


Den v Montessori

 Příchod do třídy – nejpozději 7:50    

 Odložíme si oblečení a obuv v šatně

 Ve třídě si nachystáme potřebné věci, uložíme 
aktovku

 Sejdeme se na elipse v 8:00

 Společně sdílíme na elipse své postřehy, přání, 
požadavky, dotazy a odpovědi na otázky

 Během vyučovacích bloků se věnujeme své 
vybrané nebo zadané práci

 Po skončení vyučování si uklízíme své pracovní 
místo a odcházíme na oběd



Práce ve vyučování

 Vybíráme si práci, kterou je potřeba vždy 

dokončit a vypracovat výstup

 Účastníme se prezentací, podle kterých 

pracujeme na vybrané práci

 Prezentujeme své projekty nebo 

dokončené práce

 Pracujeme na větě týdne a úkolu týdne



Domácí příprava

 Čteme knihu dle svého výběru, 

přiměřenou našim schopnostem a 

vypracujeme záznam o přečtené knize

 Učíme se recitovat báseň měsíce

 Připravujeme si projekty s vlastním 

vybraným tématem a prezentujeme svým 

spolužákům

 Procvičujeme si ve škole probrané a 

pochopené učivo



Zaznamenávání práce 

 Záznamové archy učiva pro učitele ve škole

 Deník (1. trojročí) – děti si denně budou 
zapisovat

 Index (2. trojročí) - děti si denně budou 
zapisovat

 Zaznamenávání práce do deníku (indexu) -
denně (kontrola pro rodiče)

 Záznamy účasti na prezentacích

 Záznamy výstupů z pomůcek nebo zadaných 
úkolů

 Komunikace dítě a rodič



Velké příběhy- novinka

 Z prezentací Velkých příběhů vychází 

veškerá témata práce a učiva

 Vznik Země

 Vznik života na Zemi

 Původ člověka

 Písmo

 Číslo



Vybavení a příprava školních potřeb 

žáka
 Vybavené pouzdro (kontrola každý den)

 Obálka A4 s drukem

 Výtvarné pomůcky (seznam na Webu ve složce 
Dokumenty)

 Cvičební úbor – i na pobyt venku (zůstává ve 
škole)

 Vhodné přezůvky

 Budeme plavat (1.trojročí – 1. třídy platí cca 600,-
Kč, 2.a 3. třídy mají povinné plavání zdarma)

 Budeme chodit bruslit 10 lekcí( lekce 40,-Kč, 
půjčení bruslí 30Kč, půjčení helmy zdarma



Spolupráce s rodiči

 Jsme rádi za každý návrh spolupráce

 Vedení dětí k samostatnosti, ale také pomoc dítěti 
s přípravou

 Sledování práce dětí prostřednictvím rozhovoru s 
dítětem a kontrolou deníku (indexu)

 Na Webu budou sdělovány veškeré důležité 
informace, aktuality, termíny konzultací, Školní 
vzdělávací program k prostudování

 Omlouvání nepřítomnosti do tří dnů (e-mail, 
telefon nebo osobně)

 Omlouvání z tělesné výchovy v deníku 



Ostatní informace

 Pitný režim

 Vhodné, pohodlné oblečení (v patře je dost teplo)

 Telefony jsou po dobu pobytu ve škole vypnuté, 
pokud je něco důležitého, žák se domluví s učitelem

 Pohovory 2krát ročně – rodič, žák, učitel (dle potřeby 
i individuálně)

 Oslavy narozenin – poslední týden v měsíci

 Šatny – příchod do školy

 Konce vyučování a odchody na oběd (Web)

 Kroužky navazující na vyučování (přednostní 
stravování)

 Kroužek anglického jazyka -1.ročník v pondělí, 
2.ročník ve čtvrtek (měsíčně 100,-Kč) 


