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POMŮCKY  

 

Co potřebuje prvňáček do školy: 

 Aktovka s pevnými zády a snadným rozepínáním 

 Jednopatrový penál  

 Plastové obálky s druky nebo suchými zipy (2x A5, 2x A4) / podepsané 

 Desky na sešity A4 / podepsané 

 Přezůvky v sáčku / podepsané 

 Cvičebný úbor v sáčku / podepsané 

 Guma 

 Nůžky s kulatou špičkou / podepsané  

 VV potřeby: 

o Kelímek na vodu 

o Štětce na kreslení plochý č. 12, kulatý č. 8 a 6 

o Lepidlo (tyčinkové) – 2 ks 

o Desky A3 na kreslení 

o Hadřík 

o Progresa 

o Šanon plastový  

o Barevné papíry 

o Podložka na modelování  

Ostatní pomůcky – informace získáte na 1. třídní schůzce v září 

 

Co dostane prvňáček od školy: 

 Slabikář 

 Pracovní sešity, Uvolňovací cviky a písanky na Čj 

 Papíry na Výtvarnou výchovu 

 Trojhranné tužky – 3 ks 

 Trojhranné pastelky – 12 ks 

 Voskovky 

 Mazací tabulka + fix 

 Vodové barvy Koh-i-noor 

 Modelína 

 Kapsář na pomůcky k zavěšení na lavici 

 

 

 



Splývavé čtení - SFUMATO 

Milí rodiče, 

chtěli bychom Vás seznámit s metodou čtení, která není stále zcela běžná, ale nám se velmi 

osvědčila. Jedná se o novou metodu výuky čtení tzv. techniku splývavého čtení, které se 

také říká Sfumato.  

„Mnoho učitelek malých prvňáčků vám potvrdí, že navzdory úsilí naučit všechny děti číst a 

psát, mají ve třídě i takové žáky, kteří předepsané časové rozvrhnutí vyvozování písmen a 

čtení běžnou slabikotvornou technikou jednoduše nestíhají a nezvládají. A tak se u těchto 

dětí vytváří nechuť ke škole, pocit neúspěchu a selhání. 

Co to všechno udělá s dětskou dušičkou? Jaký má dosah tato negativní zkušenost hned na 

začátku samotného vzdělávání, kdy dítě s radostí nastoupí do školy? To pochopí jen ten, 

kdo sám zažil tuto situaci, kdo zažil selhání na vlastní kůži, anebo ten, kdo má nepříjemnou 

zkušenost s vlastními dětmi. Právě to jsou důvody, proč bychom počátečnímu čtení a 

metodám jeho výuky měli věnovat zvýšenou pozornost,“ říká autorka této metody PhDr. 

Mária Navrátilová. 

Učitelky 1. tříd absolvovaly několik školení s autorkou, která ji propracovala a mnoho let 

vyzkoušela a „ladila“ do nejmenších detailů. Není to nic jiného, než že se děti už od 

počátku učí číst stejným způsobem, jako čteme my, dospělí – nečteme izolovaně písmenka, 

ale očima si ty další „načítáme“ dopředu. Ale jak toho docílit u dětí? 

 Metoda Sfumato® pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem a učí žáky číst nahlas 

(pozor, ne křičet). Každé písmeno, které dítě tvoří hlasem, má hlasitý projev se silným 

vnitřním nábojem. Při jeho čtení si dítě jakoby drží hlásku, což zní „zpěvně“ a jen co rozliší 

následující písmeno, vázaně ho přidá k předchozímu. Vyvození každého písmene a hlásky 

se začíná důsledným hlasovým nácvikem se silou, délkou a zabarvením, při zapojení zraku 

a při kontrole sluchem. Písmeno žáci poznávají všemi smysly. Děti doslova hlásky 

zpívají, a často během výuky například i tančí, poznávají hlásky hmatem, vyrábí 

je…Vše pro to, aby si každé písmenko dokonale zažily. Teprve pak se děti učí číst tak, 

že nahlas přečtou první slabiku a vlastně nepolevují s hlasovou modulací, dokud 

nepoznají a nepochopí další písmenka a ta pak na jeden nádech dořeknou. Děti čtou 

tedy ze začátku velmi pomalu a protahovaně, až zpívavě, ale prakticky se ihned učí 

techniku čtení dospělých, tedy číst souvisle, očima rozpoznávat text, respektive 

písmenka dopředu a vědět, co vyslovují. 

O této metodě se můžete dozvědět více na adrese http://www.sfumato.cz/, kde také najdete 

záznam z pořadu Střepiny. 

             https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=VSvnp6Vog4k&feature=emb_logo 

Záznam z TV NOVA, pořad Střepiny. Vysíláno dne 16.1.2011 

      Na  práci s Vašimi prvňáčky se již moc těšíme! 

 

http://www.sfumato.cz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=VSvnp6Vog4k&feature=emb_logo


 

 

S laskavým dovolením paní učitelky základní školy z Hradce Králové, Vám citujeme dopis od 

jedné maminky, která měla se Sfumatem „trochu problém“.    

Toto napsala pro rodiče prvňáků:    

První třída v životě človíčka je nesmírně důležitá. Z analfabeta se zde stvoří vzdělavatelný 

tvor. A jen první třída rozhodne, zda se bude vzdělávat rád nebo bude brát školu jako nezbytné 

zlo.    

Myslím, že metoda Sfumato ulehčí život oběma stranám.  Jak dětem, kteří začnou číst, ani neví 

jak, tak rodičům, kteří zjistí, že čtení s prvňákem není žádný stres.    

Při oznámení, že se mé dítě bude učit metodou Sfumato, jsem se vyděsila a po ukázkové 

hodině jsem si říkala: „Tudy cesta nevede.“ Obsáhlá gesta, špulení pusy, vydávání 

„neobvyklých“ zvuků mi ke čtení neseděly.   

Naopak syn byl zcela nadšen. Po domluvě s paní učitelkou, že se jí do nácviku čtení nebudeme 

plést, jsme doma opakovali pouze tvary písmen, nikoli jejich spojování.    

No, a pak přišel ten veliký den. Myslím, že to bylo v březnu. Syn si přinesl knížku ze školní 

knihovny, otevřel ji a … začal plynule číst. No a pak už četl jednu za druhou.    

 

Každému z nás vyhovuje něco jiného, ale tato metoda funguje jak na „vzorné“ slečny, tak i na 

„svéhlavé“ mladé pány.    

Proto všem rodičům prvňáčkům říkám:    

Ulehčete si život. Metoda Sfumato je tu pro vás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úvodní pokyny školní družiny 

Školní družina je součástí základní školy, řídí se řádem školní družiny a na její provoz se 
vztahují veškerá ustanovení školního řádu. Hlavním posláním je zabezpečení zájmově 
vzdělávací činnosti, odpočinku a rekreace žáků v době před a po vyučování.  

Přijímání žáků:  

Žáci jsou přijímáni do ŠD na každý školní rok na základě řádně vyplněné přihlášky podané 
zákonným zástupcem do naplnění kapacity 115 žáků (o 25 více než loni). 
Tiskopis přihlášky je k dispozici na webových stránkách školy: https://zszliv.cz/ 

Údaje uvedené v přihlášce lze měnit pouze písemně. K přijetí do ŠD není právní nárok. O 
přijetí do ŠD rozhodne ředitel školy podle následujících kritérií: 
 

1. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku, jejichž přihláška byla doručena do 
podatelny (kanceláře školy) do 2. září 2022. 

2. V případě, že kapacita ŠD není naplněna, jsou od 5. září přijímáni žáci dalších ročníků 
až do naplnění kapacity. Přednostně jsou přijímáni žáci dojíždějící, kteří po vyučování 
čekají na dopravní spoj.  

3. V případě, že kapacita ŠD stále není naplněna, jsou další žáci přijímáni v průběhu 
školního roku v pořadí podle data podání přihlášky. Kromě žáků přijatých k pravidelné 
docházce lze k příležitostným činnostem přijmout další nezapsané žáky, pokud aktuální 
počet v oddělení nepřesáhne 30.  

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno za úplatu. Výše úplaty je stanovena směrnicí 
ředitele školy na 100 Kč měsíčně, platí se jednou za celé pololetí na účet školy, pokud není 
dohodnuto jinak, se splatností do 15. dne prvního měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o 
vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu nezaplacení úplaty nebo z důvodu hrubého 
porušování řádu ŠD. 

Dne 1. září 2022 cca v 9,00 hod. se bude konat v družině informační schůzka pro rodiče 
prvňáků. 

Přihlášky do ŠD je nutné pečlivě vyplnit zejména telefonní čísla na rodiče, čas odchodu dítěte 
ze školní družiny a zda dítě bude odcházet ze ŠD samo nebo v doprovodu. 

Provozní doba ŠD je ráno od 6.00 do 7.40 (příchod nejdéle v 7.30) a po vyučování od 11.40 
do 16.00 hodin. V době dopoledního vyučování je školní družina uzavřena. 

Na odpolední pobyt v družině doporučujeme dát dítěti vhodné oblečení.   

Veškeré změny údajů, uvedených na vstupní přihlášce (zejména časy odchodů ze ŠD a 
kontaktní telefon na rodiče) je nutné sdělit vždy písemně. 

V případě potřeby uvolnit dítě ze ŠD v dřívějším čase, než který je uveden na přihlášce, je 
nutné tak učinit výhradně písemně. Bez písemné omluvenky nebude dítě z bezpečnostních 
důvodů uvolněno (platí pro děti, odcházející ze ŠD bez doprovodu). 



 

 

 

 

Informace ke stravování ve školní jídelně 

Vážení rodiče, 

pokud se Vaše dítě bude od září t.r. stravovat ve školní jídelně, je nutné ho přihlásit (nejlépe 

osobně) v kanceláři školní jídelny a to ideálně do konce června 2022. V kanceláři vyplníte 

závaznou přihlášku, proto si připravte č. Vašeho účtu. 

Stravné se platí předem z Vašeho bankovního účtu (např. Sporožiro). Po přihlášení ve školní 

jídelně je nutné dát v bance souhlas k inkasu. Platby potom budou prováděny automaticky. 

Tel. do školní jídelny: 387 993 473 

Žákům 1. ročníku bude oběd vydáván na základě registrace čipu čtečkou u výdejního 

okénka. Každý žák bude mít vlastní čip s kódem, který mu bude sloužit i k odemykání šatny. 

Čipy si můžete zakoupit od 24.8.2022 v kanceláři školy v pracovní době pí sekretářky 

Benedikové (Po 7.00 – 16.30, Út – Čt 7.00 – 15.30, Pá 7.00 – 14.30), nejlépe po telefonické 

dohodě tel. 387 993 323. 

Cena čipu je cca 120,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

Platby ( školné ŠD, pomůcky, šatní skříňky, kroužky …) 

Většina plateb je bezhotovostních, tj. rodiče dostanou e-mailem výzvu k platbě s uvedením 

účelu platby a variabilním symbolem. Každý účel má jiný variabilní symbol, proto platby nelze 

spojit a každou je nutno provést zvlášť.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Informační systém EDOOKIT 

- Elektronický systém pracující na základě připojení uživatele k internetu, který 

plně nahrazuje klasickou žákovskou knížku. 

- Pro uživatele funguje jako samostatná aplikace v počítači nebo je možné nahrát 

si verzi přímo pro mobilní telefon, tato verze je velmi zdařilá a mezi rodiči 

oblíbená. 

Systém tedy zajišťuje: 

1) Informovanost rodičů o prospěchu a chování dítěte 

2) Informace o rozvrhu třídy a o jeho případných změnách (suplování, spojení 

hodin apod.) 

3) Vzájemnou komunikaci mezi vedením školy, třídními učiteli a rodiči 

4) Umožňuje omlouvání absence dítěte 

 

Jak se do systému přihlásit? 

- Na E-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v žádosti o přijetí dítěte, Vám 

přijde na konci srpna (nejdéle 26.8.2022) zpráva s přihlašovacími údaji. Přihlásíte 

se, my tak budeme mít kontrolu, že k Vám údaje v pořádku dorazily a Vy již 

můžete nahlížet do systému. 

 

- Jako primárního zákonného zástupce zadáváme do systému matku dítěte, pokud 

chcete zadat jako primárního zástupce otce, prosím oznamte nám tuto 

skutečnost včas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desatero pro prvňáčka 

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

 Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých 

kamarádů na mě nemusel čekat. 

 Umím na tkaničce udělat mašličku. 

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

 Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami. 

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

 Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou. 

 Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a umýt si ruce. 

 Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu. 

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

 Do aktovky si sám uložím věci tam, kam patří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


