Základní informace týkající se vstupu dítěte do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020
Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391
Veronské náměstí 391, Praha 10
IČO: 63831678
Provoz školy je od 6.00 do 18.00 hodin

tel.: 274 864 235, 274 864 156
mobil: 774 966 391
email: zsvn@zsvn.cz
www.zsvn.cz

VAŠEMU DÍTĚTI BYLO PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO:ZSVN ___________________
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na nástěnce školy a na webových stránkách. V seznamu
nebudou uvedena jména, ale jen registrační čísla. Předpokládaný datum zveřejnění je 15. 4. 2019.
Rozhodnutí o přijetí – o přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Žádost o odklad je třeba odevzdat hned u zápisu. Pokud nemáte s sebou i zprávu
z pedagogicko-psychologické poradny s posudkem od lékaře, je nutno odevzdat nejpozději do
30 4. 2019.
Žádost o přijetí do přípravné třídy doplněnou doporučením pedagogicko-psychologické poradny
odevzdejte co nejdříve.
Organizace začátku školního roku
První týden v září má v první třídě svá specifika. Děti si postupně zvykají na školu, její prostředí a
rozvrh hodin. Je pro ně nejvýhodnější, když si rodiče na první školní dny mohou zařídit volno
(prarodiče).
První den ve škole – jedna vyučovací hodina, sraz před školou v 8.15 hod. – slavnostní zahájení
školního roku (rodič s dítětem ve třídě), následuje první třídní schůzka
Druhý den – dvě vyučovací hodiny bez svačiny
Třetí den – dvě vyučovací hodiny se svačinou
Čtvrtý den – tři vyučovací hodiny
Od pátého dne – začíná výuka dle rozvrhu
Učební plán
Učíme se dle Školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na
webových stránkách.
Týdenní plán
Český jazyk a literatura 9 hod., Anglický jazyk 1 hod., Matematika 4 hod., Informatika 1 hod., Člověk
a jeho svět 2 hod., Hudební výchova 1 hod., Výtvarná výchova 1 hod., Svět práce
1 hod., Tělesná výchova 2 hod., Grafomotorika je nepovinný předmět.
V průběhu měsíce září proběhne depistáž (plošné zjištění úrovně grafomotoriky všech žáků). S dětmi,
které mají problémy s jemnou motorikou, budeme dále pracovat.
Zvonění
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35

Pravidla pobytu ve škole jsou uvedena ve školním řádu, který je zveřejněn na webových stránkách.
V šatně máme šatní skříňky - prosíme o vlastní zámek se 2 klíči
Školní družina – ráno od 6.00 do 7.45 hod. a pak po vyučování do 18.00 hod. Platba 400,- Kč/měsíc
Školní jídelna – čip 150,- Kč, placení z účtu na účet.
Akce školy před zahájením školního roku: Zpívání na schodech – 21. 6. v 17.00 hod.
Vyřazení deváťáků – 28. 6. v 9.30 hod.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 22. 5. od 17.00 hodin ve školní jídelně.
Zde se dozvíte, jaké pomůcky dětem pořídit a všechny další organizační záležitosti. Na této schůzce si
s Vámi třídní učitelky dohodnou termín naší tradiční akce Škola před školou. Děti si při ní vyzkouší

jednu vyučovací hodinu ve škole za přítomnosti rodičů, ve skupině dětí, se kterými nastoupí do první
třídy.

