
v                                 Základní škola, Uherský Brod, 
                                       Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 

 

 

            NNAA  CCOO  SSEE  MMŮŮŽŽOOUU  TTĚĚŠŠIITT  NNAAŠŠII  PPRRVVŇŇÁÁČČCCII    
              
                                              PROJEKT „PATRON“ 
                                                   

                                              Tento projekt je zaměřen na nejmladší žáky, kteří se již brzy stanou součástí 
naší školy. Má jim umožnit snazší začlenění do nového prostředí. Smyslem projektu je budování 
pozitivního školního klimatu a dobrých vztahů mezi mladšími a staršími žáky. S tímto projektem máme již 
několikaletou dobrou zkušenost. 

 
První setkání: „Těšíme se do školy“ – květen 2022: Děti a rodiče se setkají s paní učitelkami, seznámí 
se s třídou, zahrají si různé sociální hry pod vedením svých starších kamarádů, budoucích patronů – 
žáků 8. tříd 
 
Druhé setkání: „Mám staršího kamaráda“- červen 2022: Procházka školou a venkovními prostory pod 
vedením svých starších kamarádů – patronů, spojená s plněním různých zábavných úkolů. Rodiče se 
setkají s vedením školy a získají důležité informace pro přípravu svých dětí do školy.  
 
 
 
 
 
 
 

 



PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ – květen – červen 2022:  
 
Školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně) 
 
Společné odpolední neformální setkání, spojené s besedou o tématech, která Vás zajímají:  

 Jak se připravovat na školu, jak vytvářet pozitivní klima, jak spolupracovat se školou 

 Jak pomoci dítěti odstranit problémy s výslovností (nabídka logopedické péče) 

 Jak připravovat zdravou svačinku  

 Další problémy, spojené s nástupem dítěte do školy 
 
MOHOU SE DĚTI PODÍVAT DO ŠKOLY PŘED ZÁPISEM? CO NABÍZÍME?  

Návštěva MŠ ve škole  

Umožňujeme mateřským školám návštěvu 1. tříd s možností účasti na výuce. Po domluvě děti s paní učitelkami MŠ 
mohou navštívit i relaxační místnost, kde školní psycholožka pracuje metodou Snoezelen. Snoezelen je multifunkční 
metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a 
hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. 

Individuální návštěva a prohlídka školy 

Na požádání si můžete domluvit termín a individuálně školu navštívit se svým dítětem před zápisem 

Kontakt:  

Jandásek Bohuslav, ředitel školy  
tel: 572 805 540, mobil: 777 634 855, e-mail: bjandasek  

Hudečková Jitka, Mgr., zástupkyně ředitele 
tel: 572 805 542, mobil: 775 634 855, e-mail: jhudeckova                                               

                                       


