciální pedagogové
(náprava dílčího výukového oslabení, škola integruje žáky s dílčím výukovým
oslabením v běžných třídách) - ozdravné pobyty (5 dnů – 8 dnů - jaro), jednodenní
výlety, návštěva koncertů - projekt Svět v opeře, spolupráce s galerií DOX, s Galerií
Kampa - tělocvična pro sportovní využití žáků a sportovní hřiště s umělým povrchem,

aula, výtvarný ateliér, moderní cvičná kuchyňka, keramická dílna, aula, prostorné
herny ŠD - organizujeme sportovní dny, celoškolní akademie, oslavy narozenin,
preventivní akce ve spolupráci s Policií ČR, návštěvy muzeí, galerií, divadel, výuku
dopravní výchovy na dopravním hřišti, výjezdy do zahraničí a další
- téměř dvacet let jsme fakultní školou PedF UK v Praze (mezinárodní projekty, praxe
studentů, vědecká spolupráce)

• Plnění povinné školní docházky

Zákon č.561/2004 Sb. § 36, odst. 3 a 4: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Žádost o předčasný nástup povinné školní docházky
(PDF) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do
15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Rodiče si často položí otázku, zda je jejich dítě zralé pro vstup do základní školy, zda je schopné zvládnout
nároky spojené s výukou. Pokud mají rodiče nějaké pochybnosti, mohou se poradit s učitelkou v mateřské škole,
s dětským lékařem, popřípadě požádat pedagogicko-psychologickou poradnu o orientační vyšetření školní
zralosti, které rodičům může pomoci při uvažování o odkladu školní docházky. Rodiče se také mohou poradit s
učitelem základní školy při zápisu do školy. Pokud se rodiče rozhodnou žádat o odklad školní docházky, je třeba
písemně požádat při zápisu nebo co nejdříve po něm a žádost doložit doporučujícím posouzením pedagogickopsychologické poradny, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odklad školní docházky

Zákon č.561/2004 Sb. § 37 Odklad povinné školní docházky Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu
do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Pokud
se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné
školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního
roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

