
Vítáme Vás v Základní škole 
Jablunkov, Lesní 190, přísp. org.



Schůzka s rodiči  - 9. 1. 2014

• Seznámení s programem Mgr. Libuše Kaletová

• Přivítání – Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy

• ŠVP ZŠ Jablunkov – Mgr. Lenka Šamanová - prezentace

• Výuka čtení v ZŠ Jablunkov – Mgr. Renata Kwaczková, ukázka výuky
• Logopedická třída – Mgr. Věra Trombiková, učitelka v logopedické třídě -

prezentace
• Další rady a doporučení, zkušenosti z praxe – Mgr. Taťána Filipčíková
• Školní potřeby pro první třídu, učebnice pro první třídu - Mgr. Eva Lysková
• Kritéria rozdělení žáků do tříd– Mgr. Libuše Kaletová, zástupce ředitele pro 1. 

stupeň 
• Diskuze



Výuka čtení v ZŠ Jablunkov

• Genetická metoda čtení – 1.A,B

• Splývavé čtení – 1.C – logopedická třída



Doporučujeme rodičům, aby přípravě 
dětí do školy věnovali patřičnou 
pozornost.

• http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-
vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-
predskolniho-veku

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


• http://pracovnisesity.raabe.cz/kuliferdovo-
desatero-budouciho-skolaka/t-
398/?utm_source=e-
mailing&utm_medium=email&utm_campaign
=PS_zelena_info_ZS_3%2f11%2f2013

http://pracovnisesity.raabe.cz/kuliferdovo-desatero-budouciho-skolaka/t-398/?utm_source=e-mailing&utm_medium=email&utm_campaign=PS_zelena_info_ZS_3/11/2013


Kontakt na školního psychologa:

PhDr. Dušan Dobeš
konzultační hodiny  ve škole
pondělí a středa do 16.00h

tel. 558 358 231



Seznam učebnic, které budou potřebovat žáci do 1. třídy 

Požadovaná učebnice Nakladatelství Cena

Já a můj svět Nová škola 81,- Kč

Matematika pro 1.roč.ZŠ 1.a 

2.díl
SPN 2x99,- Kč

Písmenka pro žáčky 1.roč. ZŠ SPN 75,- Kč

Kresebné uvolňovací cviky pro 

prvňáčky
SPN 51,- Kč

Vystřihovací číslice a 

znaménka pro 1.roč.
Didaktis 28,- Kč

Požadovaná učebnice Nakladatelství Cena

Písanky 1-5 genetická metoda SPN 75,- Kč

Učíme se číst – učebnice čtení 

pro 1.roč.
SPN 137,- Kč

Písanka s pomocnými linkami Škola hrou 10,- Kč

Celkem 655 Kč.  Ceny na seznamu učebnic jsou platné pro školní rok 2014/2015.

Všechny učebnice a pracovní sešity pro žáky hradí ve 
školním roce 2014/15 škola ze svého rozpočtu!!!



Seznam učebnic, které budou žáci potřebovat                                   
do logopedické třídy

Požadovaná 
učebnice 

Nakladatelství Cena

Já a můj svět Nová škola 79,- Kč

Písanky k 
čítance Ceny 
na seznamu 
učebnic jsou 
platné pro 
školní rok rok
2013/2014Spl
ývavé čtení

SPN 150,- Kč

Skládačka 
ABC, 
Chemoplast

100,- Kč

Požadovaná 
učebnice 

Nakladatelství Cena

Matematika 
pro 1.roč. ZŠ 
1. a 2. díl

SPN 2x89,- Kč

Písanky s 
pomocnými 
linkami

16,- Kč

.

Všechny učebnice a pracovní sešity pro žáky hradí                                   
ve školním roce 2014/15 škola ze svého rozpočtu!!!

Celkem 523,- Kč + flétna. 



Seznam školních potřeb pro 1.ročník, 
které najdete v balíčku z papírnictví            

p. Goryla. /zakoupíte od června/             
Stírací tabulka

Vodové barvy

Štětec č. 10

Voskovky

Plastelína 

Fotoalbum

Pořadač

Lepidlo tyčinka Kores

Barevné papíry

Výkresy A4 20 ks

Výkresy A3 20 ks

Cena  balíčku je přibližně 300,- Kč. K dostání v červnu v papírnictví Goryl.



Co můžete pořídit svým dětem sami

Trojhranná tužka č. 2 (3ks), trojhranné pastelky (doporučujeme značku 
TRILINO), guma, strouhátko, lepidlo Herkules (větší balení), nůžky, 
kelímek na vodu, noviny do Vv a Pč místo ubrusu na lavici, tuš, euro 
složky (1 balík – 50ks), folie A4 na psaní, sešit 420 velký bez linek, 
ubrousek pod svačinku, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky, papírové 
utěrky, peněženka na krk (na čip a na klíče), ručník – podepsaný, 
přezůvky (celé – kvůli bezpečnosti), látkové pytlíky na úbor 
(podepsané) – nevhodné jsou igelitové tašky, cvičební úbor (tepláky, 
kraťasy, bílé bavlněné tričko, jarmilky a přezutí na pohyb  na venkovním 
hřišti).

Všechny pomůcky a potřeby žáka prosíme viditelně podepsat!



Rozdělení žáků do 1. tříd

KRITÉRIA ROZDĚLOVÁNÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD

• Jméno učitele popř. jméno spolužáka na anketním 
lístku – nezapomeňte vyplnit u zápisu

• Celkový počet žáků, počet chlapců a dívek ve třídě

• Žáci dojíždějící z jedné obce /podle žádosti rodičů, 
nutno napsat na anketní lístek/

• Další okolnosti, které by mohly ovlivnit 
nevyváženost složení třídních kolektivů


