Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
Rodičům žáků budoucích 1. tříd
V Liberci, 8. června 2020
Vážení rodiče,
vzhledem k opatřením souvisejícím s nákazou COVID 19 nelze uspořádat avizovanou schůzku rodičů žáků
budoucích 1. tříd v naší škole. Proto Vám informace týkající se nástupu dětí do základní školy zasílám
elektronicky.
1. září 2020 nastoupí k výuce v naší škole 66 prvňáčků, které rozdělíme do třech tříd. O třídu se speciálním
zaměřením na tvořivost a estetiku projevilo zájem 22 dívek a 4 chlapci. Poměr počtu dívek a chlapců je
značně nevyvážený a na základě našich zkušeností se staršími ročníky výchovně velmi problematický. Po
celkovém vyhodnocení situace a konzultaci s pedagogy jsme se rozhodli situaci řešit rovnocenným složením
prvních tříd se sjednoceným výchovně-vzdělávacím přístupem.
Všechny první třídy budou vyučovány dle školního vzdělávacího programu Škola pro život, škola tvořivě II,
který ve velké míře zahrnuje uplatnění moderních vzdělávacích metod se zaměřením na podporu
komunikačních dovedností, čtenářské a matematické gramotnosti, tvořivosti a fantazie aj. prostřednictvím
aktivizačních metod, posilování vnitřní motivace k učení a vzájemného respektu třídního kolektivu. Program
zároveň reaguje na současné vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách a odpovídá moderním trendům
vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy. Tvořivá dramatika bude nedílnou součástí zájmového
vzdělávání.
V následujícím školním roce budou třídními učitelkami 1. tříd:
1.A
1.B
1.C

Mgr. Sandra Opalecká
Mgr. Nela Dědinová
Mgr. Lucie Pokorná

Paní učitelky Vás kontaktují dopisem zaslaným prostřednictvím elektronické pošty. Dopis bude obsahovat
podrobné informace k nástupu do školy 1. září 2020, organizační záležitosti, potřebné pomůcky apod.
Mimo povinnou výuku nabízí základní škola aktivity v zájmovém vzdělávání, tedy pobyt dětí ve školní
družině a také možnost navštěvovat kroužky různých zaměření.
Zájmové kroužky nabízené školní družinou:
1) keramika,
5) divadelní soubor VeseláMalina,
2) výtvarný ateliér Jablíčko,
6) sport nás baví,
3) ateliér prostorové tvorby Šikula,
7) taneční kroužek,
4) vaření,
8) hrátky s řečí.
Přihlašovací lístek do školní družiny, přihlášku na kroužky a všechny podrobné informace obdržíte počátkem
září na společné schůzce rodičů s vychovatelkou. Vedoucí vychovatelka ŠD je paní Šárka Malinová, email:
sdruzina@zs-aloisinavysina.cz.
Součástí školy je zajištění stravovacích služeb. Vedoucí školního stravování, Ladislava Fialová, Vám touto
cestou posílá několik důležitých informací:
Prodej stravného bude zahájen ve středu 26. 8. 2020. První platba bude probíhat hotově. Jeden oběd pro první ročníky
stojí 25,- Kč, částka na měsíc září činí 525,- Kč. Je potřeba také zakoupit nový čip za 120,- Kč V případě dotazů ke
školnímu stravování volejte 482751231 nebo napište email: sjidelna@zs-aloisinavysina.cz.

Těšíme se na vaše děti, budoucí prvňáčky, a věříme, že se jim v naší škole bude líbit.
S pozdravem
Mgr. Jaroslav Vykoukal
ředitel školy

