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Bulletin Základní školy 

Tento náš bulletin bych v první řadě ráda 
věnovala rodičům budoucích prvňáčků. 
Poskytne cenné rady a v druhé řadě snad i 
úlevu. Úlevu po zjištění, že nejsou na všechno 
sami.  

Zápisem dítěte do prvního ročníku naší školy se 
stáváme partnery dlouhá léta. 
proto nás představit. 

Naše škola je venkovská, neúplná (1. 
málotřídní ZŠ s pěti kmenovými učebnami. Je 
zde sehraný pracovní kolektiv pedagogů i 
provozních zaměstnanců, který 
vytvoření rodinného prostředí pro své žáky. 
Citlivým přístupem se snažíme získat důvěru 
dětí a budovat příjemné a bezpečné klima tříd.

Výuka se opírá o tři pevné pilíře. Od prvního 
ročníku jsou děti vyučovány čtecí metodou 
Splývavé čtení – Sfumato, která má preventivní 
charakter pro vznik poruch učení. Výuka 
matematiky probíhá podle filosofie profesora 
Hejného. Děti mají z objevování poznatků 
radost a nemají z matematiky strach. Naši 
vyučující prošli také projektem Minimalizace 
šikany (MiŠ), který je zaměřen na zajištění 
bezpečného klimatu ve třídách a práci na 
vztazích mezi dětmi. Zaměřujeme se 
především na individuální přístup a zařazujeme 
projektové vyučování a moderní metody práce 
s dětmi. 

Součástí školy je školní družina s dvěma 
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Součástí školy je školní družina s dvěma 

školy odděleními, která má ranní a odpolední
provoz. ŠD má k dispozici vlastní prostory i 
sociální zařízení. Obě oddělení jsou vybavena
množstvím her, stavebnic a hraček a zajišťují 
pestrý program pod vedením zkušených 
učitelek. 

Kolem budovy je velká školní zahrada 
s průlezkami. Škola má kromě tříd i odborné 
učebny pro výuku výtvarné výchovy a práce 
na PC. Každá kmenová třída má interaktivní 
tabuli či dotykovou LCD obrazovku.
k internetu je v celé budově školy. Obědy vaří 
ŠJ při MŠ Církvice, kam žáci přecházejí za 
dozoru vyučujících. Na hodiny tělesné 
výchovy docházíme do zrekonstruované 
sokolovny. Přes zimu je organizován plavecký 
výcvik v Kutné Hoře. Nově jsme v
roce obohatili o lekce bruslení i pro úplné 
začátečníky.  

Zajišťujeme několik zájmových kroužků 
spolupráci s DDM Dominik Kutná Hora, ZUŠ 
Čáslav, TJ Sokol, SK Církvice, SDH Církvice. 
Škola se také zapojuje do ekologických a 
preventivních projektů. Dodržujeme celou 
řadou školních tradic (Otevřené vyučování pro 
veřejnost a dny otevřených dveří, 
Halloweenský projektový den, Lampionový 
průvod, Adventní tvoření pro veřejnost, 
vánoční besídky, Velikonoční projekt, Zahradní 
slavnost…).  Samozřejmostí je úzká 
spolupráce s rodinou.  

Těší se na Vás Mgr. Ludmila Hrušková, 
ředitelka ZŠ Církvice   
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„Spanilý 
člověk 

neučený - co 
jiného než 

papoušek s 
krásným 
peřím.“ 

  
— Jan Amos 

Komenský 
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Informace pro rodiče 
budoucích prvňáčků 

Zápis nejsou přijíma
doporučujeme
zápisu zúčastnilo. Čekají ho tři 
stanoviště s
Doprovázen bu
spolužáky v
postav. Pohádkově hřejivou at
loňského zápisu můžete zhlédnout ve 
fotogalerii na stránkách školy. Navíc si 
kromě vzrušuj
malý dárek. 

Při zápisu se předkládá vyplněná 
žádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání, zároveň se
občanský průkaz zákonného zástupce 
a rodný list dítěte.
prosím nezapomeňte 
k zápisu. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé, lze písemně 
požádat v den zápisu o
povinné školní docházky o jeden 
rok. Ředitelka školy této žádosti může 
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Informace pro rodiče 
budoucích prvňáčků  

ejsou přijímací zkoušky, přesto 
doporučujeme, aby se Vaše dítě 
ápisu zúčastnilo. Čekají ho tři 

stanoviště s hravými úkoly. 
Doprovázen bude staršími budoucími 

v kostýmech pohádkových 
postav. Pohádkově hřejivou atmosféru 
loňského zápisu můžete zhlédnout ve 
fotogalerii na stránkách školy. Navíc si 
kromě vzrušujícího zážitku odnese i 
malý dárek.  

Při zápisu se předkládá vyplněná 
žádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání, zároveň se kontroluje 
občanský průkaz zákonného zástupce 
a rodný list dítěte. Tyto dokumenty 
prosím nezapomeňte přinést s sebou

dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé, lze písemně 
požádat v den zápisu o odklad 
povinné školní docházky o jeden 

. Ředitelka školy této žádosti může 

ihned vyhovět, ale pouze
doporučení školského 
zařízení a odborného lékaře
klinického psychologa
případě je nutné si včas zajistit termín 
vyšetření dítěte. V případě zájmu o 
odklad je třeba obě doporučení vzít 
s sebou už k zápisu
o odklad je třeba ze zákona 
administrativně vyřídit v termínu do
2019. 
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sebou už k zápisu, neboť žádost 
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administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 
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Věnujte dítěti soustředěnou 
pozornost. 

Vyprávějte dítěti a čtěte mu. 

Pověřujte dítě drobnými úkoly a 
domácími pracemi. 

Rozvíjejte poznání z oblasti života 
lidí, zvířat i rostlin. 

Jak můžete své potomky na životní změnu 

Strašákem každého rodiče je konec
letních prázdnin a s ním spojené
výdaje kvůli začátku nového
školního roku. To může být finančně
dost stresující. Partnersky 
budeme snažit odlehčit vaší
peněžence. Učebnice a sešity pro
žáky zajistí škola sama.  

Už toho nebude potřeba tolik   

Školní potřeby do aktovky, do šatny,
do lavice penál, obyčejné tužky s 
měkkou tuhou č. 1 (alespoň 2) 
nejlépe širší průměr, 1x pero a 
náhradní náplň nebo 2x pero (nejlépe 
Pilot), guma, ořezávátko, nůžky s 
kulatou špičkou, pastelky – lepší 
silnější průměr, trojboké, měkké 
(nejlepší značky Koh-i-noor, Maped), 
tenký černý fix (Centropen), desky na 
učebnice (velké), desky na sešity 
(malé), igelitové obaly,1x desky a 1
vkládací “košilky“ euroobaly, látková 
taška nebo pytlík na přezůvky,
přezůvky, vysunovací lepidlo, 
stíratelnou tabulku s fixami. 

Dále na VV, PČ kufřík na věci, 
igelitový ubrus nebo igelit na lavici, 
měkké pastelky (progressa nebo silné 
pastelky z penálu), voskovky, 
modelína, nůžky s kulatou špičkou, 
vodové barvy, temperové barvy 
nejlépe Koh-i-noor (10 barev), paleta 
nebo krabička od margarínu s víčkem, 
barevné fixy, štětec plochý menší, 

Co budou naše nové tvářičky potřebovat?

Jste nerozhodní? Přijďte se podívat do výuky!      

  

Naše doporučení 

Jak můžete své potomky na životní změnu připravit?
Vybírejte hry a činnosti a sami se do 
nich zapojte. 

Upevňujte prostorovou orientaci a 
pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, 
před, za… 

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a 
zdravé stravování. 

Trénujte změny denního režimu 
související se školní docházkou. 
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pro
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r, Maped), 
entropen), desky na 

učebnice (velké), desky na sešity 
(malé), igelitové obaly,1x desky a 10x 

látková 
taška nebo pytlík na přezůvky,

lepidlo, 

kufřík na věci, 
igelitový ubrus nebo igelit na lavici, 
měkké pastelky (progressa nebo silné 
pastelky z penálu), voskovky, 
modelína, nůžky s kulatou špičkou, 

barvy 
or (10 barev), paleta 

nebo krabička od margarínu s víčkem, 
barevné fixy, štětec plochý menší, 

naše nové tvářičky potřebovat? 

druhý větší na opravdu velké plochy, 
kulatý štětec – slabý a silnější a 
jeden co nejtenčí štěteček, 
sklenička od výživy nebo tatarky s 
uzávěrem, hadřík, barevné papíry, 
vysunovací lepidlo, pracovní oděv –
nejlépe staré triko nebo košile –
zástěrky nejsou vhodné 

Na TV látková taška na věci, tričko, 
kraťasy, tepláková souprava, cvičky 
nebo sálová obuv (do sokolovny), 
tenisky (na ven), švihadlo 
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Kontakt 
Základní škola Církvice, 
příspěvková organizace 

Církvice 7, okres Kutná Hora 
285 33 

IČO: 75034930 
ředitelka: Mgr. Ludmila 
Hrušková                                    
číslo účtu: 162726103/0600 
email: info@zscirkvice.cz 
tel.: 327 571 494 

 

 

     

 
JSME NA WEBU!  
WWW.ZSCIRKVICE.CZ 
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     Píše se o nás! A máme z toho radost!  

kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/zakladni
cirkvici-zapojuje-rodice-a-klade-duraz
20190308.html 
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toho radost!   

kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/zakladni-skola-v-
duraz-na-prevenci-sikany-


