
Základní informace pro prvňáčky a jejich rodiče  

školní rok 2020/2021 

Něco o škole 

- ve školním roce 2020/2021 otevíráme dvě první třídy 

- začátek vyučování v 7:50, děti by měly být ve škole nejpozději v 7:45 

- dojíždějící děti jsou vpuštěny do školy hned po příjezdu autobusu, od 7:25 

- konec vyučování prvňáčků je v 11:30 (4 vyučovací hodiny), pak odchází na oběd 

- vybavenost -  interaktivní tabule jsou ve všech třídách na 1. stupni + v odborných učebnách 

- využíváme interaktivní učebnice 

- ve škole máme k dispozici 2 počítačové učebny 

- používáme elektronickou ŽK, školní systém Bakaláři 

- náboženství se vyučuje přímo v budově školy (prvňáčci už několik roků ve středu) 

- pro bezpečný vstup do školy si každý žák zakoupí čip.  Tento čip využije i v jídelně při 

výběru obědu (většinu školního roku vaří dvě jídla) nebo pro odhlášení obědu na příští den.  

- šatna – každý žák má k dispozici šatní skříňku 

Součásti vyučování 

- od 1. třídy se děti učí anglický jazyk (1 hodina týdně) 

- matematika se učí na naší škole podle Hejného    

- v rámci TV jezdí naši žáci na lekce plavání do Vyškova (termín bude upřesněn) 

- pro žáky 2. až 5. ročníku pořádáme školu v přírodě 

 

Prvňáček ve škole dostane 

- všechny učebnice a pracovní sešity zdarma 

- vodové barvy, voskovky, stírací tabulku + fixu, plastelínu, náčrtník A4 

 

Prvňáček bude potřebovat 

- seznam věcí:  aktovka, pouzdro, 2 tužky (měkké), ořezávátko, guma,  

                pastelky, nůžky, složky na sešity (lépe tenké, lehké – odlehčit  

     aktovku), 2x plastová obálka (na druk, formát A5), lepidlo tuhé  

     tyčinka, obaly na sešity, 3x sešit č. 511, 3x sešit č. 513,  

    1x deníček č. 644, náčrtník A4 

        Stavebnice SEVA 

-   do TV – tenisky (cvičky nebo sálovky), tričko, šortky, tepláky (nebo legíny) 

- do VV – štětec kulatý č. 8, anilinové barvy, progressa, fixy, kelímek, hadřík, papírové 

           (kuchyňské) utěrky 

 

 

Školní družina (ŠD)  

V současné době má 4 oddělení. Program pro děti ve školní družině je 

zaměřen především na zájmovou a rekreační činnost. Seznamují 

se s novými výtvarnými technikami, své pohybové dovednosti 

rozšiřují prostřednictvím nejrůznějších sportovních her v tělocvičně, 

na odpočinkové ploše a na novém víceúčelovém školním hřišti. K ještě 

většímu rozvoji pohybových dovedností a schopností přispívá projekt 

s názvem „HODINA POHYBU NAVÍC“.  

Školní učivo mají možnost procvičovat formou didaktických her nebo vyhledáváním zajímavostí 

v počítačové učebně.  

Od pondělí do čtvrtka probíhají v odpoledních hodinách v rámci školní družiny pravidelné zájmové 

činnosti s různým zaměřením: „Divadélko“, „Pohybovky“, „Šikovné ručičky“ a „Přírodňáček“. 



Snažíme se také o rozvoj čtenářské gramotnosti dětí formou pravidelného předčítání z knih a 

návštěvami knihovny. Pro žáky, kteří budou přihlášeni do školní družiny, jsou kroužky ZDARMA.  

Pro (nepřihlášené) zájemce z 1. stupně bude kroužek zpoplatněn 150 Kč/pololetí. 

 

Školní družina organizuje řadu různých akcí. Mezi nejoblíbenější akce každoročně patří 

Bramboriáda, Drakiáda, Halloween, Karneval, Jarmark aj.  Pro veřejnost a především rodiče našich 

žáků pořádáme krátká kulturní vystoupení, jako jsou například Čajový dýchánek před Vánocemi 

nebo Besídka ke dni matek. 

Provoz:  6:30 – 7:30 (ranní družina)  11:30 – 16:00 

 

Na školní družinu bude nově navazovat ŠKOLNÍ KLUB, který bude probíhat denně  

od 16:00 – 17:00 hodin (projekt pro podporu zaměstnanosti rodičů) 

 

Úplata za školní družinu: 
Školní družina je zpoplatněna částkou 100 Kč/měsíc. 

 

Doprovod do jiných zájmových organizací: 

Dojíždějící jsou po vyučování odváděni na BUS asistentkou (září a říjen). 

Pro žáky 1. – 3. ročníku nabízíme po celý rok doprovod z ŠD do jiných zájmových organizací 

(zejména ZUŠ, SVČ ORION) . 

Vnitřní řád ŠD:  https://www.zsnemcicenh.cz/f/vnitrni_rad_sd.pdf 

 

Přihláška do školní družiny: 

Každý žák, který chce navštěvovat školní družinu, musí odevzdat důkladně vyplněnou přihlášku 

do školní družiny.  

Zákonný zástupce v ní vyplní, zda bude jeho dítě navštěvovat ranní družinu a dále časy odchodů 

dítěte z družiny v jednotlivé dny. Odchody do jiných zájmových útvarů zákonný zástupce doplní až 

v průběhu měsíce září dodatečně. 

Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoliv změny je zákonný 

zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná 

přihláška je pro účast ve školní družině nutná a závazná. 

Přihláška získáte na stránkách školy.  

Jakékoliv případné další dotazy Vám rádi zodpovíme během provozu ŠD na tel. č.: 582 386 263. 

 

Školní jídelna 

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně od 1. září 2020 je potřeba vyplnit přihlášku, kterou 

získáte na stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny již v týdnu od 17. srpna 2020. 

Cena oběda prvňáčka je 22,- Kč/oběd, cena čipu 100,- Kč jednorázově.  

Platí se bezhotovostně do 20. dne v měsíci na účet 1503034389/0800, VS oznámí vedoucí ŠJ. Jedná 

se o kombinaci čísla žáka + 60210).  

V nezbytných případech lze zaplatit hotově v kanceláři jídelny. 

Další informace o jídelně a stravování najdete na stránkách školy www.zsnemcicenh.cz,  

na www.strava.cz a v kanceláři školní jídelny na čísle 582 386 050. 

 

Stavebně je jídelna "krčkem" spojena se školou.  

 

 

 

Telefon do školy  582 386 259,  582 386 579,  

582 386 537 

Webové stránky:  www.zsnemcicenh.cz  

E-mail školy:   zsnem@pvskoly.cz  
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