Vážení rodiče,
potěšilo nás, že jste se rozhodli přihlásit své dítě do 1. ročníku v naší škole.
Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, proto Vám chceme
poskytnout informace, které byste měli vědět ještě před nástupem Vašeho
dítěte do základní školy.
Ředitelka školy Mgr. Xaverová Kateřina

1. Informace o škole
Základní škola vyučuje 1. až 9. ročník podle školního vzdělávacího programu „Škola
pro tebe“ v sedmi třídách (spojujeme do jedné třídy 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník). Chceme
poskytnout všem dětem co nejlepší základní vzdělání: naučit je dobře českému jazyku a
matematice, dát dětem základy cizích jazyků – angličtiny, němčiny a základy vzdělávacích
oborů - přírodovědného a společenskovědního, v souladu se současnými trendy seznámit
děti s informační a komunikační technikou uživatelským způsobem. V současné době se ve
škole učí celkem 19 povinných vyučovacích předmětů, 3 povinně volitelné předměty. Na
vyučování některých předmětů vytváříme skupiny žáků z různých ročníků. Výsledky
vzdělávání žáků po absolvování základní školy bývají srovnatelné s ostatními školami V ČR,
velmi často bývají nad průměrem ostatních škol.
Ve výchově dětí klademe důraz na péči o zdraví, dobré mezilidské vztahy a vztah
k přírodě. Pro žáky na 1. stupni organizujeme 2x plavecký kurz, pro žáky na 2. stupni
organizujeme 1x za 2 roky lyžařský kurz s výukou sjezdového lyžování. Se všemi žáky
provádíme turistiku pěší, turistiku na lyžích, cykloturistiku, dopravní výchovu. Škola také
organizuje jednodenní poznávací zájezdy, exkurze. Škola je zapojena do projektu Školní
mléko, Ovoce do škol, Zdravé zuby a do evropských projektů EU peníze školám a EU Výzva
MŠMT č. 56.
Školní družina má jedno oddělení pro žáky 1. stupně školy, které vede vychovatelka
Irena Vagnerová.
Žáci 2. stupně školy mohou trávit polední přestávku ve školní klubovně (pod dozorem
učitele/ky).
V základní škole pracuje 9 pedagogických pracovníků: 3 učitelky na 1. stupni základní
školy (V. Štefková, K. Kodytková, L. Příkopová), 3 učitelky na 2. stupni základní školy
( J. Frimlová, Z. Franková, S. Vlaškovská), 1 učitel na 2. stupni základní školy (J. Buráň), 1
vychovatelka ŠD ( I. Vagnerová) a 1 ředitelka školy ( K. Xaverová).
Další informace o škole naleznete na www.zskunvald.cz

2. Informace o výuce v I. třídě
Učební plán I. třídy:
Český jazyk

9 vyučovacích hodin týdně, samostatně

Matematika

4 vyučovací hodiny týdně, samostatně

Prvouka

2 vyučovací hodiny týdně, spojený 1. a 2. ročník

Hudební výchova

1 vyučovací hodina týdně, samostatně

Výtvarná výchova

1 vyučovací hodina týdně, samostatně

Pracovní činnosti

1 vyučovací hodina týdně, samostatně

Tělesná výchova

2 vyučovací hodiny týdně, samostatně

Volitelný předmět:

1 vyučovací hodina týdně, spojený 1.,2.,3. ročník
Pohybové činnosti/Výtvarné činnosti

Prvňáčci se učí celkem 21 vyučovacích hodin v týdnu: 4 hodiny denně, 1x v týdnu 5 hodin.
Vyučování začíná v 7:50 h a končí v 11:30 h po čtyřech vyuč. hodinách, ve 12:25 h po pěti
vyuč. hodinách.

