
Vítáme rodiče budoucích prvňáčků



Den otevřených 
dveří
Základní škola Jedovnice, příspěvková 
organizace
16. 3. 2021 



Program setkání
• Přivítání rodičů

• Informace o Základní škole Jedovnice, příspěvková organizace

• Informace k zápisu dětí do 1. tříd

• Představení třídních učitelek budoucích prvňáčků

• Slovo školní psycholožky k nabídce poradenských služeb a školní 
zralosti

• Dotazy rodičů

• Závěr



Základní škola Jedovnice

• úplná základní škola – 1. a 2. stupeň, školní družina, školní klub, 
školní jídelna 

• v současnosti 379 žáků, 18 tříd (dvě třídy v každém ročníku)

• 4 oddělení školní družiny

• 1 oddělení školního klubu



Vybavenost školy

• třídy vybavené PC, dataprojektory a interaktivními tabulemi

• dvě počítačové učebny, moderní odborné učebny, cvičná 
kuchyně, dílny, tělocvična

• školní knihovna pro potřeby žáků školy

• moderně vybavená školní jídelna s možností výběru ze dvou 
obědů včetně bezlepkových a s možností svačinek

• dětské hřiště pro mimoškolní aktivity

• šatní skříňky pro odkládání oblečení a školních pomůcek  

• čipový systém pro vstup do školy a výdej stravy



Nabízíme
• zkušený a plně kvalifikovaný pedagogický sbor

• Školní poradenské pracoviště – výchovná poradkyně, školní 
psycholožka, metodička prevence

• systém péče o žáky s poruchami učení 

• školní informační systém Škola OnLine – elektronická třídní kniha, 
elektronická žákovská knížka

• socializační pobyt v 1. ročníku, školy v přírodě a výuková 
soustředění 

• zahraniční pobyty v partnerských školách (Německo - Aschheim, 
Slovensko – Tatranská Lomnica)



Nabízíme
• provoz školní družiny 6:30 – 16:30 hod

• výuka s využitím počítačů již na 1. stupni, práce s interaktivními 
sety

• sladěný rozvrh výuky s rozvrhem výuky na ZUŠ

• plavecká škola v 1. a 2. ročníku, lyžařský výcvik na 1. i 2. stupni

• systém kroužků v odpoledních hodinách pod hlavičkou Školního
klubu Jedovnice (nabízíme např. výtvarný, florbalový, míčové
hry, přírodovědný, počítačový, kroužek angličtiny, šachový,
gymnastika, deskohraní, kytara pro začátečníky, rybářský,
floristika a další)

• letní příměstský tábor 



Nabízíme
• výuka dvou cizích jazyků od 6. ročníku, dělení žáků do skupinek, 

rodilí mluvčí ve výuce

• široký výběr volitelných předmětů od 7. ročníku

• systém schůzek a konzultací pro rodiče, organizace dnů 
otevřených dveří

• akce ve spolupráci se sdružením CIRSIUM

• množství mimoškolních aktivit – např. pěvecká a recitační soutěž, 
sportovní soutěže, vědomostní soutěže, charitativní akce, 
Jedovnická rolnička, aj.

• program mléko do škol a ovoce do škol





Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

• Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním 
roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen 
odklad.

• Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době 
stanoveném ředitelkou školy:

– prezenční zápis 13. 4. od 13,00 hod do 17,00 hod (pouze v případě, že to 
epidemiologická situace dovolí!)

– elektronický zápis 1. 4. – 20. 4. 2021 (pokud nebude možný prezenční 
zápis)

• Škola bude přednostně ke vzdělávání přijímat žáky ze svého 
spádového obvodu. 



Zápis do 1. tříd
• Všechny informace a dokumenty k zápisu do 1. tříd budou

zveřejněny na webových stránkách školy

• Rodiče dětí navštěvující MŠ Jedovnice je obdrží také
prostřednictvím vedení MŠ

• Je možné také požádat o jejich elektronické zaslání. Žádost
zasílejte na e-mail: kancelar@zsjedovnice.cz.

• Po ukončení zápisu vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí do školy.

• Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně
přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

mailto:kancelar@zsjedovnice.cz


Odklad povinné školní docházky
• O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v 

den zápisu (do 13. 4. 2021 v případě prezenčního zápisu a do 
20.4. 2021 v případě elektronického zápisu)

• Ředitelka školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden
školní rok v případě, že bude žádost doložena doporučujícími
potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální
pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i pediatr)
nebo klinického psychologa.

• Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku
musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se
znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vzít rozhodnutí o odkladu).

• Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení
8 let věku dítěte.



Těšíme se na setkání s Vámi i 
s Vašimi dětmi!


