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1. stupeň 
Následující přehled slouží pro rámcovou představu toho, co můžete během docházky Vašeho dítěte na 1. stupni od školy očekávat. Prosím, berte jej jako 
nezávazný; v průběhu docházky Vašeho dítěte se může s postupujícím časem měnit. Jeho aktualizovanou verzi najdete vždy se začátkem školního roku na 
webu školy. 

Specifikem naší školy je nadstandardní zázemí. Díky tomu u nás děti mají plavání jako součást Tv již od 1. třídy. V každém roce se děti účastní různých 
školních výletů (divadla, muzea, knihovny, vědecký park VIDA!, Anthropos, Mohyla míru, brněnské planetárium apod.), výukových programů a většinou i škol 
v přírodě. 

V souladu s naší vizí podporujeme samostatnost dětí a schopnost jejich adaptability tím, že v průběhu docházky na 1. stupeň alespoň jednou vystřídáme 
třídního učitele. Průběžně dle potřeby po domluvě s rodiči probíhají konzultace se speciálními pedagogy, výchovnými poradci a školními psychology, se 
kterými můžete řešit případné potíže. 

Již na začátku školní docházky vybíráme každý rok peníze do školního fondu, ze kterého se následně platí různé výlety, akce apod. (školní fond je veden 
každému dítěti zvlášť). Od druhého ročníku se ze školního fondu rovněž hradí pracovní sešity, které v 1. ročníku platí ze zákona stát; je proto potřeba počítat 
s o něco vyšší částkou. Na začátku září probíhá Jarmark kroužků, na kterém se Vám jednotlivé volnočasové aktivity, které mohou Vaše děti u nás ve škole 
navštěvovat, představí. 

Níže nabízíme přehled specifik jednotlivých tříd. 
1. ročník 

· sportovní odpoledne pro budoucí prvňáky (poslední den letních prázdnin před nástupem do 1. třídy) 
· na konci 1. ročníku rodiče volí volitelný předmět do 2. ročníku (Angličtina hravě / Čtenářské dílny) a mohou se zúčastnit testování do hodin 

Zajímavé matematiky pro 2. ročník (zapsání do hodin je dobrovolné) 

2. ročník 
· dobrovolný odpolední lyžařský výcvikový kurz (denní dojíždění) 
· děti se účastní povinně volitelného předmětu Angličtina hravě / Čtenářské dílny 
· dobrovolná účast na Zajímavé matematice 
· na konci 2. ročníku možnost testování do Zajímavé češtiny (od 3. ročníku) 

3. ročník 
· přesun třídy z pavilonu F na pavilon A (hlavní budova) 
· Aj 3x týdně 
· dobrovolný odpolední lyžařský výcvikový kurz (denní dojíždění) 
· dobrovolná účast na Zajímavé matematice a Zajímavé češtině 

4. ročník 
· dobrovolný celodenní lyžařský výcvikový kurz (denní dojíždění) 
· dobrovolná účast na Zajímavé matematice a Zajímavé češtině 

5. ročník 
· dobrovolný pobytový lyžařský výcvikový kurz 
· dobrovolná účast na Zajímavé matematice a Zajímavé češtině 
· celodenní výlet do Prahy 

mailto:kancelar@zsslapanice.cz
http://www.zsslapanice.cz

