Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Vážení rodiče,
v tomto dopise Vám zasíláme bližší informace k nástupu Vaší dcery či syna do 1. třídy. Je to
veliký krok v životě Vašeho dítěte, a proto věnujte prosím Vašemu malému školákovi
velkou pozornost.
Jsme rádi, že se Vaše dítě stane žákem Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice. Naším
cílem je položit základ kvalitního a efektivního vzdělávání žáků, vzdělávat každého podle jeho
možností a schopností, vytvořit bezpečné a zdravé prostředí uvnitř i vně školy. V prostorách
školy se Vaše dítě může účastnit i různých mimoškolních aktivit. Jednou z priorit naší školy je
komunikace a spolupráce – mezi dětmi, učiteli, rodiči i dalšími partnery školy.
Věřím, že se nám naše spolupráce bude dařit. Je to v zájmu našich dětí.
Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2019/20
v pondělí 9. září 2019 v 9.00 hodin na Masarykově náměstí
První třídní schůzka pro rodiče 1. tříd se koná v pondělí 9. září od 17.30 hodin
v jednotlivých učebnách prvních tříd.

Informace o škole
Zřizovatelem školy je Město Mnichovice. Škola poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9.
třídy. Do školy dojíždějí žáci ze spádových obcí Hrusice, Všestary, Struhařov a Mirošovice (2.
stupeň). Rapidní nárůst počtu dětí ovlivňuje činnost celé školy – neustále stavíme, přijímáme
nové učitele i provozní zaměstnance a plánujeme vhodný učební program pro žáky ve více
třídách. Počet žáků školy se za posledních 6 let více než zdvojnásobil. Od září 2019 bude
mnichovickou základní školu navštěvovat cca 740 žáků. Všechny první třídy budou umístěné
v malé škole na Masarykově náměstí. Momentálně v této budově probíhá rekonstrukce
podkroví, kde bude vybudován velký nový prostor, tzv. odborné učebny. Stavba bude
dokončena na podzim 2019 a právě z důvodu stavebních prací bude začátek školy o týden
odložen. O aktuální situaci v naší škole Vás společně se zřizovatelem městem Mnichovice
průběžně informujeme prostřednictvím časopisu Život Mnichovic, webových stránek města
www.mnichovice.cz a školy www.zsmnichovice.cz, mailovou korespondencí i při osobních
setkáních. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte.
I přes velké investice do rozvoje školy zůstává úskalím malá školní jídelna. (Stavba nové
jídelny bude zahájena v příštím roce.) Od školního roku 2019/2020 bude stravování žáků
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zabezpečeno dvěma způsoby – žáci ve škole Bezručova se budou stravovat ve stávající školní
jídelně, žáci – prvňáčci z malé školy na Masarykově náměstí se budou stravovat v nově
upravené výdejně „Na schůdkách“ s dovozem stravy z vývařovny Arter v Říčanech. Bližší
informace obdrží rodiče před nástupem do školy a na první třídní schůzce.
Ve školním roce 2019/20 nastoupí 94 prvňáčků, kteří budou rozděleni do 4 tříd. (Seznamy
žáků a rozdělení do tříd bude k dispozici 9. září 2019 na vývěsce na náměstí).
Součástí školy je školní družina. Školní družina je provozována v obou budovách školy –
v Bezručově ulici i na Masarykově náměstí.
Ve škole pracuje 95 pracovníků, z toho 78 pedagogů (učitelé, vychovatelé, školní speciální
pedagog, školní psycholog, asistenti pedagogů).
Telefon do kanceláře školy je 323 640 330, e-mail: info@zsmnichovice.cz.
Více informací o škole na www.zsmnichovice.cz.
Učební plán školy
Vyučujeme podle vlastního ŠVP: Mnichovická škola pro všechny.
Plné znění je k dispozici v kanceláři školy a na www.zsmnichovice.cz.
Součástí práce s dětmi jsou také exkurze, výjezdy, škola v přírodě a sportovní kurzy.

Využívání digitálních technologií je u nás samozřejmostí
Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny interaktivními dotykovými tabulemi, které umožňují
zkvalitnění výuky. Ve výuce je důležité používat nejen zrak a sluch, ale i ostatní smysly. Právě
interaktivní tabule umožňuje žákům používat i hmat. Výuka s moderními technickými
pomůckami je pro děti mnohem zajímavější než klasická černá tabule s křídou. Ve škole mají
žáci k dispozici také počítačovou učebnu i několik tabletů (tzv. mobilní tabletová učebna).
Komunikujeme on-line s rodiči v systému Bakaláři (bližší informace a přístupové heslo
obdržíte na třídních schůzkách). Starší žáci mají elektronické žákovské knížky. Čipový systém
ve školní jídelně slouží k objednávání obědů přes internet. Informace o škole a vstup do
systémů přes www.zsmnichovice.cz.

Angličtina od 1. třídy
Již ve školním roce 2010/11 jsme realizovali projekt Rozšíření výuky angličtiny v 1. a 2.
třídách ve 13 školách středočeského kraje. A jednou ze zapojených škol byla právě naše
mnichovická škola. Na základě velmi dobrých zkušeností s pilotní výukou programu
Supernature (součást metodiky Helen Doron) budou mít i Vaše děti od 1. ročníku výuku
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anglického jazyka jednu vyučovací hodinu týdně. Program Supernature se zaměřuje na
mluvenou angličtinu, propaguje autentické užití jazyka a představuje slovní zásobu více než
500 slov - více na www.supernature.cz. Součástí výuky je nezbytné každodenní domácí
poslouchání speciálního CD (včetně sobot a nedělí – navozujeme tím dětem anglofonní
prostředí), které každý žák obdrží na začátku školního roku a pracovní sešit, který děti budou
používat i ve 2. třídě. Cena celé sady do 1. a 2. třídy je 450 Kč (hradí rodiče na prvních
třídních schůzkách).

Výuka čtení
K výuce čtenářských dovedností lze zvolit různé pedagogické postupy. PRIORITOU JE NAUČIT
ČÍST KAŽDÉHO ŽÁKA. Naši prvňáčci se učí číst a psát tzv. genetickou metodou. Zásadní rozdíl
mezi touto metodou a metodou analyticko-syntetickou („slabikovací“) je v učení se velkých
tiskacích písmen a jejich hláskování (čteme M-Á-M-A). Přibližně do Vánoc se děti naučí
všechna písmena velké tiskací abecedy, která umí přečíst i zapsat do slov i krátkých vět. Mezi
nesporné klady této metody patří rychlost nástupu čtení slov, vět i jednoduchých textů, což
je silnou motivací pro další učení. Žáci dokáží daleko lépe vnímat obsah čteného textu, a tak
je již od samého počátku docíleno čtení s porozuměním. V období okolo Vánoc děti začínají
číst i písmena malá (vychází se z podobnosti s velkými písmeny), a nastupuje psaní psacích
písmen. Do této doby se věnujeme uvolňovacím kresebným cvikům, grafomotorickým
cvičením a získávání správných hygienických návyků. Důvodů, proč jsme zvolili tuto metodu,
je několik: Mnoho dětí se umí podepsat a zná tedy tiskací písmena svého jména, takže se
vychází ze znalostí dětí. Hned od počátku se propojuje čtení a psaní, co děti čtou, umí také
napsat. Zapojuje se několik smyslů – oko, ruka, ucho, a to vede k rychlému zapamatování si
nových písmen i slov.
Samozřejmě si uvědomujeme, že genetická metoda čtení nemusí být vhodná pro všechny
děti. Nebude-li genetická metoda čtení právě Vašemu dítěti vyhovovat, zvolíme metody jiné.
Další informace k metodám čtení vám poskytneme na první třídní schůzce.

Školní poradenské pracoviště
Na naší škole bylo díky evropským fondům zřízeno školní poradenské pracoviště již v roce
2005. V případě, že by se právě u Vašeho dítěte objevily nějaké obtíže (logopedické
problémy, specifické poruchy učení apod.), obraťte se s důvěrou na odborníky tohoto
pracoviště. Určitě najdeme v rámci vzájemné spolupráce všech zúčastněných způsob, jak
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právě Vašemu dítěti pomoci. Nejdůležitější je jeho problémy řešit a podat mu včas
pomocnou ruku, aby je mohlo zvládnout.
Zástupce pro inkluzi: Mgr. Petra Kaprálková,
petra.kapralkova@zsmnichovice.cz, tel. 733 586 599
Školní speciální pedagog: PaedDr. Renata Zemánková,
renata.zemankova@zsmnichovce.cz, tel. 724860416
Organizace výuky
Vyučování začíná v 8.00 hodin. S konkrétním časovým harmonogramem koordinace výuky se
stravováním ve školní jídelně a převáděním dětí do školní družiny budete seznámeni na
prvních třídních schůzkách. Přecházení dětí bude zabezpečeno v součinnosti třídních učitelek
a vychovatelek školní družiny.
Školní družina
Běžný provoz školní družiny začíná v 6.45 hodin a končí v 17.00 hodin. Odpolední družina
probíhá v několika odděleních, všechna jsou umístěna v budově školy i v budově na náměstí.
Je určena pro žáky 1. až 5. ročníku – přednostně budou umístěny děti z nižších ročníků.
Za docházku dítěte do družiny je vyhláškou stanoven poplatek 250,- Kč za měsíc.
Zápis do družiny probíhá v prvních dnech školního roku. Bližší informace obdržíte na první
třídní schůzce. Součástí tohoto dopisu je přihláška do školní družiny na celý školní rok.
V případě Vašeho zájmu o školní družinu během celého školního roku, zašlete vyplněnou
„Přihlášku do školní družiny na školní rok 2019/2020“ na adresu:
prihlaskysd@zsmnichovice.cz, a to do 15. srpna 2019.
Běžný provoz školní družiny začíná od úterý 10. září 2019.
Organizace školní družiny v týdnu od 2. – 6. 9. září 2019
V tomto týdnu bude provoz zajištěn v omezeném režimu od 7:00 – 16:00 hodin. Přihlášku na
tento týden naleznete v příloze tohoto dopisu. V případě Vašeho zájmu o školní družinu
v tomto týdnu, zašlete vyplněnou „Přihlášku do školní družiny od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019“
na adresu: prihlaskysd@zsmnichovice.cz, a to do 15. srpna 2019.
PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK, ABY NEDOŠLO K JEJICH ZÁMĚNĚ.
Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská,
druzina@zsmnichovice.cz
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Zájmová činnost
Od října začínají práci zájmové kroužky (aktuální nabídka bude k dispozici v měsíci září).
Spolupracujeme s Tělovýchovnou jednotou Mnichovice (fotbal, pozemní hokej, stolní tenis),
s La Mamkou, s jazykovým studiem ROLINO a dalšími organizacemi z Mnichovic a okolí.
Představení kroužků proběhne při slavnostním zahájení školního roku na náměstí.
Školní jídelna
Stravování pro žáky prvních tříd bude zajištěno v nově upravené výdejně „Na schůdkách“ na
Masarykově náměstí s dovozem stravy. Bližší informace (přihláška, platba) Vám budou
zaslány emailem koncem srpna 2019. Další upřesňující informace o školním stravování
obdržíte na první třídní schůzce dne 9. září 2019.

Organizace 1. ročníku
Žáci prvního ročníku jsou na naší škole rozdělováni do paralelních tříd podle těchto kritérií:
- mnichovičtí žáci přiměřeně do všech tříd
- snažíme se dodržet vyvážený počet dívek a chlapců
- snažíme se přihlédnout k vašim žádostem ze zápisního lístku (věřte, že děti si velmi
rychle najdou kamarády mezi novými spolužáky a obavy nás rodičů, aby dítě chodilo
do třídy se stejnými dětmi z mateřské školy, se po několika dnech školní docházky
zdají téměř zbytečné)
- rozdělení tříd bude vyvěšeno v pondělí 9. září 2019 na informační tabuli na náměstí

Organizace prvního týdne ve škole
Slavnostní zahájení školního roku je v pondělí 9. září 2019 v 9.00 na Masarykově náměstí,
poté děti (i s rodiči a dalším případným doprovodem) přecházejí do třídy. Odcházejí asi
v 9.00. Tento den nepotřebují přezutí.
První školní den je slavnostním dnem celé rodiny – tento den není v provozu školní družina
a školní jídelna ještě nevaří. Běžný školní provoz bude zahájen od úterý 10. září v 8:00 hodin.
V úterý a ve středu mají žáci 2 hodiny, tj. do 9:40. S sebou přezůvky a aktovku s penálem a
svačinu.
Od čtvrtka zůstávají děti ve škole každý den dle rozvrhu.
I ve zkrácených dnech mohou děti hned přecházet do školní družiny.
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Další organizační informace, platba pracovních sešitů a pomůcek, podrobnosti o průběhu
výuky se dozvíte už od svých třídních učitelek
na první třídní schůzce, která proběhne v pondělí 9. 9. 2019 od 17.30 hodin v prvních
třídách.

Co prvňáčkovi nakoupit a připravit
- aktovku, penál přiměřené velikosti, do penálu malé pravítko, gumu, 3x tužku č. 2,
nůžky (pro praváky/leváky), ořezávátko, vysunovací tuhé lepidlo, pastelky
- desky na sešity A4 s gumičkou
- plátěný sáček nebo tašku na zavěšení do šatny na přezůvky
- cvičební úbor – boty s bílou podrážkou, tričko, tepláky, kraťasy, plátěný sáček nebo
tašku (NE igelitku!) na oblečení a obutí na cvičení

Co prvňák dostane ve škole zdarma – škola nakupuje hromadně
- vodovky, barevné papíry, čtvrtky, štětce, tabulku a fixy, lihové fixy černé na výtvarnou
výchovu, modelínu
- učebnice - čítanky – děti je vrací

Co nakoupí škola hromadně - rodiče zaplatí na první třídní schůzce
pracovní sešity: Český jazyk - Učíme se číst, Písanka 1. – 4. díl a Uvolňovací cviky,
Matematika: 1. – 4. díl, žákovská knížka…cca 550 Kč
- AJ – CD + pracovní sešit (na 2 roky)… 450 Kč
- další výtvarné potřeby… 150 Kč
- ostatní (sešity, notýsky, eurodesky, euroobaly, drobné odměny apod.) … 200 Kč
- toaletní potřeby… 200 Kč
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Desatero pro prvňáčky
- znám své jméno a příjmení, adresu
- umím se sám rychle obléknout a převléknout, obouvat se, zavázat si tkaničky, složit si
své věci
- umím uklidit knížky, hračky a věci tam, kam patří
- dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvami, umím správně držet tužku,
umím zacházet s nůžkami
- poznám barvy, chápu počet pět, vyjadřuji se v krátkých větách
- nezapomínám si umývat ruce, dovedu si sám připravit a sklidit svačinu
- dovedu pozorně poslouchat vyprávění i čtení
- znám některé pohádky a umím si o nich povídat
- znám některé básničky a písničky
- dokážu se řídit pokyny dospělého
Desatero pro rodiče prvňáka
- každý den kontroluji tašku za přítomnosti svého prvňáka, pomáhám dítěti v přípravě
školních potřeb, kontroluji penál, ořezané tužky a pastelky
- přípravu na vyučování rozdělím na kratší intervaly, dbám na odpočinek
- v klidu si s dítětem povídám o tom, co ve škole prožilo
- nestresuji dítě zbytečným spěchem a nervozitou
- vyžaduji od dítěte jasnou a správnou odpověď a výslovnost
- učím dítě samostatnosti při plnění úkolů, sleduji jak je plní
- všímám si správného držení tužky a správného sezení při psaní, leváka nepřecvičuji
dbám, aby dítě mělo dostatek pohybu
- učím dítě slušnému a ohleduplnému chování k dospělým i kamarádům
- snažím se spolupracovat se školou, aby se dítěti práce co nejvíce dařila

TĚŠÍME SE NA VAŠE DÍTĚ I NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!
NA VIDĚNOU V PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ 2019 V 9.00 HODIN NA SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ
NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V MNICHOVICÍCH
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