
 
 

Vážení rodiče, 
brzy půjdete se svým dítětem k zápisu a za několik měsíců budete mít doma školáka. Je 

to důležitá chvíle v životě. Určitě je naším společným přáním, aby Vaše dítě bylo ve škole 
spokojené, aby mu škola poskytla dobré vzdělání a také rozvíjela jeho zájmy.   

 Na naší škole myslíme na budoucí prvňáčky ještě před vstupem do 1. třídy. 
Spolupracujeme s mateřskými školami, zveme je na naše besídky, chodí k nám cvičit. V březnu 
si předškoláci vyzkoušeli opravdové učení při návštěvě naší školy.  

V květnu se uskuteční tradiční přípravka pro naše budoucí prvňáčky a také společná  
schůzka s rodiči. Každé dítě tak svoji školu dobře zná a vstup do 1. třídy je snazší.     

 Poskytujeme kvalitní výuku, podporujeme zdravé sebevědomí, vyžadujeme slušné a 
kamarádské chování, odmítáme projevy šikany.  V tomto směru na žáky preventivně působíme. 

Výuku cizího jazyka zahajujeme v 1. třídách formou zájmového kroužku, povinně pak od 
3. třídy, od 6. třídy mohou žáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Od 1. do 6. 
třídy zajišťujeme v rámci tělesné výchovy plaveckou výuku, od 5. do 9. třídy kurzy se sportovním 
zaměřením.  

Dostatečné množství moderně vybavených učeben a odborných pracoven umožňuje tzv. 
dělené vyučování (při větším počtu žáků je třída na některé vyučovací hodiny rozdělena na 
skupiny), je tak zajištěn individuální přístup.  

Při vzdělávání spolupracujeme s místními i zahraničními školami, Městskou knihovnou, 
Muzeem Šumava, Domovem důchodců a dalšími organizacemi. 

Určitě oceníte, že o Vaše dítě bude postaráno i v době mimo vyučování. Školní družina je 
otevřena od 6 do 16.15 hodin.  Ve školní jídelně si Vaše dítě může vybrat ze tří jídel, jsme 
zapojeni do projektu Ovoce do škol. 

Záleží nám na tom, aby Vaše dítě rozvíjelo své zájmy a smysluplně trávilo volný čas. 
Přispívá k tomu bohatá nabídka zájmových kroužků různého zaměření. Součástí školy je 
Středisko volného času a Jazyková škola pro děti a dospělé.  

Vážíme si blízké spolupráce a otevřené komunikace s rodiči. Rodičovské schůzky se 
konají každý měsíc, na škole působí klub rodičů. Žáci mají svůj žákovský parlament.  

Naše škola má vlastního školního psychologa, spolupracujeme s pedagogicko – 
psychologickou poradnou, zajišťujeme logopedickou péči a dyslektickou nápravu.  

Naši žáci se svými učiteli obohacují kulturní dění ve městě pořádáním besídek, jarmarků, 
výtvarných dílen, výstav.    

Dbáme, aby dítě nebylo na učení a problémy samo. V první třídě mu v jeho snažení  
budou pomáhat paní učitelky Radka Bernardová, Veronika Hušáková a Ivana Katrušáková. 

Těšíme se na Vás u zápisu do 1. tříd, který se koná ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna 
2019 od 14 do 17 hodin.  

Další informace najdete na webových stránkách školy, Vaše dotazy rádi zodpovíme při 
osobním setkání.  
                                                                                                        
V Sušici 5. 3. 2019                                                                           Čestmír Kříž, ředitel školy                                                                   


