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         Třída s rozšířenou výukou  
                      hudební výchovy 
 
 Od  září 2009 konečně přistupujeme 
k plánovanému otevření jednoho ze dvou prvních 
ročníků jako třídy s rozšířenou výukou hudební 

výchovy. Ačkoli jsme tento záměr vyjádřili již 
v koncepci pro rok 2006/2007, vlastní příprava nám 
zabrala další dva roky. V tuto chvíli jsme připraveni 
nabídnout rodičům a jejich dětem  v průběhu devíti 
let školní docházky, kromě standardní výuky  
v paralelní třídě ročníku,  také výuku zaměřenou na 
děti s hudebním nadáním a chutí  naučit se více ze 
„světa hudby“.  Rozdíl ve výuce však nebude zprvu 
tak markantní (1-2  vyučovací hodiny v učebním 
plánu), ale výstupní kompetence absolventů  třídy 
s rozšířenou  hudební výchovou  by měly být již 
zřejmé. Další podrobné informace najdete na druhé 
straně. 
Pozor! Třídy s rozšířenou výukou Hv se již  týkají  
letošních zápisů do první třídy.  
 

Zápis  
 
Do prvních tříd pro rok 
2009/2010  se bude konat 
dne 23.1.2009 (pátek) od 
8.00-17.00 hod. Zápisy 
proběhnou tradičně přímo 
v prvních třídách – vchod 
přes zahradu (vpravo). 

Projekt Projekt Projekt Projekt         Comenius  2008Comenius  2008Comenius  2008Comenius  2008----2010201020102010                                        YXES JOKE    
 
 Již za 4 týdny přijedou dánské děti s pedagogy na první společné desetidenní setkání. 
Jejich návštěva  u nás proběhne v termínu 16.2. – 25.2.2009.  
Projekt  má bohatou náplň, kterou vždy připravuje na celý pobyt hostitelská země. 
Základem jsou workshopy, na kterých žáci vytvoří společné  hudební dílo, jež budeme 
moci zhlédnout  za rok při druhé návštěvě u nás. 
Dorozumívacím jazykem je angličtina. Děti budou ubytovány v rodinách našich žáků a na 
jaře  při naší návštěvě Dánska se dánské rodiny postarají o nás.  
Během únorového pobytu se naši partneři zúčastní několika koncertů a vystoupení, 
podniknou výlet do Prahy, navštíví zajímavá místa v Děčíně a okolí, dokonce si i 
zasportují. Hlavní náplní jsou ale již zmíněné workshopy, které proběhnou na naší škole 
v hudebně a ve studiu. Žáci budou pracovat ve skupinkách (kytaristé, zpěváci, ...) 
 
Pozor:  Informativní schůzka pro rodiče žáků, podílejících se  
              na projektu, proběhne 22.1. 2009 (čtvrtek) od 17. hod 

              v hudebně. 

1. Vánoční  koncert  
naší  školy 

 
Opravdu vydařená hudební 
akce!! Poděkování  patří 
kolegům a všem účinkujícím.   
Budete-li mít zájem o DVD, je 
k zakoupení v kanceláři školy 
(30,-Kč). 
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                           Zkoušky po pětce a   

po   devítce  
 
Již podruhé přistupujeme 
k realizaci tzv. Zkoušek po 5. a 
9.ročníku.  V obou případech 
nám jde, kromě zjišťování 
dosažených znalostí a 
dovedností žáků, také o 
přípravu na další stupeň školy.  
 
Zkoušky po 5.ročníku jsou 
písemné a proběhnou v týdnu 
16.-20.2.2009 v rámci běžné 
výuky. 
Zkouška po 9.ročníku je 
naplánována na 10.2.2009. 
V tento den se budou všichni 
pedagogové věnovat výhradně 
deváťákům, a proto bude 
vyhlášeno   ředitelské volno! 

 Poruchy pozornosti   PSYCHOLOG 

 

Už od prvního školního dne  se dítě musí vyrovnávat nejen s novým prostředím, ale i 
nároky, které na něj vzdělávací instituce klade. Uspět zde bývá založeno na předpokladu 
schopnosti udržet pozornost. Dávat delší dobu pozor bývá pro děti čím dál větší problém. 
Nedokáží se soustředit a nevydrží pracovat tak dlouho, aby byly schopny dokončit zadaný 
úkol. Všichni známe případy, kdy dítě lehce zaujme něco jiného ( zvuk, pohyb), kdy 
chvilkově „vypíná“ nebo sní a utíká  do „vlastního světa“. V takových chvílích působí jako 
z jiné planety. 

Pokud tyto jevy nejsou časté a neovlivňují další práci, může si dítě opravdu jen 
trochu odpočinout. V opačném případě je potřeba se tímto jevem zabývat a dítěti pomoci. 
Odbornou diagnostikou v pedagogicko-psychologické poradně lze odhalit „specifické 
poruchy učení“, vyučující zohlední handicap a školní psycholog nabízí možnost vhodné 
terapie.  

K nejvhodnějším terapiím patří terapie behaviorální, pracovní, logopedická a 
jazyková. Dále je vhodné společně s psychologem promyslet doučování a úpravu 
stravovacího režimu. Rozhodující vliv na vývoj dítěte má ale rodina. Pokud v rodině panují 
pevné a stabilní vztahy, dítě své problémy překonává snadněji, neboť potřebuje k svému 
životu řád, důslednost a disciplínu.  

Podaří-li  se vytvořit spolupracující kruh (dítě – rodiče – vyučující – školní 
psycholog), má dítě všechny předpoklady k tomu, aby své těžkosti překonalo.        - DP - 
          

Školská rada     9.1. 2008     ŠK.RADA 

 
Začátkem ledna proběhlo zasedání školské rady. Na programu byly především tyto body:     
1/ Třídy s rozšířenou výukou Hv        
2/  Investiční akce školy 2009 (další se můžete dozvědět  z www.zsnastrani.cz) 
3/  Možnost  platby rodičů na všechny akce školního roku jednou částkou  (začátek šk. roku) 
 

Třída s rozšířenou výukou Hv 
 
Žáci budou zařazeni do první třídy s rozšířenou 
výukou Hv na základě žádosti rodičů a  splnění 
talentových předpokladů.  Nebude se jednat o nic 
zvlášť složitého a vlastně se vše zvládne při zápisu do 
první třídy. Talentové předpoklady  děti prokážou 
zazpíváním písničky nebo  zahráním jednoduché 
skladby třeba na flétnu či jiný nástroj a odpovědí na 
několik jednoduchých otázek. Důležitý je zájem 
rodičů, kteří nejlépe své děti znají. Rádi bychom 
umožnili i volnější pohyb žáků mezi třídami 
v ročníku. Například, když se zájem o hudební třídu 
projeví trochu později nebo naopak dají rodiče 
přednost třídě bez  zaměření.  
 
S čím se děti v hudební třídě setkají? 
 
1/ Během devítileté docházky se naučí základním 
dovednostem ve hře na flétnu, klavír a kytaru. 
 
2/ Dostanou solidní základy hudební nauky včetně 
hudební rytmiky. 
 
3/ Zazpívají si ve školních sborech. 
 
4/ Dozvědí se více o hudebních žánrech, historii, 
vývoji hudby. 
 
5/ Budou mít možnost si zahrát a zazpívat ve školní 
kapele. 
 
6/ Zúčastní se školních koncertů a vystoupení. 
 
7/ Zažijí mezinárodní výměnné akce, festivaly. 
 
8/ Budou mít k dispozici skvěle vybavené učebny Hv, 
hudební studio. 

Přijímací řízení 
na střední školy 

 
Vážení rodiče, nezapomeňte, že 
s možností podat si tři přihlášky 
na další stupeň školy, se 
zároveň zvyšuje vaše 
odpovědnost za celý proces 
přechodu vašeho dítěte na stř. 
školu!! 
Rádi vám ve všem pomůžeme, 
ale bedlivě sledujte všechny 
naše pokyny i pokyny MŠMT!! 

Informace a doporučení pro rodiče vycházejících žáků        VP   
 
1/ Je třeba si zjistit u zvolených středních škol ( kromě dalších údajů)  termíny přijímacích zkoušek pro 
1.kolo, pokud je budou školy vyhlašovat. Střední školy je musí zveřejnit do 31.1.2009. Zvolený termín se pak 
musí zapsat do příslušné přihlášky. 

 
2/ Vyzvednout si v naší škole připravený „balíček“ tiskopisů, který bude obsahovat 3x tiskopisy přihlášek, 1x 
zápisový lístek předepsaný jménem žáka, 3x originál výstupního hodnocení, 1x pokyny MŠMT k přijímacímu 
řízení  

 
         ve dnech 2. - 6.2. 2009     pondělí,středa pátek – 8.00 – 11.00 , 14.00 – 15.00   hod. 
                                                   úterý,čtvrtek          -     8.00 – 11.00,  14.00 – 17.00  hod. 
 

v kanceláři tajemnice. Nutný je průkaz totožnosti, převzetí musí být podepsáno  zákonným zástupcem žáka. 
 

3/ Vyplněné přihlášky (1-3 kusy) odevzdat výchovné poradkyni do 28.2.2009 ke kontrole prospěchu třídními 
učiteli a potvrzení ředitelem základní školy  na zadní straně tiskopisu. 

 
4/  Přihlášky budou rodičům vráceny (prostřednictvím žáků), pak je nutné je doručit na zvolené střední školy 
do  15.3.2009 – toto datum je třeba bezpodmínečně dodržet. 

 
5/ Také je třeba zjistit, zda střední škola požaduje výstupní hodnocení.  Pokud ano, přiložit je k přihlášce 
(originál nebo ověřenou kopii). 

 
6/  Po doručení informace, že je žák na 1 až 3 střední školy přijat, musí být do 5 pracovních dnů zaslán 
zápisový lístek žáka na tu střední školu, kam chce nastoupit. 

 
Další  informace jsou uvedeny v letáku MŠMT, který je též na www stránkách naší školy. V případě dalších 
dotazů se obraťte na výchovnou poradkyni  Mgr.H.Jirkovskou.          -HJ- 

          
 



 


