
Informace pro rodiče – předškoláci – 14.6.2022 

 

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Sedláčková– bude učit v 1. ročníku všechny předměty. 

                             Třída - v 1. patře proti schodům. 

                                                      

Děti se budou učit genetickou metodou čtení – označovaná též jako hlásková - spočívá v 

hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje 

tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zapisují slova, věty, a to poměrně brzy – pak 

se přechází na malá tiskací písmena. Pokud by někomu nešla tato metoda, přejde na 

analyticko-syntetickou metodu – slabikování. 

V pondělí ráno máme třídnickou hodinu – 1. hodina (8:00 – 8:45) zážitky z víkendu, 

rozšiřování slovní zásoby, učíme se hry na utužování dobrých vztahů v kolektivu (jak spolu 

žít, dobře vycházet, dodržování třídních pravidel a školního řádu), řešíme aktivity třídy a 

školy, mluvíme o týdenních plánech. Tato hodina se nepočítá do vyučovacích hodin, a proto 

se nemusí také omlouvat. 

Týdenní plány: jsou na stránkách školy a dostávají je i děti. 3 části – co se budeme učit 

v jednotlivých předmětech, sebehodnocení a info pro rodiče. 

V 1. ročníku je také 1 hodina Aj jako povinný předmět. 

Celkem mají žáci 1. ročníku 20 vyučovacích hodin týdně + 1 hodina třídnická, takže 4 dny 

v týdnu budou mít 4 hodiny a jeden den 5 hodin. Rozvrh hodin děti dostanou a bude i na 

stránkách školy. 

Školní družina – přihlášky a školné budeme řešit 1.9.2021 – první den ve škole. (Školné se 

bude hradit na účet školy). 1. září děti nepůjdou na oběd, je třeba vyřídit přihlášení na obědy u 

vedoucí školní jídelny a zaplatit měsíc září v hotovosti. 

1.9.– začátek školního roku – na zahradě, pokud bude počasí, společné setkání a uvítání 

prvňáčků, pak ve třídě info – 9:00 – ukončení zahájení nového školního roku. 

 

Co děti dostanou:  

Všechny učebnice a sešity, které si na konci školního roku odnesou domů.  

Balíček s pomůckami 

Razítka – jméno a příjmení 

Klíček od skříňky  

 

 



Co vy, prosím, připravte: 

Aktovku, penál s pastelkami, tužkami, fixy. Několik měsíců nebudou potřebovat pero, ale 

budou psát tužkou (1, 2) nebo pastelkami a je potřeba, aby byly ořezané a v zásobě. 

Tabulka s popisovači – dokupovat popisovače, tabulka je také v balíčku. 

Přezůvky, prosím ne pantofle – jak do školy, tak do družiny. 

Věci na TV – boty do tělocvičny, pozor na podrážku, tepláky, kraťasy, triko, mikinu – 

podepsané. Věci mají uloženy ve skříňce, nemusí mít již v nějaké tašce. 

Věci na VV – kufřík – lepidlo, nůžky, plastelína v balíčku, lepidlo Herkules, tempery, štětce 

kulaté i ploché, triko, kelímek na vodu, vodovky. 


