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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ – č.5 – školní rok 2011/2012 – 17. LEDEN 2012

Číslo 5.
V pátém lednovém Školním zpravodaji
najdete:

Školní rok 2011/2012
P

17. ledna 2012

Děkujeme, že si pro své děti
vybíráte ZŠ Kunratice

- ZÁPIS DO
PRVNÍCH TŘÍD
- NÁMĚTY PRO
PRÁCI S
BUDOUCÍMI
PRVŇÁČKY
- KRITÉRIA PRO
ROZDĚLENÍ A
DO TŘÍD
- KALENDÁRIUM

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 - úterý 17. a středa 18. leden 2012
VÁŽENÍ RODIČE,
zveme vás a budoucí prvňáčky na Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 a zároveň na Dny otevřených dveří.
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2012/2013 se na naší škole koná v úterý 17. a ve středu 18. ledna 2012 v době
od 14.00 do 18.00 hodin v pavilonu I. stupně - nový pavilon ZŠ. Pokud někdo v tomto termínu nemá možnost k zápisu přijít,
nechť kontaktuje paní zástupkyni ředitele školy MgA. Olgu Královou.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se konají v oba zápisové dny - tedy v úterý 17. a středu 18.
ledna 2012 vždy od 9,00 hodin.
Přijít do školy můžete i jindy - objednejte se. Informujte se na ředitelství školy tel.
261097212 – 3.
ZAPOJTE SE DO DISKUSE na téma "ZÁPIS do prvních tříd" a HLASUJTE - odkaz
naleznete na titulní straně webu vlevo dole. Děkujeme.
KRITÉRIA PŘIJETÍ
K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a
přineste:

Žáci budou přijímáni v tomto pořadí:

1. ze spádového obvodu Kunratice (dle zákonných norem - tedy s trvalým
bydlištěm budoucího prvňáčka na katastrálním území MČ Praha Kunratice)
Ulice Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa a U Zeleného
- RODNÝ LIST žáka
ptáka patří spádově k ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782.
- OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce
2. žáci, kteří mají na škole starší sourozence a současně mají trvalé
- kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka
bydliště v Praze nebo v přilehlých mimopražských obcích, které uzavřou s
- případně potvrzení o povoleném odkladu
MČ Praha-Kunratice smlouvu o hrazení neinvestičního příspěvku za
školní docházky pro školní rok 2011/2012
jednotlivé žáky (to jsou poplatky za teplo, vodu, energie atd),
Můžete přinést i předvyplněné formuláře - ke
3. žáci s trvalým bydlištěm v Praze nebo v přilehlých mimopražských
stažení je najdete na stránkách školy
obcích, které uzavřou s MČ Praha-Kunratice smlouvu o hrazení
neinvestičního příspěvku za jednotlivé žáky,
4. ostatní zájemci.
Počet žáků na naší škole se od loňského školního roku zvýšil o 50 dětí. Školu
nyní navštěvuje 526 žáků, kteří se vzdělávají ve dvaceti dvou třídách. Těší nás,
že máte zájem o naši základní školu, ale školní budovy nám přestávají kapacitně
stačit. Pro nový školní rok 2012/2013 počítáme s tím, že otevřeme tři první třídy
s počtem po 25 žácích. Toto rozhodnutí bude také ovlivňovat zřizovatel školy. 18.
ledna 2012 od 17:00 hodin bude probíhat jednání Školské rady přímo ve škole.
Školská rada bude tedy jako první znát počet zapsaných žáků.
V budoucnosti bude mít ZŠ Kunratice po třech třídách v každém ročníku prvního
stupně i druhého stupně školy. Pro školní rok 2012/2013 doplňujeme žáky do
budoucího šestého ročníku. Žáci, kteří by měli zájem navštěvovat základní školu
v Kunraticích v ostatních ročnících, se mohou zaregistrovat na ředitelství školy.
Bližší informace získáte na www.zskunratice.cz nebo na ředitelství školy tel.: 724
370 813, 261 097 210 - 3, e-mail: skola@zskunratice.cz.
HRAJEME SI NA ŠKOLU
Chcete si zahrát na školu? Zveme Vás nejen na pravidelná týdenní setkání v naší škole,
ale i na dalších pět setkání určených pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří si mohou
ověřit, zda je jejich dítě zralé pro školu.
Jak setkání probíhají? Vždy jedenkrát měsíčně v úterý nebo středu od 14:00 do 15:00
hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice.
Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:
* Cvičení s gymnastickými míči * Rozvoj matematických představ * Jazyková a sluchová
příprava * Příprava na psaní * Práce s počítačem * Rozvoj fantazie a představivosti *
14. únor 2012 - HRAJEME SI S MATEMATIKOU
13. březen 2012 - RADUJEME SE Z POHYBU
10. duben 2012 - ČTEME S NEČTENÁŘI
9. květen 2012 - TVOŘÍME S RADOSTÍ
5. červen 2012 - PŘEKVAPENÍ - začátek tohoto posledního setkání je společně se
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schůzkou rodičů - pošleme pozvánku.
UČÍME SE VE ŠKOLE
Od 14. února 2012 nabídneme pomocnou ruku každý týden těm budoucím
prvňáčkům, kteří mají logopedickou nebo motorickou vadu a potřebují si zvyknout na
školní prostředí a kolektiv. Pravidelný kurz začíná 14. února a pravidelně každou další
úterý od 15:15
do 16:15 hodin. Kurz povede speciální pedagog naší školy Mgr. Olga Drbalová.
TŘÍDNÍ SCHŮZKA
rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 5. června 2012 od 17:00 hodin.

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky
Nástup do školy je významným předělem ve vývoji každého dítěte. Pro mnohé děti je
to velký krok do neznáma a my dospělí bychom se měli snažit tento krok dětem
usnadnit. Začínat ale v době, kdy začalo dítě chodit do školy je pozdě.
Předškolní léta jsou obdobím poměrně klidného vývoje dítěte a výchova by se
měla řídit dvěma směry. Snahou, aby dítě prožilo toto období vesele, příjemně a
šťastně a postupnou přípravou dítěte na nové požadavky spojené se školou –
nemyslí se tím naučit děti číst, psát a počítat. Ale formou her je na tyto
dovednosti připravit, aby je pak ve škole zvládaly dobře a bez problémů.

Předkládám tedy několik námětů pro práci s předškoláky
1. Pohybová výchova – nikoliv jednostranně zaměřená, ale především zařazovat na obyčejné dětské hry
- školku s míčem a se švihadlem
- skákání panáka
- navlékání korálků, stavebnice …
2. Rozvoj grafomotoriky
- omalovánky, kreslení na velkou a svislou plochu
- uvolňování ramenního kloubu – psaní ve stoje,
- dbát na správné držení pastelky ve třech prstech
3. Soustředění – snažit se udržet pozornost 10 – 15 minut i u činnosti, která dítě
zrovna netěší a trvat na jejím dokončení - puzzle, pexeso, stavby, mozaiky
4. Rozvoj sluchového vnímání a sluchové paměti – básničky, říkadla,
opakování řady slov hledat slova, která začínají stejnou hláskou, rozlišovat dlouhé
a krátké zvuky, vytleskávat rytmus písniček
5. Řeč – nepřizpůsobovat se výslovnosti dětí – nešišlat, ale často si s nimi povídat, vysvětlovat význam nových slov, pokud
dítě neumí vyslovovat – začít s logopedií
6. Rozvoj pravolevé orientace – namaluj, polož vpravo nahoru, vlevo dolu, pod, nad, vedle …
7. Matematické představy – počítání obrázků, aut, třídění geometrických tvarů, orientace
v řadě – první, poslední
8. Sociální kontakty – chování k vrstevníkům, dospělým, umět požádat, poděkovat, pozdravit, umět poslechnout výzvu,
pozorně poslouchat, odpovídat na otázky, akceptovat dílčí neúspěch,
9. Sebeobsluha – umět se oblékat, zapínat a zavazovat tkaničky, dodržovat základní hygienu
10. Společné čtení s dětmi – pravidelné setkávání u knížky, předčítání a rozhovory o přečteném, povídání si o ilustraci,
vyprávění.
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Rodiče, snažte se s dítětem strávit co nejvíce času, kreslete si s nimi, modelujte, cvičte, čtěte
a prohlížejte knížky, trénujte správnou výslovnost a nezapomeňte děti často chválit a oceňovat sebemenší úspěchy –
posilujete tak jejich sebedůvěru, kterou budou ve škole tolik potřebovat.

Každá chvilka, kterou strávíte se svým dítětem, se vám mnohonásobně vrátí.
Mgr. Jana Kopecká

Kritéria pro rozdělení a do tříd
Kritéria pro rozdělení do tříd nám pomáhají všechny přijaté prvňáčky rozdělit tak, aby jejich školní nastartování bylo úspěšné. I
tento školní rok nabídneme výběr ze dvou metod počátečního čtení a psaní - analyticko-syntetickou a genetickou. Vice
najdete v dalším textu na webu školy - http://zskunratice.cz/zaci/zapis-do-prvnich-trid/rozdeleni-prvnacku-do-trid/nacvikpocatecniho-cteni-v-prvnich-tridach-59/
Kritéria rozdělení do tříd:
1) podle přání na zařazení do třídy podle výuky počátečního čtení
- METODA ANALYTICKO - SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ;
2) podle přání rodičů na umístění dětí z pohledu kamarádství
(např. Aničku prosím dejte s Mařenkou protože ..., Pepíčka prosím
nedávejte s Frantou protože...);
3) podle počtu chlapců a děvčat a vůbec podle počtu žáků otvíráme tři třídy s ideálně stejným počtem žáků ve třídě - t.j. 25 žáků.
Vážení rodiče, chceme respektovat vaše přání, ale konečné rozdělení
na základě projednání se třídními učiteli a zástupkyní ředitele školy
potvrzuje svým podpisem ředitel školy. Proto se na nás nezlobte, pokud nebude vyhověno všem. Bohužel to nejde. Rozdělení
dětí do tříd budeme připravovat až v průběhu prázdnin. Svá přání (viz kritéria) můžete sdělit na červnové schůzce.
Co je podstatné? Všechny paní učitelky jsou perfektní odbornice a děti s nimi budou ve škole rády.

KALENDÁRIUM
12. únor 2012 - HRAJEME SI S MATEMATIKOU - HRAJEME SI NA ŠKOLU
UČÍME SE VE ŠKOLE - Pravidelný kurz začíná 14. února a pravidelně
každou další úterý od 15:15
HRAJEME SI NA ŠKOLU
10. duben 2012 - ČTEME S NEČTENÁŘI - HRAJEME SI NA ŠKOLU
9. květen 2012 - TVOŘÍME S RADOSTÍ - HRAJEME SI NA ŠKOLU
5. červen 2012 - PŘEKVAPENÍ - HRAJEME SI NA ŠKOLU - začátek tohoto
posledního setkání je společně se schůzkou rodičů - pošleme pozvánku.
1. ZÁŘÍ 2012 – První školní den

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Číslo: 5 – 17. LEDEN 2012
Zpravodaj pro vás připravili: Ing. Bc. Vít Beran, Mgr. Jitka Kopáčová, MgA. Olga Králová, Mgr. Jana Kopecká, Mgr. Lucie
Samlerová
Základní škola Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 Kunratice 148 00, ředitelna: 261097212; školní jídelna: 261097258;
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