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Informace pro rodiče 

 Vážení rodiče, 

velmi nás těší, že jste pro Vaše dítě vybrali nebo zvažujete naši školu. Vzhledem k situaci zatím není možné 

uspořádat společnou informační schůzku. Proto Vám níže nabízíme krátkou přehlídku našich aktivit a 

představení naší školy. Jsme školou s rodinnou atmosférou. Ve výuce se snažíme využívat nejmodernější 

výukové pomůcky, ICT techniku a osvědčené pedagogické metody. Přitom dbáme na osobní rozvoj dítěte a 

v poslední době se soustřeďujeme i na obnovu praktické výuky v dílničkách, kuchyňce pro žáky nebo 

pěstitelských prací. Zkrátka se snažíme být školou pro život se vším, co přináší. 

Jakmile to bude možné, můžete si naši školu přijít prohlédnout. V případě Vašich dotazů jsem Vám 

k dispozici na tel. čísle 601 591 753 nebo na emailu machaty.radek@skolazajecice.cz 

Pro předškoláčky máme připravenou Zajdovu zábavnou předškolu – zábavnou přípravku do školy. 

Proběhne: 

9. března 

16. března 

30. března 

12. dubna 

 

Další informace o naší škole najdete na nových stránkách www.skolazajecice.cz. Najdete zde mnoho 

fotografií ze ZŠ i ŠD, výroční zprávy a informace o životě školy.  

O zápisu je vše seskupeno na stránce https://www.skolazajecice.cz/zapis-1-trida/.  

Zápis v letošním roce může probíhat prezenčně. 

V přílohách máte podrobný popis postupu podání žádosti, včetně podání žádosti o odklad školní 

docházky. 

Za celý tým naší školy Vám přeji pevné zdraví a těším se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi. 

S pozdravem 

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

 

Co škola nabízí pro rok 2022/2023 

Otevíráme jednu první třídu s odhadovaným počtem 15 - 18 žáků. 

Výuka praktických činností 

V roce 2019 jsme otevřeli tři nové učebny pro výuku praktických 

činností potřebných pro život – kuchyňku, dílničky a multimediální 

učebnu. 
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Vybavení školy nejmodernější technikou a pomůckami 

V roce 2019 a 2020 jsme do tříd a do školní družiny zakoupili multidotykové zobrazovače Prowise 

v úhlopříčkách 55“ a 65“, které svými vlastnostmi výrazně předčí interaktivní tabule. Průběžně školu 

vybavujeme moderními pomůckami napříč předměty. V posledním roce jsme do pomůcek výrazně 

investovali. Připravujeme úpravu školních zahrad a stavbu venkovní dřevěné učebny. 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina s pestrou činností 

Nabízíme pestré aktivity školní družiny denně od 6.30 do 16.30 hodin. 

Nově máme 2 oddělení pro 42 žáků. 

Součástí jsou výlety, exkurze, výtvarné a rukodělné dílny. 

Dlouhodobě spolupracujeme s externími lektory, ZUŠ, DDM a 

neziskovými organizacemi. 

 

 

 

 

 

Projekty 

Jsme zapojeni do následujících projektů a soutěží: 

- Sazka olympijský víceboj 

- Čtení pomáhá – k tomu celoroční projekt ke čtení žáků v ZŠ 

- Mléko do škol + Ovoce do škol  



- Atletika pro děti 

- Dětská sportovní olympiáda 

- Pangea matematická soutěž, Logická olympiáda a Matematický Klokan 

- účast v dalších soutěžích – výtvarných, recitačních, sportovních a uměleckých  

 

  

 

 

 

Pestrá nabídka kroužků 

- spolupráce s DDM Chrudim – Klub deskových her, Florbal, Míčové hry, 

Dovedné ruce a další podle aktuální nabídky 

- spolupráce se Sokolem Zaječice – výuka šachů s trenérem 

 

 

Akce 

Snažíme se o pestrou nabídku aktivit, kterou každý rok doplňujeme: 

- spolupráce s PČR – v oblasti prevence, dopravní výuky, kyberšikany… 

- Slavnost Slabikáře - říjen 

- Pasování na rytíře čtenářství – květen 

- Slavnostní vyřazování žáků, Škola naruby, Barevné a projektové dny 

- plavecký výcvik pro žáky, chystáme lyžařský výcvik 

- spolupráce s Krajským muzeem Pardubice a Muzeem Chrudim 

- účast v charitativních projektech – Tříkrálová sbírka, Život dětem… a 

mnoho dalšího 

 

Škola v přírodě – jarní, zimní 

Od dalších školních roků by mělo dojít ke střídání škol v přírodě 

v období jaro a zima. 

 

Od roku 2022/2023 

- zapojení do nové úpravy digitálních kompetencí 

- výuka ICT od 4. ročníku 


