Základní škola , Most , Václava Talicha 1855 , příspěvková organizace
tel. 417639241
e-mail : reditelka@4zsmost.cz
Vážení rodiče,
potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Jsme škola
s dlouholetou tradicí. Naším krédem je vychovat děti, které jsou dobře připraveny pro život
v demokratické společnosti.
Společně se ocitáme na začátku této cesty, která by měla být radostná a pro děti úspěšná. Máme
zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste
měli znát ještě před nástupem dítěte do školy.
Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy
1. Několik informací o škole
Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Náš program je zaměřen na
ekologickou výchovu a mimoškolní sportovní činnost – především spolupráci s badmintonovým
klubem, sportovní kroužky, které využívají nové školní hřiště a dvě tělocvičny.
Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělávání, t. j. naučit je dobře českému
jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se
současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka (druhý cizí jazyk bude zařazen
v 7. ročníku). Seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Mimořádnou péči věnuje
škola žákům s poruchami učení a chování a prevenci sociálně patologických jevů.
Důraz klade škola i na aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: nepovinné předměty,
práci v kroužcích: mediálním, robotickém, výtvarné výchovy, hry na zobcovou flétnu, ruční práce a
kroužcích Školního sportovního klubu (sportovní hry pro žáky 1. – 5.tříd – podle ročníků, odbíjená,
kopaná, šachy, šprtec, lehká atletika, florbal, badminton...). Ve škole je otevřeno 17 skupin volitelných
předmětů pro žáky 7. - 9. tříd.
Organizujeme výjezdy do škol v přírodě, lyžařské zájezdy a školní výlety.
Školu navštěvuje 595 žáků, letos máme 25 tříd základní školy, a jednu přípravnou třídu. Průměrná
naplněnost tříd je 24 žáků na třídu. Školní družina má 4 oddělení, do kterých je zapsáno 120 dětí z 1. –
3.tříd, 1 oddělení Školního klubu pro žáky 4. – 9. tříd. Ve škole pracuje 63 zaměstnanců.
Výuka v 1.třídě
Jako jedna z mála škol v ČR učíme číst děti genetickou metodou, tak jak se vyučovalo v první
polovině minulého století. Vychází z přirozené dětské zvídavosti a touhy po získání nových
vědomostí. Děti se naučí brzy číst a čtou s porozuměním.
Výuka v 1. třídě bude probíhat podle školního vzdělávacího programu naší školy.
Učební plán 1.třídy : český jazyk
9 hodin
hudební výchova 1 hodina
matematika
4 hodiny
výtvarná výchova 1 hodina
prvouka
2 hodiny
pracovní činnosti 1 hodina
tělesná výchova
2 hodiny
anglický jazyk
od listopadu 1 h týdně jako kroužek
badminton
1 hodina týdně jako kroužek
Vyučování v 1.třídě začíná v 8:00 a končí obvykle v 11:40 hodin. Příchod do školy je
v 7:40 – 7:55 h.
2. Školní družina
Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů a dětí žáci 1. – 3.tříd. V rámci ŠD mohou děti
navštěvovat kroužky: výtvarný, zdravotní.
Provoz školní družiny je denně od 6:00 do 16:30 hod.
Zápis dětí do školní družiny proběhne při schůzce rodičů budoucích prvňáčků v květnu.
Podrobnější informace o škole najdete na : http://www.4zsmost.cz

Zápis pro školní rok 2019/2020
Termín: 4. 4. a 5. 4. 2019, v čase od 14 – 17 h. pro oba dva dny

On – line rezervační systém zápisu, umožňuje rezervaci vybraného dne, hodiny zápisu,
klidný zápis bez čekání. Rezervace celý měsíc březen na adrese:
http://4zsmost.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2019-04
K zápisu přineste:
- Vyplněný zápisní lístek
- Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- Vyplněnou přihlášku do školní družiny – zájemci
- Vyplněnou žádost o odklad školní docházky - zájemci
Ke stažení na www. 4zsmost.cz – sekce dokumenty
Platný občanský průkaz zákonných zástupců, rodný list dítěte
Je Vaše dítě připravené na školu?
Společenské předpoklady
 je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický postoj, když
musí čelit problémům, má kamarádský postoj k ostatním
 umí se rozdělit s ostatními, není sobecké
 je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopno plnit jednoduché úkoly
 je spokojené, když si hraje se skupinou přátel
 umí si zajistit své potřeby, jako např. umytí a osušení rukou
 když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit
 pokud jsou mu dány pokyny, řídí se jimi, je pozorné, poslouchá
 umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky, svoje místo
a věci udržuje v pořádku
Fyzické předpoklady
 umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami
 umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit, umí navlékat korálky, umí i jiné věci,
které patří k manuální zručnosti dítěte
 umí chytit a hodit velký míč
 umí udržet rovnováhu, když jde po zíďce nebo kladině
 umí si poskočit
 umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze
Psychické předpoklady










umí hovořit o nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti
má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu
rozezná barvy a zná jejich názvy
zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině,popř. zná adresu bydliště
pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky
správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule
umí nazpaměť některé dětské písničky a básničky
projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy se mu také líbí
zapojí se do her, které doma hraje s ostatními, když začne hrát novou hru,jedná podle instrukcí

Spolupráce rodiny a školy








jednotná výchova rodiny a školy
každodenní rozhovor o školní práci
důsledná kontrola pomůcek
dohled při psaní domácích úkolů
pravidelné návštěvy třídních schůzek
při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a školním psychologem
vzniklé problémy řešte neprodleně s třídním učitelem nebo s vedením školy

