
 

 

Vážení rodiče, 

těší nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku právě na Základní školu Slovan 

Kroměříž. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, proto Vám chceme poskytnout 

základní informace, které by se Vám mohly hodit před nástupem dítěte do školy. 

 

1. Několik informací o škole 

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vlastního vzdělávacího programu Slovan. Jednou z hlavních 

priorit naší školy je snaha vytvořit pro žáky podnětné a stimulující prostředí, které by 

podporovalo jejich přirozenou touhu poznávat, vzdělávat se a získávat nové informace. Ve 

výuce se snažíme zavádět moderní trendy, které budou uplatnitelné v praxi, zavádíme 

efektivní metody, jako je skupinová a kooperativní práce, projektové vyučování a týmová 

práce. 

 Školní areál tvoří čtyři pavilony, školní pozemek se skleníkem, dvě nádvoří, atrium a školní 

hřiště. Ve třech učebních pavilonech je 38 tříd, odborné pracovny, cvičná kuchyně, dvě 

učebny informatiky a školní klub. Ve čtvrtém pavilonu jsou dvě tělocvičny, školní jídelna, 

výtvarný ateliér, dílny a školní družina. Na škole pracuje školní psycholog, speciální pedagog, 

výchovný poradce a metodik primární prevence.  

Věnujeme se dětem talentovaným ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a 

přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, ale i žákům se zdravotním 

znevýhodněním, integrujeme žáky se zdravotním postižením. Ve škole pracuje logopedická 

asistentka a dva speciální pedagogové. Žáci obou stupňů mají možnost rozvíjet své 

schopnosti v mnoha zájmových útvarech (Logopedický kroužek, Metoda dobrého startu, 

Pohybové hry, Dyslektický kroužek, Keramický kroužek, Volejbal a další). Další různorodá 

zájmová činnost je žákům nabízena v rámci zájmových útvarů Školní družiny a Školního klubu. 

2. Výuka v 1. třidě 

Učební plán 1. třídy:  

Český jazyk      8 hodin 

Základy anglického jazyka   1 hodina 

Matematika     5 hodin 

Prvouka     2 hodiny 

Hudební výchova    1 hodina 

Výtvarná výchova    1 hodina 

Pracovní výchova    1 hodina 

Tělesná výchova    1 hodina  



 

 

Žáci mohou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně. Pracovní doba školní 

družiny je od 6.30 do 16.30 hodin. Zápis do školní družiny probíhá v přípravném týdnu a první 

školní den.   

DESATERO PRO PRVŇÁČKY 

 

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě 

nemusel nikdo z mých kamarádů čekat. Umím na tkaničce mašličku. 

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. 

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. 

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou. 

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou. 

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce. 

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu. 

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči. 

10. Do školní aktovky si sám uložím věci. 

 

DESATERO PRO RODIČE 

 

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka. 

2. Každý den kontroluji pouzdro a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít 

v zásobě několik. 

3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, 

společně je ukládáme do aktovky. 

4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce 

rodičů budoucích prvňáčků. 

5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly. 

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě 

mohlo soustředit na svou práci. 

7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na 

jeho dotazy. 

8. O společných kulturních zážitcích (televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem 

vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové 

vnímání. 

9. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se 

mu něco ve škole nedaří. 

10. Zúčastňuji se akcí pořádaných školou.  
 

 


