Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí
z přípravné třídy
25.5.2022
Program vzdělávání v 1. ročníku
● výuka ČJ dle učebních materiálů Fraus
o 1.M – čtení genetickou metodou, písanka Comenia Script – nakladatelství Book-Took
o 1.Z – čtení analyticko-syntetickou metodou, vázané písmo - – nakladatelství Fraus
● výuka MA dle koncepce prof. Hejného (https://www.h-mat.cz/principy)
● výuku anglického jazyka (ve více úrovních podle zkušeností dětí s jazykem)
● výuka etické výchovy – od 1. ročníku jako součást vyučování, od 2. ročníku jako nepovinný
předmět
● program vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Přípravná třída
● obsah vzdělávání se řídí dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
● cílem je rozvíjet u dětí samostatnost, schopnost spolupráce, jazykové a rozumové schopnosti,
motorickou obratnost, fantazii a sebedůvěru
● hra je základní jednotkou procesu vzdělávání a je promítnuta v každodenních činnostech
● cílem přípravné třídy je rozvoj dítěte v oblastech klíčových kompetencí v příjemném a
podnětném prostředí
● výuka etické výchovy jakou součást vzdělávacího programu
Školní družina
● možnost přihlášení na prvních třídních schůzkách 1.9.2022, konkrétní informace podají
vychovatelé oddělení na těchto schůzkách
● doplňující dopolední výukové aktivity
● vychovatelé spolupracující s třídními učiteli
● oddělení ŠD pro každou třídu zvlášť
● ranní provoz 6:30 – 7:40 (příchod do 7:30)
● odpolední provoz do 18:00
Volnočasové aktivity
● možnosti přihlašování na webových stránkách školy koncem srpna a první týdny v září
● široká nabídka kroužků organizovaných školou i dalšími subjekty
Stravování ve školní jídelně
● přihlášení ke stravování, platby obědů – od 25.8.2022 u okénka v přízemí školy, další informace
na webu školy – sekce školní jídelna nebo http://www.sjuhelnytrh.wz.cz/
● ŠJ s kuchyní přímo v budově školy, samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením,
zřizovatelem je též Městská část Praha 1
● výběr ze 3 jídel (včetně bezlepkové diety, další dietní omezení – po předložení lékařského
potvrzení o nutnosti diety, konkrétní dohoda s vedoucí ŠJ)
● možnost objednávání přímo ve ŠJ či prostřednictvím internetu
Začátek školního roku
● 1.9.2022 v 8:30 na školním dvoře /přípravná třída v kmenové třídě (v případě nepříznivých
podmínek ve třídách všichni)
● první dny – adaptační program, tj. postupné prodlužování vyučování (od dvou vyučovacích
hodin do plného rozvrhu), již od prvního školního dne možnost využití školní družiny

●
●

úvodní schůzky: 1.9.2022 v 9:30 (pouze základní úvodní informace, seznámení s vychovateli ŠD,
základní administrativa, konkrétní informace k zahájení školního roku)
řádné třídní schůzky: středa 7.9.2022 od 17:00

Adaptační program
● celotýdenní ucelený program - aktivity pouze v Praze, v rámci mimoškolních aktivit
Plavecký výcvikový kurz
● plánován na jaro 2022
● týdenní výcvikový kurz mimo Prahu
Pomůcky
● většinu zajistí škola
o zdarma – pracovní učebnice, pracovní sešity
o s doplatkem rodičů
▪
nadstandardní materiály (kreslicí a barevné kartony, sešity s pomocnými
linkami, plastové desky a spisové obaly – součást vkladu rodičů do třídního
fondu)
▪
pracovní sešit angličtiny
o platba rodičů do třídního fondu jednotlivých tříd – na třídních schůzkách 1.9.2022 (2000,Kč, přípravná třída 1000,- Kč)
▪

●

veškeré potřebné výtvarné a psací potřeby pořídí dětem škola – RODIČE DĚTEM NEPOŘIZUJÍ!!!

prosíme pořídit do začátku školního roku
o
aktovka (Jak vhodně vybrat tašku? https://www.dracek.cz/testy-recenze/jak-spravnevybrat-skolni-tasku-pro-budouciho-skolaka-a-na-co-si-dat-pri-vyberu-pozor)
o
jednopatrový (obyčejný) penál, aby se vešel do lavice (BEZ VYBAVENÍ)
o
přezůvky (pevná obuv)
o
oblečení na TV + pevnou sportovní obuv, v látkovém sáčku; švihadlo
o
zámek ke skříňce + náhradní klíče
o svačinová krabička, plastová láhev na pití

Jak připravit budoucího prvňáčka?
● Základní orientace v kategoriích množství, čísel, tvarů a druhů.
●
●
●
●
●
●

Fonologické povědomí – rozlišení slov, vět, slabik a písmen ve větě.
Schopnost naslouchat, něco si zapamatovat a splnit zadaný úkol.
Činnosti zahrnující hrubou a jemnou motoriku. Procvičování rozvíjí i rozumové schopnosti!
Sebeobsluha.
Rozvíjet přehled o vlastních věcech.
Posilovat dostatečnou sebedůvěru.

Těšíme se na Vaše děti i na Vás v příštím školním roce!

