
       ZÁKLADNÍ  ŠKOLA HODICE oznamuje:  Zápis do 1. třídy v ZŠ Hodice č. 86 

proběhne v pátek 9. 4. 2021 v budově základní školy od 14,00 – do 16,00 hodin. 
V případě zájmu je možná prohlídka školy (kdykoli po domluvě nebo Den otevřených dveří). 

Co Vašim dětem nabízíme?   VÝUKU ŽÁKŮ od 1. – 5. ročníku základní školy (dvoutřídní škola) 

→ FINANČNÍ DAR od OBCE Hodice 5.000 Kč každému dítěti od 1.-5. třídy, které nastoupí do ZŠ Hodice 

→ Příspěvek v minimální hodnotě 1.000 Kč / ročně po celou dobu docházky v 1. – 5. ročníku            
na pokrytí nákladů na nákup školních pomůcek (pracovní sešity, výtvarný materiál). 

→ Zajištění vzdělávání a provoz ŠD v době COVID (prezenční  i distanční výuka). 

→ Výuka probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je „ušitý na míru“ pro potřeby školy. 

→ Úspěšnost žáků z 5. ročníků při přijímacím řízení na víceleté gymnázium a dobrá adaptace žáků při 
přechodu na 2. stupeň ZŠ 

→ Zapojení se do různých projektů a soutěží (úspěšnost v okresním i krajském kole „Logické olympiády“). 

→ Nadstandardní zázemí (materiální i výukové). 

→ Kvalitní vybavení ICT (Informační a komunikační technologie). V obou třídách výuka na interaktivních 
tabulích, počítačová učebna s 10 počítačovými stanicemi s připojením na internet a 10 notebooky 

→ Práce se žáky se specifickými výukovými potřebami a žáky nadanými. 

→ Logopedická prevence žáků. 

→ Hudební kroužek (hra na flétnu). 

→ Plavecká výuka v bazénu E. Rošického Jihlava (v 1. – 5. ročníku). 

→ Výhoda rodinného prostředí školy v prevenci sociálně patologických jevů, předcházení šikany… 

→ Projektové dny, akce, koncerty, divadla, soutěže, vystoupení pro veřejnost (Advent, Den matek, dětský 
karneval, vystoupení pro seniory apod.), spolupráce s rodiči (projekt „DÝŇOVÁNÍ…) 

Školní družina 

→ Neplatí se žádné poplatky (úplata za vzdělávání žáků je stanovena na 0 Kč za měsíc). 

→ ŠD je v případě zájmu rodičů otevřena i v době vedlejších prázdnin. 

→ ŠD je ranní (6,45-7,45 hodin) a odpolední (12,00 – 16,00 hodin) 

→ Nadstandardně vybavená školní družina herními prvky (ping-pong, stavebnice, hry, didaktické pomůcky..) 

→ Rozsáhlá nabídka mimoškolních aktivit v rámci ŠD (činnosti výtvarné, dramatické, sportovní, 
počítačové). 

Školní jídelna – výdejna ve škole 

→ Zdravé stravování. 

→ Klidné prostředí                      A mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra  Třídy    

    třídy          PC učebna                                                školní družina          

 

                                                                                                                                                 

Od 1. 9. 2017 zrekonstruované sociální zázemí žáků                              Od 1. 9. 2018 krásné, nové a moderní víceúčelové hřiště 


