
Pro rodiče budoucích prvňáčků 
 

1. ZŠ - škola s širokou nabídkou 

 

Třídy I. stupně jsou moderně vybaveny: 
 účelný nábytek na míru 

 prostory pro uložení výtvarných potřeb 

 interaktivní tabule s dataprojektorem 

 keramická tabule 

 koberec pro odpočinek 

 
Zaměřujeme se na tyto dovednosti:  
 

 
 
 
 

2. v českém jazyce:  

 výuka čtení a porozumění textu (využíváme 
čtenářské dílny, půjčování knih o přestávce) 

 zvládnutí psaného projevu a jeho gramatické 
správnosti (důsledně správný úchop tužky, 
procvičování jemné motoriky) 

 vyučujeme psací – vázané písmo, neboť má 
z  psychologického hlediska spoustu výhod  

3. matematické dovednosti a jejich aplikaci v praxi 
(zařazujeme logické úlohy v matematice, hry) 

 

Krátká videa našich výukových metod 
najdete na webových stránkách školy 

 

Z další nabídky: 
 široká nabídka kroužků 

 adaptační akce v měsíci září pro žáky 1. ročníků  

 exkurze do skanzenu v Rožnově p. Radhoštěm 
a exkurze do skanzenu v Rymicích pro žáky 
druhých a třetích ročníků 

 týdenní pobyt na škole v přírodě v Beskydech 
pro třetí ročníky 

 program Zdravá pětka zaměřený na zdravou 
výživu              

 preventivní programy s policistkou  
     a dobrovolnými hasiči 

 podle potřeby kroužky na doučování 

 pravidelné koncerty Filharmonie B. Martinů a 
divadelní představení ve Zlíně 

 nadané děti se mohou zúčastnit spousty 
soutěží školních, okresních a regionálních 
(matematických, pěveckých, recitačních, 
sportovních, výtvarných, vlastivědných, 
cizojazyčných nebo ekologických) 

 výuka první pomoci se členy ČČK 
      

Vybavení školy: 
 interaktivní tabule ve všech třídách               

 odborné učebny  

 jazykové učebny 

 hudebna s nahrávacím studiem 

 keramická dílna 

 modernizovaná školní kuchyňka 

 dílny pro práci se dřevem 

 4 nově vybavené počítačové učebny 

 
 sportovní hala  

 rekonstruovaná tělocvična 

 nové hřiště vybudované v projektu ČEZ 

 velmi dobré vybavení školní družiny  
 

 
 

1. posílení výuky angličtiny: 

 od 1. ročníku 1 hodina týdně, ve 2. ročníku 
dvě hodiny týdně 

 výuka metodou CLIL, zařazování anglických 
chvilek 

 
 

čtenářský koutek na chodbě 
 



Co nabízíme navíc: 
1. Třídní učitelka vyučuje žáky od  1. do 3. třídy 
2. Výuka českého jazyka a matematiky 

v ucelených celcích 
3. Elektronická žákovská knížka 

 mohou ji využívat všichni rodiče 

 od 4. ročníku ji používáme místo tištěné 
žákovské knížky  

 kromě známek poskytuje také informace: 

 o akcích školy  

 o průběžném hodnocení žáků 

 o domácích úkolech 

 o jiných důležitých sděleních 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

školní kuchyňka 
 

4. Velká nabídka výukových programů pro 
zpestření výuky (programování, matematika a 
fakta, umíme to, eurodidact a další) 

5. Výuka s tablety 
6. Pravidelně vydávaná Ročenka o činnosti školy  
7. Školní psycholožka pomáhá žákům, ale 

poskytuje pomoc a radu i rodičům zdarma 
8. Na II. stupni možnost rozšířené výuky 

matematiky nebo tělesné výchovy 
9. Velmi dobré podmínky pro sportování (dvě 

tělocvičny, rekonstruované hřiště, využívání 
atletického stadionu) 

 
 

 
výuka s tablety 

 
Školní družina 

 smysluplná náplň činnosti školní družiny 

 pravidelné měsíční návštěvy knihovny 

 zapojení do různých soutěží 

 pravidelné pohybové činnosti (vycházky, 
tělocvična, kroužky)  

 družinové kroužky (pečení, keramika, šikulové, 
angličtina, šachy, vaření, programování) 

 provoz školní družiny 6:00 – 16:30 hodin 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. oddělení družiny 
 

 

 

 

 

 

 

 
www.1zsholesov.cz 

 

1. Základní škola Holešov 
Smetanovy sady 630 

 

Den otevřených dveří: 
5. 4. 2022 

od 13:00 do 16:00 
 

forma bude upřesněna  
 

od 16:00 informativní 
schůzka rodičů 

budoucích prvňáčků 
 

http://www.1zsholesov.cz/
https://1zsholesov.edupage.org/

