Základní škola Šumperk, Šumavská 21

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019
Vážení rodiče,
tímto Vám podávám informace k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019.
Místo: Základní škola Šumperk, Šumavská 21
Ředitel: Mgr. Viktor Verner
Zástupci ředitele: RNDr. Zuzana Bendová, Mgr. Radmila Lucová
Telefon: 583215284, 583212980 Mobil: 739430050
Termín: čtvrtek 5. dubna 2018
12:00 – 17:00 hodin
pátek 6. dubna 2018
8:00 – 15:00 hodin
V případě, že se v termínu nemůžete dostavit, informujte vedení školy.
Věk dítěte
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2012 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena
povinná školní docházka.
Počet žáků, které je možno přijmout
Pro nový školní rok může škola otevřít 3 až 4 první třídy, což představuje možnost přijmout až 100 žáků.
Formální část zápisu
Potřebné doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci svůj cestovní pas
s vyznačeným režimem pobytu). Na základě žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání, kterou vyplní u zápisu, a výše uvedených dokladů, bude vydáno rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání v Základní škole Šumperk, Šumavská 21.
Pokud zákonný zástupce žáka bude chtít požádat o odklad povinné školní docházky, je nezbytné, aby
potřebné dokumenty (vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa) předložil při zápisu. V případě odkladu školní docházky má zákonný zástupce dítěte povinnost
přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání (poslední ročník mateřské školy, přípravná třída základní školy).
Do 1. ročníku základní školy může být přijato i dítě, které nedosáhlo šestého roku věku v době do konce
srpna příslušného roku, požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Neformální část zápisu
V neformální části zápisu proběhne krátký rozhovor pedagogického pracovníka školy s dítětem a další
činnosti, které hravou formou orientačně posoudí připravenost dítěte na školu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí
předškolního věku (Desatero pro rodiče), jenž je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého
dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
Stručné informace o škole

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 je dlouhodobě úspěšně fungující právní subjekt v oblasti základního
vzdělávání v širokém regionu. Škola nabízí kvalitní základní vzdělání, příjemné učební prostředí s velmi
dobrým materiálním zázemím. Dobrá úroveň vzdělávání je zajištěna zkušeným pedagogickým sborem,
který je stabilizovaný a ve škole vytváří dobré pracovní klima.

Základní škola Šumperk, Šumavská 21
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program naší základní školy s názvem Žirafa (Život, radost, fantazie) dává všem dětem
solidní společný základ vzdělání, své úsilí směřujeme k tomu, abychom z dětí vychovali slušné a vzdělané
lidi, kteří najdou ve svém životě dobré uplatnění. Individuálním schopnostem a zájmům jednotlivých žáků
vycházíme vstříc pestrou nabídkou zájmových kroužků (především pro žáky na 1. stupni školy) a volitelných
předmětů (zařazeny od 7. ročníku).
Již od 1. ročníku nabízíme široký výběr zájmových kroužků, např.:
Kroužek keramiky od 1. ročníku (máme vlastní keramickou pec), Kroužek muzikoterapie od 1. ročníku,
Hudebně-dramatický kroužek od 3. ročníku, Kroužek aerobiku od 3. ročníku, Kroužek vybíjené od
4. ročníku, Kroužek tvůrčího čtení a psaní od 4. - 5. ročníku, sborový zpěv.
Pro žáky 3. ročníku každoročně organizujeme základní plavecký výcvik, který pokračuje i ve 4. ročníku.
Žáci 5. ročníku mohou absolvovat třídenní lyžařský výcvik, žáci 7. ročníku pak pobytový pětidenní lyžařský
výcvikový kurz.
Kromě klasických školních výletů mají žáci možnost zúčastnit se tematicky zaměřených exkurzí.
Ve škole působí školní pěvecké sbory (Ptáčata a Ptáčátka), které dlouhodobě dosahují výborných výsledků.
Škola je dlouhodobě zapojena do programu Ovoce do škol – všichni žáci naší školy dostávají pravidelně
zdarma ovocnou svačinku, k dispozici je také automat na mléčné produkty, který byl ve škole instalován
v rámci projektu Školní mléko.
Ve školní jídelně připravují naše kuchařky chutnou a zdravou stravu. Od pondělí do čtvrtka je možnost
výběru ze dvou jídel, kromě toho žákům nabízíme také dopolední svačinky.
Žáci 1. ročníku jsou přednostně zařazováni do školní družiny, o kterou je tradičně velký zájem.
Vychovatelky zde pro žáky připravují řadu zajímavých projektů a akcí, včetně realizace letního tábora.
Nezapomínáme ani na zdravý životní styl žáků – škola disponuje dvěma tělocvičnami. Menší gymnastický
sál se zrcadly je využíván kromě tradiční gymnastiky i pro posilování a relaxační hry. Ve velké tělocvičně
s umělým povrchem pak lze hrát veškeré míčové hry. Velkým přínosem je i venkovní sportovní areál
s hřišti na fotbal, volejbal, basketbal i plážový volejbal, atletickou dráhou a doskočištěm.
Součástí areálu je také dětské hřiště, které je hojně využíváno jak žáky školy, tak i širokou veřejností.
V případě dostatečného zájmu nabízíme v 1. a 2. ročníku zájmový útvar, ve kterém se učí anglický jazyk.
Od 3. ročníku se pak učí anglický jazyk povinně. V 7. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk – nabízíme
jazyk ruský a jazyk německý.
Škola se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti s cílem rozvíjet schopnosti žáků při vyhledávání,
interpretaci, posouzení a vyhodnocení informací, se kterými se budou v praktickém životě běžně setkávat.
U všech žáků se v průběhu školní docházky vhodným způsobem dbá na podporu rozvoje jejich informační
gramotnosti – naše škola je velmi dobře vybavena prostředky informačních a komunikačních technologií
a žáci pracují s moderní výpočetní technikou. Podle věku žáků se výuka v jednotlivých ročnících více či
méně zaměřuje také na témata, která vedou k požadovanému rozvoji jejich finanční gramotnosti.
Naše škola vhodným způsobem zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich
hendikep je ve vzdělávacím procesu odpovídajícími podpůrnými opatřeními zohledňován. V tomto směru
má naše škola již dlouholeté zkušenosti, o tyto žáky je vhodně postaráno. Také se zaměřujeme na podporu
a rozvoj talentu a nadání našich žáků napříč všemi ročníky. Žáci se podle svých dispozic zapojují do různých
soutěží a olympiád, ve kterých dosahují zpravidla velmi dobrých úspěchů. Od školního roku 2012/2013 od
1. ročníku přijímáme na naši školu žáky s mimořádným nadáním, které jim bylo diagnostikováno
odborným pracovištěm. Tito žáci jsou individuálně integrováni do běžného třídního kolektivu a byl pro ně
vytvořen speciální systém jejich vzdělávání, který se nám v praxi velmi osvědčil.

