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Rodičům budoucích prvňáčků

Informace o škole:
Ve šk. roce 2012/2013 budeme vyučovat ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího
programu  –  „ROZVOJ “  (Radost,  Osobnost,  Zdraví,  Vzdělávání,  Originalita,  Jazyky).
Součástí výuky v 1. třídě je povinná výuka angličtiny v rozsahu 1 hodiny týdně (ve 2. třídě 2
hodiny týdně,  od 3.  ročníku 3 hod.  týdně),  výuka plavání  ve 2.  ročníku,  zařazení výuky
informatiky od 5. ročníku.
Dále  Vám  naše  škola  nabízí  služby  Školního  poradenského  pracoviště,  pestrou  nabídku
zájmových  kroužků  (aktuální  nabídku  se  dozvíte  v září  2012),  vstřícný  přístup  k dětem
a možnost docházky do školní družiny.

Informace o 1. třídě:
• Výuka  bude  probíhat  ve  dvou  paralelních  třídách  pod  vedením  zkušených

elementaristek.
• Žáci dostávají Slabikář a Živou abecedu zdarma. 
• Děti  obdrží  také  zdarma  balíček  pomůcek   pro  práci  ve  škole,  který  obsahuje:

anilinové  barvy,  plochý  a  kulatý  štětec,  tuhé  lepidlo,  sadu  barevných  papírů,
plastelínu, voskovky, skicák a sadu náčrtníků, tuš a trojhrannou tužku, tužku č. 1.  

• Další pomůcky (pracovní sešity,  sešity,  výkresy,  …) pro Vás objednají p. učitelky
hromadně v září po domluvě na úvodní třídní schůzce.

• Na příští  školní  rok  připravte,  prosím,  aktovku,  pouzdro,  zásobník  na  písmena  a
číslice,  desky  na  sešity,  nůžky,  pastelky,  igelitový  ubrus  na  lavici  do  VV  a  PČ,
přezůvky a cvičební úbor (vše podepsané). Nákup obalů odložte na začátek září, až
budou zřejmé rozměry učebnic a sešitů. 

• Jako dárek dostávají děti Zápisník prvňáčka.
• Máte možnost přihlásit Vaše dítě ke stravování ve školní jídelně. Podrobnosti Vám

poskytne p. Zábršová /tel. 546 220 387/. Provoz školní družiny se předpokládá od 6.30
do 17.00 hod. Přihlášky je možné vyzvednout poslední týden v srpnu nebo při nástupu
do školy. Poplatek za ŠD činí 100,- Kč měsíčně.

• Slavnostní  zahájení  školního roku bude v pondělí  3.  9.  2012 v 8.15 hod. před
budovou školy. 

• Další informace získáte na prvních třídních schůzkách dne 3. 9. 2012 v 9.30 hod. 
• Podrobnosti a aktuality najdete  na www.zsheyrovskeho32brno.cz  nebo na tel. čísle

546 220 539.

Přejeme příjemné prožití prázdninových dnů a těšíme se na Vaše děti a budoucí
spolupráci!
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