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Zápis do první třídy 
 
 

Proč si vybrat naši školu? 
 
V naší škole naleznete klidné, vstřícné, bezpečné, ale hlavně motivující prostředí - neřešili 

jsme jediný případ šikany. Máme prostorný školní areál, který využíváme pro školní i volnočasové 
aktivity. 
Pracují zde kvalifikovaní a aprobovaní učitelé – pedagogický sbor především na prvním stupni je 

stabilizovaný. Vyučující jsou zkušení a velice vstřícní. 

Na prvním stupni (od 1. – 5. třídy) se nemění třídní p. učitelka – pro děti je to jistota.  

K žákům přistupujeme individuálně – menší počet žáků ve třídách umožňuje kvalitní péči o 

každého žáka.  

Pečujeme o žáky ohrožené školním neúspěchem – v případě potřeby poskytujeme doučování a 
přípravu na vyučování zdarma. Doučování je podle potřeby žáků buď pravidelné, nebo občasné. 

Pečujeme o nadané žáky – poskytujeme individuální péči. 
Umíme pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – máme propracovaný systém 

této práce a velmi dobré výsledky. Ve škole pracuje speciální pedagog. 
Využíváme moderní formy výuky – snažíme se, aby výuka byla pro žáky co nejvíce přitažlivá a 
zábavná (zavádíme např. robotické stavebnice, 3D tiskárny…). 

Ve škole je zbudována nová počítačová učebna -  každý žák pracuje na jednom počítači. 

Ve škole je zbudována nová přírodovědná učebna – učebna je vybavena moderními 
technologiemi, kterými zvyšujeme kvalitu, ale i atraktivitu vzdělávacího procesu. 

Máme opravené školní dílny – jsou aktivně využívány, žáci pracují např. se dřevem, tvoří drobné 
výrobky. 

Máme opravenou tělocvičnu – péče o rozvoj pohybových aktivit patří mezi další priority naší školy.  

V každé třídě prvního stupně je interaktivní tabule – rozumně využíváme, práce s nimi žáky baví. 

Od první třídy vyučujeme hravou formou anglický jazyk – výuka zabezpečena kvalifikovanou p. 
učitelkou. 

Nabízíme široké ekologické vzdělávání a aktivity – zabezpečeno specialistou na EVVO. 
Pečujeme o mimoškolní rozvoj žáků – ve škole jsou zájmové kroužky, škola pořádá mnoho aktivit, 
ve kterých propojujeme školní vzdělávání s praxí. 

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které nabízejí mnoho aktivit - mimo jiné, v rámci 
družiny pracuje kroužek deskových a logických her pro žáky. Do školní družiny jsou přijímány děti 
především z 1. – 3. třídy, ale v případě volné kapacity lze přijmou žáky z vyšších tříd. 

Jsme zapojeni do projektů -„Ovoce do škol“, „Školní mléko“, e-Twining, Sportuj ve škole, 
Recyklohraní, Skutečně zdravá škola, OVOV (odznak olympijské zdatnosti), Šablony, Pro zdraví duše… 

Máme menší finanční náklady oproti městským školám. 
Autobusová zastávka je u školy, spoje jsou velice příznivé. 
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Zdraví dětí a žáků je jednou z našich priorit. 

 
Jsme školou, pro kterou jednou z důležitých priorit je zdraví dětí a žáků. Této prioritě 
věnujeme velikou pozornost.  
 
Klidné a vstřícné prostředí, čisté životní prostředí je jedním ze základních kroků k naplňování 
této priority. 
 

Vaříme ve vlastní školní jídelně – jídla nedochucujeme žádnými preparáty, nepředvařujeme, 
používáme bylinky, které si pěstujeme ve školním areálu. 
 

Škola je neustále modernizována – máme nově zbudovanou přírodovědnou učebnu, je 
zrekonstruováno sanitární zařízení pro žáky. Škola má vlastní fotovoltaiku a rekuperaci vzduchu ve 

třídách (pročišťování vzduchu při výuce). V tomto směru jsme jediná škola, která pečuje o zdraví 
svých žáků i tímto způsobem.  
Jsme férová škola, své sliby plníme! 
Naši školu můžete po domluvě navštívit kdykoliv, jste zváni. 
 
Vážení rodiče a milé děti, zveme vás k zápisu do první třídy. 
 
 
Kdy:   úterý 12. dubna 2022 
 
V kolik:  od 13:00 hodin do 16:30 hodin 
 
Kde:  Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 
 

K zápisu zveme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, kterým v uplynulém 
školním roce byl schválen odklad. 
 
Rodiče, přineste s sebou rodný list zapisovaného dítěte a svůj občanský průkaz. 
 
Těšíme se na vás! 
 
Mgr. Eliška Hartmanová 
ředitelka školy 
 
informace o naší škole můžete nalézt na webových stránkách: www.skolahradecns.cz. 
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