Vážení rodiče,
potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku
naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám
chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem
dítěte do základní školy.

RNDr. Miroslav Janoušek
ředitel školy

Psychické předpoklady








umí hovořit o zážitku s určitým stupněm plynulosti
je schopné poslouchat bez přílišných projevů neklidu
rozezná barvy a zná jejich názvy
zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná
adresu bydliště
správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule
umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky
zapojí se do her, jedná podle instrukcí

Spolupráce rodiny a školy
Co byste měli vědět o naší základní škole
Základní školu navštěvuje 431 žáků, má 19 tříd, 6 oddělení školní
družiny a školní klub. Ve škole pracuje 41 pedagogických pracovníků a
5 pracovníků provozních.
Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Rohovín.
Výchovně vzdělávací koncepce školy vychází ze základní úvahy: jako
základní škola chceme poskytovat žákům základní vzdělání, tj. naučit je
dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o
ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy
jednoho cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na
počítačích. Žáci mohou rozvíjet svůj zájem a talent v povinně volitelných
předmětech podle vlastní volby, popřípadě navštěvovat kroužky a
nepovinné předměty přímo na škole. Organizujeme pro žáky velké
množství výletů, škol v přírodě, lyžařských kurzů a samozřejmě dalších akcí.
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jednotný přístup rodiny a školy
každodenní rozhovor o školní práci
důsledná kontrola pomůcek
dohled při psaní domácích úkolů
pravidelné návštěvy třídních schůzek
jakékoli problémy ihned řešit s třídním učitelem, popřípadě
školním psychologem
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