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LETOS ZÁPISY NETRADIČNĚ / BUDUJEME NOVÉ ZÁZEMÍ 

 

 

Zápis do 1. třídy 

letos on-line 

LUCIE TOMÁŠKOVÁ 

Tento rok se pro nás i naši školu celkově nese 

v netradičním duchu. Zdoláváme různé překážky 

a nestandardní situace. I tak ale neztrácíme 

smysl pro humor a víru ve světlejší zítřky  .  

 

Zápisy do první třídy základní školy v Boharyni 

proběhnou vzhledem k opatřením vlády letos 

také netradičně, a to bez osobní přítomnosti dětí 

ve škole. Zápis se koná v termínu 1.4. – 

24.4.2020. Formuláře k zápisu jsou k dispozici 

na www.zsamsboharyne.cz, a je možné je po 

vyplnění poslat datovou schránkou, e-mailem 

s elektronickým podpisem nebo poštou.  

 

Věříme, že se nám i přes tyto komplikace podaří 

přijmout nové námořníčky na společnou plavbu 

světem poznání! Co nabízíme prvňáčkům se 

dočtete na další straně. (pokr. na str. 2) 

 

 

 

 

Škola září od září novou fasádou. Velké změny se chystají i v interiérech – už se na nich pracuje. 

ZŠ i MŠ v novém kabátě 

LUCIE TOMÁŠKOVÁ,  

KAMILA HELLEROVÁ 

V současné době, kdy jsme v situaci „všechno 

naruby“ a výuka nemůže probíhat přímo ve 

škole ani ve školce, jsme se pustili do 

renovace interiérů mateřské školy, velké 

změny čekají i interiéry budovy základní 

školy.  

 

Pro děti v mateřské škole chystáme nejen nové 

interiéry, ale i novou zahradu. Postupně ji 

proměníme v BaDATELskou zahrádku 

umožňující poznání a zážitky. Zahradu budou 

využívat i žáci základní školy k výuce a 

různým činnostem.  

 

V TOMTO VYDÁNÍ 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ NOVÁ ZAHRADA MŠ RENOVACE MŠ I ZŠ 
  

http://www.zsamsboharyne.cz/
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VÝHODY MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY 

Jak to u nás chodí 

SLOVO ŘEDITELKY 

Výzev se nebojíme 
LUCIE TOMÁŠKOVÁ 

Letošní školní rok se pro boharyňskou školu 

nesl ve znamení změn. Změn zásadních, a 

také velmi nečekaných. Tým na základní škole 

se sešel na začátku školního roku ve zcela 

novém složení a začínal doslova od nuly. 

Zvládli jsme za podpory obce výuku 

v hasičárně, když jsme nečekaně museli 

rekonstruovat třídu, nyní jako všichni ostatní 

řešíme výuku „v síti“.  Dalších takových 

událostí – „výzev“- máme za tento školní rok 

do zásoby ještě mnoho. Ale každá taková 

situace nás posunula dál, učí nás hledat nová 

řešení a rozšiřovat obzory. Stále je čemu se 

učit - asi proto, že jsme na školní půdě  .  

 

Mrzí nás, že náš první zápis do první třídy 

nemůžeme realizovat tak, abychom se setkali. 

I tak doufám, že se nám noví prvňáčci sejdou 

a od nového školního roku už pojedeme 

„načisto“ a v novém prostředí. Máme velké 

plány a jasnou vizi, kam naší školičku chceme 

směřovat. A počítáme s dalšími výzvami. Bez 

nich by to totiž nebylo ono . 

 

 
 

 

HLEDÁME POSILY DO ŠKOLY 

Zápisy do 1. třídy 

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 

Vzhledem k aktuální situaci a opatřením 

Vlády ČR plánujeme motivační část zápisu 

(tedy účast dětí ve škole) zrealizovat, jakmile 

to bude možné. Pro prvňáčky i jejich rodiče 

je to významný den a velká událost a i nám by 

bylo líto, kdybychom o ni přišly. 

 

Prvňáčkům nabízíme balíček učebnic a 

pomůcek do první třídy, obec přispívá na 

pořízení školní tašky.  

 

V případě jakýchkoli dotazů (nejen k zápisu) 

volejte 608876222 nebo pište mail na 

zsboharyne@gmail.com.  

 

 

LUCIE TOMÁŠKOVÁ 

Malotřídní školy mají i ve své nelehké pozici  

velké možnosti a my se tento potenciál  

snažíme využít naplno.  

 

Nabízíme zejména rodinný přístup a úzkou 

spolupráci s rodiči, realizujeme projektové 

dny, exkurze a výlety, lyžařské a plavecké 

kurzy, jezdíme na školy v přírodě, nabízíme 

dětem kroužky.  

 

Od září budeme zařazovat do výuky nově 

metodu místně zakotveného učení, která 

komplexně čerpá informace a inspiraci z místa 

a obce. Rádi využíváme i badatelský přístup 

ve výuce a kooperativní výuku.  

 

Blízko máme k environmentální výchově, 

jsme zapojeni do programu Recyklohraní a i 

v praxi se snažíme provoz ZŠ i MŠ vést 

šetrným způsobem.  

 

Od letošního roku máme nové vybavení 

v počítačové učebně a plánujeme pořídit další 

pro podporu výuky. 

 

Individuální přístup ke každému žákovi 

v průběhu celého roku je dalším nesporným 

přínosem výuky na malotřídní škole. Žáci se 

zároveň učí spolupracovat napříč ročníky a 

vzájemně si pomáhat.  

 
 

 

 

 
  

Tým školáků při akci Hledání Ježíška – 

společná akce pro ZŠ, MŠ a rodiče.  

mailto:zsboharyne@gmail.com

