
INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ: 

1. Základní škola v Dolní Branné otvírá 1. třídu, ve které nebudou žáci spojeni s žádným 

jiným ročníkem. 

2. Každý žák v první třídě dostane jako dárek od obce 1 000,-Kč na školní pomůcky. 

Dalších 1 000,-Kč dostanou dojíždějící žáci na dopravu. 

Dar vydává obecní úřad po absolvování prvního měsíce školy, tedy od 1. 10. 2018 

3. Škola má během školního roku bohatý program, který najdete na 

www.zsdolnibranna.cz . Na těchto stránkách si můžete prohlédnout naše projekty – jejich 

výlety, exkurze a další aktivity. 

4. V zimním období lyžujeme, všem prvňákům půjčíme běžky a boty ze školních zásob. 

Náš ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM je zaměřen na zdravý životní styl, dostatek pohybu a pobyt v přírodě. 

V každém školním roce má škola i mimoškolní aktivity a kroužky. Od 3. třídy si žáci si vybírají také 

z volitelných předmětů “Etická výchova“ nebo „Život v pohybu“ či „Hrátky s jazykem“, v poslední době je 

nejoblíbenější předmět „Šikovné ruce“. V zimě se při TV věnujeme lyžím, a to především běžkám. 

Odpolední péče o děti ve školní družině je samozřejmostí. 

Každá třída je vybavena audiovizuálními pomůckami a technikou. V současnosti děti pracují na 3 

interaktivních tabulích a 25 počítačích. 

Od druhé nebo třetí třídy jezdí žáci na týdenní pobyty na hory – jednou v zimě a jednou v létě (podle 

finančních možností rodičů). V září uskutečníme pro všechny žáky školy, tedy i pro prvňáčky, třídenní 

motivační soustředění na Benecku. 

Se školou úzce spolupracuje SPOLEK ŠKOLÁK, který pro děti i dospělé pořádá během roku několik akcí. 

Výdělky z těchto akcí zaplatí dětem dopravu na téměř veškeré výlety a přispěje na dárky či občerstvení při 

různých příležitostech. Členy se automaticky stávají všichni rodiče žáků naší školy. 

 

Třídní učitelkou bude Mgr. Martina Řondíková. 

V červnu uskutečníme informační schůzku pro rodiče přijatých dětí. Zde dostanete seznam školních potřeb 

a pomůcek, které budou děti v září potřebovat. 

 

 

Kontakty: 

499 421 377 pevná linka  605 214 289 mobil   PaedDr.  Jana Hrušková 

          Ředitelka školy  

http://www.zsdolnibranna.cz/

