
Zápis do
jedničky

5. dubna 2023

tímto bychom Vám rádi představili naši  
školu a pozvali Vás k zápisu žáků 

do první třídy.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Zváni jste také na ukázkové hodiny  
vyučování matematiky a českého jazyka 

ve spojených třídách 1. a 3. ročníku 
a 2. a 4. ročníku.



V naší „malé“ škole

budeme u něj rozvíjet

a to všechno v prostředí

dopřejeme Vašemu dítěti

za pomoci a prostřednictvím

individuální přístup pevnější znalosti

celkový rozvoj

komunikační a řečové dovednosti samostatnost

toleranci respekt a ochotu pomáhat soustředění

zodpovědnost emoční a sociální dovednosti

sounáležitost sebevědomí

rodinném podporujícím mimořádně nadané 

pokrývajícím různé vzdělávací potřeby

otevřeném a přátelském i k rodičům

okamžitou zpětnou vazbu

přirozenou motivaci pocit bezpečí

komplexní přípravu na další studium

pedagogů s letitými zkušenostmi projektových dnů

interaktivních tabulí

moderní multimediální učebny

bezplatných zájmových kroužků

3D tiskárny

kulturních akcí předmětových olympiád a soutěží

lyžařského a plaveckého výcviku

robotických a programovatelných stavebnic

vzdělávacích pořadů



Největšími výhodami, oproti „velkým“ 
školám, jsou možnosti individuálního 
přístupu, otevřené až rodinné 
prostředí a možnosti komplexního 
rozvoje schopností a osobnosti žáků.

Naše „malá“ škola kombinuje 
dostupnost státního školství 
s pozitivy, pro která se rodiče 
ve velkých městech rozhodují umístit 
své děti do škol na periferiích nebo 
do škol soukromých.

Začátek a konec vyučování 
přizpůsoben příjezdům 

a odjezdům autobusů 

Školní družina 

zdarma pro žáky 1. stupně 

od 6.45 do 15.30 

Mateřská škola
od 6.00 do 16.00 

Školní kuchyň s jídelnou, 

tělocvična a zahrada 

samozřejmostí :-)

Obecní úřad Český Rudolec 

garantuje 

Příspěvek 3 000 Kč 

na pokrytí zvýšených nákladů 

spojených s nástupem dítěte 

do první třídy 

jednorázově 

Příspěvek 6 000 Kč 

na dopravu dětí s pobytem 

mimo místní části Českého 

Rudolce
ročně po celou dobu školní 

docházky

Na naší škole působí vedle 
výchovného poradce a metodika 
prevence také školní speciální 
pedagog, který kromě práce 
s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami poskytuje odbornou 
metodickou podporu učitelům 
a rodičům.

U dětí, které se vzdělávají v menších 
kolektivech, se více rozvíjejí 
komunikační a řečové dovednosti 
a komunikace mezi dětmi a dospělými 
se stává přirozenou.

Vyučující má lepší možnost děti ve třídě pozorovat a má tak 
okamžitou zpětnou vazbu. Práce ve spojených třídách v sobě 
zahrnuje mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená 
na celkový rozvoj dítěte.

Ve věkově smíšených skupinách se děti rovněž přirozeně učí 
navzájem se respektovat a pomáhat si, čímž rozvíjí i své emoční 
a sociální dovednosti.

Vyučující se při výuce věnuje jedné skupině dětí, zatímco ostatní 
pracují samostatně — zároveň se tak učí soustředit se na svou práci 
a podat co nejlepší výkon bez vybízení a neustálé kontroly — posiluje 
se tak zodpovědnost za vlastní práci.



Plán akcí

Ukázková hodina 

Český jazyk s třídní učitelkou 2. a 4. třídy Mgr. Šárkou Kortanovou 

Matematika s třídní učitelkou 1. a 3. třídy Mgr. Janou Uhrovou 

Zápis do 1. třídy ZŠ

21. března 

5. dubna

Akce a projekty, kterých se naši žáci 

rádi a aktivně zúčastňují

SCIO
nejlepší výsledek 

v Jihočeském kraji 
v kategorii Český jazyk

Zeměpisná 

olympiáda
2× 1. místo 

v okresním kole 

s postupem do 

krajského kola

Olympiáda 

anglického jazyka
2. místo 

v okresním kole 
s postupem do 
krajského kola

Olympiáda 
českého jazyka
3. místo v okresním 

kole s postupem 

do krajského kola

Recitační 
soutěž

pravidelná účast 
v okresním kole

Florbalový turnaj
turnaj malých škol

Dopravní 
soutěž

účast v oblastních a 

okresních kolech

Výtvarná soutěž 
Mandala dětem
otištění úspěšných 

prací 
v kalendářích

Olympijský víceboj 

Česko sportuje
2. místo a ocenění za 
nejvyšší, 98%, zapojení 

žáků

Dějepisná 

olympiáda
pravidelná účast v 

okresním koleSportovní 
soutěže

O malý štít a O velký 

štít města Dačic 

Hýbeme se hezky 

česky

Charitativní 
akce

Život dětem 

Český den proti 
rakovině 

Krabice od bot

Setkání se 
zvířaty

pravidelný vzdělávací 
program s odborníkem 

ze záchranné stanice 

Ikaros

Fyzikální 
soutěž Náboj

Celostátní 
projekty

Ovoce a zelenina 

 do škol 
Mléko do škol

VIDA! Science 

centrum
Prohlídka vědeckého 

centra v Brně

...sportovní soutěže, divadelní představení, přírodovědné vycházky, výukové 

a preventivní programy a další.


