
Základní škola Přáslavice



organizační informace

● ředitelkou ZŠ a MŠ Přáslavice je Mgr. Eva Šrámková

● jsme základní škola s pěti ročníky pouze prvního stupně

● ve školním roce 2022/2023 vyučujeme v pěti samostatných třídách

● škola je v provozu od 6:00 do 16:30 hodin

● stravování je zajištěno ve školní jídelně



O nás

● jsme malá škola rodinného charakteru

● nízký počet žáků ve třídách nám umožňuje individuální přístup k dětem

● klademe důraz na přátelskou atmosféru a na úzkou spolupráci s rodiči

● cílem vzdělávání na naší škole je žák s dobrým všeobecným přehledem,

který je připraven pracovat samostatně i v týmu

● ŠVP Učíme se pro život



Pedagogický sbor

● všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání a jsou plně

aprobovaní pro výuku na 1. stupni ZŠ

● výuka cizího jazyka je kvalifikovaně zabezpečena učitelkami s

požadovanou aprobací pro 1. stupeň

● na škole působí i speciální pedagogové

a asistenti pedagoga



O škole
● škola prošla celkovou rekonstrukcí při které došlo k:

○ zateplení budovy

○ renovací společných prostor školy

○ zrekonstruování tříd a jejich vybavení novým nábytkem



1. třída



2. třída



3. třída



4. třída



5. třída



Vybavení školy

• nově vybavená PC učebna - rozvoj informačních dovedností a 

znalostí žáků

• ve výuce máme možnost využít 15 nových tabletů

• interaktivní tabule ve všech třídách 

• robotické stavebnice

• v případě distanční výuky - IT technika k zapůjčení

• disponujeme vlastní keramickou dílnou



keramická dílna



ICT vybavení



Robotické stavebnice 
● Lego Boost ● Smart Train ● Lego Spike & Essentials



Roboti a ict



Škola nanečisto
● úzce spolupracujeme s MŠ = plynulý přechod dětí do ZŠ

● pravidelně pořádáme Školu nanečisto, při které si děti mohou přijít

vyzkoušet jaké to je, být školákem

● seznámí se s prostředím školy a učiteli



Výuka v 1. ročníku
● každý žák jako dárek dostane sadu pro prvňáčky a aktovku



Analyticko-syntetická metoda

● k výuce čtení a psaní užíváme analyticko-syntetickou metodu, se 

kterou máme dlouholeté zkušenosti

● v této metodě je při nácviku nového písmene slovo vyvozeno z 

mluvené řeči, dále je analyzováno na slabiky a hlásky, ke kterým 

jsou následně přiřazována písmena



Výuka Českého jazyka

● k výuce užíváme ucelené řady učebnic Nová škola nebo Studio 1+1

● dále užíváme různé doplňkové materiály (např. k rozvoji čtenářské 

gramotnosti)

● využíváme interaktivní materiály 

a učebnice



výuka Matematiky

● k výuce užíváme ucelené řady učebnic Nová škola - Matýskova 

matematika

● učebnice podporují rozvoj logického myšlení, kladou důraz na

finanční gramotnost

● využíváme interaktivní učebnice

● výuková videa k jednotlivým stránkám učebnice



Výuka Anglického jazyka

● povinná výuka angličtiny začíná již od 1. ročníku

● v 1. a ve 2.  třídě začínáme audio-orálním kurzem (děti se učí 

poslouchat jiný jazyk a zábavnou formou si ho postupně osvojují)

● ve 3. a 4. ročníku máme učebnice a pracovní sešity Chit Chat 1, 2

● v 5. ročníku přecházíme na učebnici Spark 1,

která je užívaná i na ZŠ ve Velké Bystřici,

což umožňuje plynulý přechod na druhý stupeň



My a svět, informatika



Tělesná výchova

● k výuce TV využíváme prostory obecní tělocvičny, školní zahradu 

a hřiště

● 1x během školní docházky absolvujeme kurz plavání 



Školní hřiště 
● školní hřiště využíváme v tělesné výchově, školní družině i o 

velkých přestávkách 



Školní družina

● ranní družina od 6:30 do 7:30

● odpolední družina od 11:30 do 16:30

● školní družina má 2 oddělení s kapacitou 60 dětí



Školní družina

● nabízí mnoho zájmových aktivit

● děti se učí vzájemnému soužití a toleranci

● akce pořádané v rámci školní družiny - Canisterapie, Bubnování, 

výlet do ZOO, Kouzelnice a další



Zájmová činnost
● školní kroužky se každý rok mění – podle nabídky z programů 

MŠMT (v minulosti to byly např. keramika, pěvecký kroužek, 

kroužek ICT a logiky, AJ konverzace)

● mimořádně bohatá mimoškolní činnost - florbalový kroužek, 

taneční kroužek, lyžařský výcvik, fotbalový kroužek, jóga

● doučování – z programu MŠMT



Akce školy

● spolu se zřizovatelem školy (obec Přáslavice) se podílíme na

organizaci kulturních akcí pro veřejnost (Kladení věnců, Vítání

občánků, Den Seniorů, Světýlková slavnost, Jedlička....)

● naši žáci úspěšně reprezentují školu ve sportovních, výtvarných 

vědomostních a recitačních soutěžích

● jsme zapojeni do projektů EU – Šablony III, Ovoce a mléko do škol, 

Abeceda peněz, Tonda Obal na cestách



Akce školy



školní jídelna

● školní jídelna je situována v blízkosti ZŠ

● kapacita jídelny je 250 strávníků

● možnost stravování cizích strávníků

● prostory jídelny byly zrekonstruovány a vyhovují všem

hygienickým a bezpečnostním požadavkům



školní jídelna 



Práce žáků



Práce žáků 



CO chystáme? 
● nová zahrada pro ZŠ

● nové hrací prvky pro MŠ

● prvky pro venkovní výuku

(venkovní učebna)

a renovaci zeleně



Kontakty
● v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit

Mgr. Eva Šrámková - ředitelka školy

e-mail: sramkova.e@zspraslavice.cz

telefon: 730 595 061

mailto:sramkova.e@zspraslavice.cz

