INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
1.
Rodiče mají možnost požádat o odklad školní docházky pro své dítě.
(§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017):
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky,
provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně
pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o
udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.
2.
Pokud bude mít dítě odklad školní docházky, má rodič možnost vyrovnat nerovnoměrnosti
vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy.
3.
Individuální pomoc a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy
u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí zajišťuje školské poradenské zařízení.
4.
V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného
a mimořádně nadaného žáka probíhá vzdělávání dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
5.
Naše škola nabízí:
- výuku podle školního vzdělávacího programu „Ledasco šité na míru“
- výuku anglického jazyka (od druhé třídy, v první třídě formou kroužku)
- výuku dalšího cizího jazyka (německý jazyk) - na druhém stupni (od sedmé třídy)
- výuku matematiky metodou profesora Hejného
- výuku čtení metodou splývavého čtení
- bohatou zájmovou činnost
- školní družinu (na prvním stupni) a školní klub (na druhém stupni)
- plavecký a lyžařský výcvik
- zážitkové akce
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