
 
 

Otázky a odpovědi, z online předzápisové schůzky 
do 1. tříd ze dne 31. 3. 2021 

 
- Kolik se bude otevírat 1. tříd pro školní rok 2021/2022? 
- Budou se otevírat dvě 1. třídy. 

 

- Budou obě dvě 1. třídy vyučovat v programu „Začít spolu“? 
- Ano. 

 
- Kolik dětí bude v jedné třídě? 
- Počat žáků se budeme snažit optimalizovat, aby se dařilo v plném rozsahu naplnit výchovně 

vzdělávací principy programu „Začít spolu“. 
 

- Kdo z pedagogů bude učit děti v 1. třídách? 
- V budoucích 1. třídách bude učit Mgr. Brátová Renata a Mgr. Hurdálková Gabriela. 

 

- Je možné si jmenovitě vybrat budoucí paní třídní učitelku? 
- Možnost vybrat si přímo paní třídní učitelku není. Rodič má právo vyjádřit své přání. 

 
- Jakou má souvislost trvalý pobyt dítěte s přijetím na vaši školu? 
- Dítě, které má trvalý pobyt na adrese, která je zapsaná do spádové oblasti naší školy musí být 

přijato k základnímu vzdělávání na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38. 
 

- Chci zažádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě. Jak mám postupovat? 
- Zákonný zástupce musí provést online zápis k plnění povinné školní docházky do základní školy i v 

případě, pokud chce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost se podává řediteli základní 
školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato posouzení může dodat později v 
průběhu správního řízení o žádosti. 

 
- Bude probíhat pouze online zápis? 
- Online zápis je pouze formální část zápisu, která je zákonem daná. Termín je stanoven od 1. do 16. 

4. 2021. Druhou částí zápisu je motivační setkání dětí, pedagogů a rodičů v areálu školy. 
 

- Uskuteční se tento rok motivační setkání? 
- Pokud situace kolem COVIDu dovolí, tak ano. Formu setkání upravíme tak, aby byla „bezpečná“ pro 

děti, rodiče i pedagogy. 



- Je již stanoven rámcový termín motivačního setkání? 
- Setkání by se mělo uskutečnit v květnu nebo červnu tohoto roku. 

 
- Jak se o motivačním setkání dozvíme? 
- Každý přijatý žák bude informován v dostatečném předstihu na emailovou adresu, kterou uvede 

zákonný zástupce při online zápisu. Informace bude zveřejněna i na webových stránkách školy. 
 

- Musí dítě, kterému byl při loňském zápisu udělen odklad opětovně zápis absolvovat? 
- Online zápis nemusí, ale je vhodné informovat vedení školy, že žák na naši školu nastoupí. Motivační 

část už bude povinná. 
 

- Je program „Začít spolu“ alternativní způsob výuky? 
- Ne, jedná se o moderní formu výuky, která splňuje všechna kritéria výchovy a vzdělávání moderního 

člověka. 
 

- Budou děti i nadále chodit ven v rámci velké přestávky? 
- Ano, je to jedna z priorit naší školy. 

 

- Jsou sportovní kurzy povinné? 
- Ano, jsou součástí výchovně vzdělávacího programu naší školy. 

 
- Je možné někde zhlédnout propagační videa programu „Začít spolu“? 
- Ano, zde je odkaz na VIDEO. 

 

- Kde žáci sportují v rámci tělesné výchovy? 
- Žáci využívají 2 tělocvičny v budově školy. Dále navštěvují venkovní sportoviště v bezprostřední 

blízkosti školy (krytý bazén, zimní stadion, atletický stadion, fotbalový stadion atd.). V neposlední 
řadě hojně využíváme přírodní sportoviště v areálu Para Dráhy. 

 

- Mohou děti ve škole navštěvovat zájmové kroužky? 
- Ano, více informací ZDE. 

 

- Od kolika hodin je v provozu školní družina? 
- ŠD je pro žáky k dispozici od 6:30 hodin. 

 
- Z kolika jídel je možné vybírat ve školní jídelně? 
- ŠJ vaří standardně dvě jídla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele. 

V Trutnově dne 1. 4. 2021. 

https://www.zskptjarose.cz/files/videa_zacit_spolu.pdf
https://www.zskptjarose.cz/index.php/krouzky/zakladni-informace-krouzky

