
Zápis do 1. třídy na ZŠ Na Lukách Polička 22.1.2015 
 

Zápis do základní školy je pro děti i jejich rodiče nesnadným životním 
krokem. Dítě na vybrané škole stráví v dobrém případě devět let svého 

života a tak asi stojí za chvíli přemýšlení a námahy, informovat se o 
základní škole . 
  Základní škola má kromě získávání nových vědomosti také umožnit 

žákovi rozvíjet jeho schopnosti, zájem vědomosti vstřebávat a samostatně 
vyhledávat. Základní škola zároveň do jisté míry formuje osobnost dítěte, a může tak v mnoha 

ohledech ovlivnit jeho budoucí (nejen) profesní vývoj. Co můžete od naší školy očekávat? 

Škola nabízí výuku s využíváním moderních metod, vstřícný přístup učitelů a pěkné 
vybavení tříd. Ve všech učebnách prvního stupně učitelé vyučují s pomocí interaktivních 

tabulí a pro ně připravených výukových programů a učebnic. Škola nabízí žákům i něco 
„navíc“. Zařadili jsme výuku angličtiny jako povinný předmět od první třídy. Pro zvýšení 

pohybové aktivity dětí máme již několik let vyšší počet hodin tělesné výchovy.  
  Na prvním stupni kromě exkurzí, školních výletů, zájezdů do divadel, pořádají učitelé 
každoročně pro žáky 4. a 5. ročníků, sportovně - turistický týden s lyžováním. 

Na druhém stupni zařazujeme kromě jiných předměty komunikaci a keramiku. 
V prvním případě si žáci prohlubují řečové a stylistické dovednosti a samotná komunikace 

mezi žáky výborně působí na kolektiv třídy. Keramika je vhodným doplňkem jak výtvarné 
výchovy, ale také praktických činností. Oblíbeným předmětem je počítačová grafika. Žáci si 
vydávají svůj školní časopis. V rámci mezinárodních výměnných a poznávacích pobytů se 

žáci naší školy mohou podívat do družebního maďarského města Ebes a každoročně 
pořádáme pro šesté ročníky relaxačně poznávací zájezd do Itálie popř. Chorvatska.  

A jaké kroužky mohou děti navštěvovat? Horolezení, míčové hry a stolní tenis. Ale 
také například anglickou konverzaci.  

Velikou výhodou pro žáky naší školy je, že součástí komplexu budov je i jídelna. Ta 

nabízí denně na výběr dva obědy a nyní již třetím rokem připravuje pro žáky zdravé svačinky.  
  Chtěli bychom zájemcům nabídnout další variantu vzdělávání, podle které by bylo 

možné od září 2016 vyučovat, bude- li zapsán dostatečný počet žáků. Jednalo by se o třídu 
postavenou na programu ZAČÍT SPOLU s rozšířenou výukou anglického jazyka. Program 
Začít spolu klade důraz na aktivní spolupráci učitel-žák-rodič a v nemalé míře počítá i se 

zapojením rodičů na chodu třídy. Anglický jazyk je v tomto programu začleňován do běžné 
výuky, některé předměty jsou postaveny na bilingvní výuce s rodilým mluvčím a to vše je 

přizpůsobeno věku a znalostem dětí.  
V souvislosti s možností otevřít tuto třídu si Vás dovolujeme pozvat na besedu, o 

programu Začít spolu, vedenou paní Mgr. Věrou Krejčovou, PhD. (školitelkou programu), 

která proběhne ve čtvrtek 7. ledna od 16:30 v prostorách školy( Švermova 401, Polička).  
 

Zápis budoucích prvňáčků začne v pátek 22. ledna 2016 ve 14 hodin.  

 
Na setkání u zápisu se těší učitelé 1. stupně a vedení školy. 

 

 

 

 

 


