Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí

Vážení rodiče,
potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme
zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout
informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.

Mgr. Magdalena Rybárová, ředitelka

Několik informací o škole

1.

Ve školním roce 2022/2023 bude škola vyučovat podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání S dětmi o dětech.
Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, to je:





naučit je dobře českému jazyku a matematice,
poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech,
v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy anglického jazyka,
seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího
standardu:
 nepovinný předmět náboženství,
 zájmové útvary - Kroužek angličtiny, Deskové hry, Dyslektický kroužek, Práce
s počítačem a Výtvarný kroužek.
V tomto školním roce školu navštěvuje 45 žáků, kteří se učí ve 3 třídách.
Školní družina má 1 oddělení, které navštěvuje 25 žáků (1. až 5. ročníku).
Ve škole pracují 4 učitelky, 1 vychovatelka školní družiny, 4 asistentky pedagoga, 1
učitel náboženství a 2 provozní zaměstnankyně.
2.

Výuka v 1. ročníku

Učební plán 1. ročníku:
 český jazyk
 matematika

9 hodin
4 hodiny







prvouka
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní činnosti
tělesná výchova

2 hodiny
1 hodina
1 hodina
1 hodina
2 hodiny

V prvním ročníku lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, v menších časových
celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti lze kombinovat a
propojovat při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.
Vyučování v 1. ročníku začíná v 7.45 a končí zpravidla v 11.25 hodin.
Ve školním roce 2022/2023 budou žáci 1. a 3. ročníku tvořit I. třídu, ve které se bude
vzdělávat 20 dětí.
Školní družina

3.

Ve škole pracuje školní družina. Podle zájmu rodičů ji mohou navštěvovat žáci
prvního ročníku.
Pracovní doba školní družiny je od 6.05 do 7.25 hodin a od 11.25 do 15.45 hodin.
Zápis do školní družiny proběhne 1. září 2022 během zahájení školního roku
2022/2023 u vychovatelky školní družiny.
Spolupráce rodiny a školy

4.







jednotná výchova rodiny a školy,
každodenní rozhovor o školní práci,
důsledná kontrola pomůcek,
dohled při psaní domácích úkolů,
pravidelné návštěvy třídních schůzek,
při obtížích prvňáčka spolupracovat s třídní učitelkou.
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Seznam věcí potřebných v 1. ročníku pro školní rok 2022/2023














aktovka
nevybavené pouzdro
uzavřené přezůvky
košile, tričko nebo zástěrka do výtvarné výchovy
cvičební úbor v látkovém pytlíku (trenýrky, tričko, tepláková souprava, cvičky
a tenisky)
desky na písmena
desky na číslice
desky na malé a velké sešity
obaly na sešity:
A5 - 5 ks
A4 - 4 ks
obaly na knihy:
1 ks - rozměr 250 mm x 440 mm
kuchyňské utěrky papírové
dětský kufřík na výtvarné potřeby

VŠE ČITELNĚ PODEPSANÉ NEBO OZNAČENÉ NĚJAKÝM SYMBOLEM !

Přejeme Ti hezky prožité prázdniny a 1. září 2022 v 7.45 hodin na shledanou!
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