
Vážení a milí rodiče budoucí 1. třídy ZŠ Světice, 

letos nás opět překvapil velký zájem rodičů o naši budoucí 1. třídu. Celkem se nám přihlásilo 61 

zájemců o 1. třídu a my jsme rádi, že jsme zrovna Vaše dítě mohli do naší školy přijmout. 

Dle předem vyhlášených kritérii přijímáme každoročně do 1. ročníku děti: 

-  které mají prokazatelné trvalé bydliště v obci Světice a v obci Klokočná, 

-  které měly v minulém školním roce udělen odklad v ZŠ Světice, 

-  které mají v ZŠ Světice již zapsaného sourozence (ne vždy jsme v minulosti mohli). 

Letos jsme všechny tyto děti, splňující kritéria výše, mohli a chtěli přijmout, protože víme, jak je to 

pro Vás důležité.  

Někteří z Vás se při argumentaci opírají o fakt, že 29 žáků není v souladu s koncepcí školy, která se 

zmiňuje o počtu maximálně 24 žáků na třídu (maximální kapacita jedné třídy v nové budově 1. 

stupně). Předně bych chtěla říci, že očekáváme odhlášení několika málo dětí a doufáme, že se celkový 

počet žáků sníží. Dále v tomto rozhodování sehrál fakt, že se nám uvolnila největší učebna školy, do 

které můžeme tento počet žáků umístit.  

Z mého pohledu však není udržení koncepce a vize školy pouze v dodržení max. počtu žáků na třídu. 

Díváme se na rodiny našich žáků komplexněji a nechat jednoho sourozence u nás a druhé v jiné škole 

mi nepřijde šťastné a máme s tím z minulých let zkušenosti. Pro rodiče těchto dětí (každé na jiné 

škole) je situace minimálně logisticky složitá. 

Vize školy se opírá zejména o přátelské vztahy, důvěru, bezpečné prostředí, komunikaci, vzájemný 

respekt a spolupráci. Vyšší počet žáků toto vůbec nevylučuje. Škola má již poměrně velké zkušenosti 

ve spolupráci s dětmi a rodiči, toto vše budeme s Vámi rádi sdílet. 

Uvědomuji si, že aktuální počet 29 žáků není optimální, ale důvody, které nás vedli k vytvoření pouze 

jedné třídy jsou následující: 

1. v současné době škola ani obec Světice nedisponují prostory, které by mohla využít pro 

druhou učebnu 1. třídy, plánované kontejnerové třídy už bohužel nelze z hygienických 

důvodů využívat   

2. zajistit nyní personálně chod dvou prvních tříd je pro školu velmi náročné, dobrých pedagogů 

je opravdu málo a zatím stále i pro Vaši třídu vybíráme vhodnou paní učitelku (pokud máte 

ve svém  okolí zkušené pedagogy, kteří zvažují změnu, určitě jim o nás řekněte). 

 



Co plánujeme pro budoucí 1. třídu: 

- získat zkušeného pedagoga, který bude v souladu s vizí školy  

- třída bude mít svého zkušeného asistenta pedagoga na celou dobu výuky od samého 

začátku (září 2020); práce asistenta pedagoga je velká podpora pro vyučujícího a děti; 

přestože ve třídě zatím nemáme hlášené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, což je 

nutnost k získání finančních prostředku na asistenta, tato pozice bude hrazena z prostředků 

obce, což považujeme za velmi vstřícný krok ze strany zřizovatele; asistent pedagoga bude 

mít prostor pro pomoc většímu počtu žáků; asistent pedagoga bude samozřejmě pomáhat i 

třídní učitelce a ostatním vyučujícím, běžně může probíhat výuka tak, že 15 dětí může 

pracovat s asistentkou pedagoga, 15 dětí s paní učitelkou; výklad vede paní učitelka, 

kontrolu a pomoc mohou realizovat zároveň oba pedagogové 

- děti se budou dělit na skupiny minimálně při výuce jazyků a dále dle personálních možností 

školy 

-  děti budou mít k dispozici velkou světlou učebnu, kde budou mít i poměrně velký prostor na 

hraní a relaxační aktivity (v porovnání s ostatními učebnami)  

- pedagogové této třídy budou mít od ostatních kolegů a vedení školy velkou podporu.   

Je již tradicí školy, že se budoucí prvňáčci mohly setkat se svou paní učitelkou a vedením školy ještě 

před prázdninami. Letos nám bohužel stěžuje situaci současný stav a omezení. 

Budeme se snažit ještě do konce roku vymyslet nějaké společné setkání s Vámi a dětmi, např. na 

hřišti před školou, kde bude dostatek místa a čerstvého vzduchu, abychom se mohli vzájemně 

seznámit a předat dětem alespoň drobné dárečky.  

Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci. Těšíme se na Vás a Vaše děti.  

 

S pozdravem 

 

Mgr. Pavla Žižková 

ředitelka školy 

 

 


