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Věc: Informace o organizaci školního roku 2014/2015 

Pro školní rok 2014/2015 bude výuka organizována ve čtyřech třídách pro pět ročníků. 
1. ročník samostatně - třídní učitelka PaedDr. Miroslava Žídková
2. ročník samostatně – třídní učitelka Mgr. Lenka Svobodová
3. ročník spojen s 5. ročníkem – třídní učitelka Mgr. Ludmila Černá
4. ročník samostatný – třídní učitelka Ivana Studničková

Výuka jednotlivých předmětů ve spojené třídě.
Matematika 3. ročník – tři hodiny týdně samostatně, dvě hodiny spojeny (geometrie, matematické úlohy)

Matematika 5. ročník – tři hodiny týdně samostatně, dvě hodiny spojeny (geometrie, matematické úlohy)

Český jazyk 3. ročník -  tři hodiny mluvnice samostaně, pět hodin spojeno(dvě hodiny jazyková cvičení, dvě 
hodiny čtení, jedna hodina sloh)

Český jazyk 5. ročník -  dvě hodiny mluvnice samostaně, pět hodin spojeno(dvě hodiny jazyková cvičení, 
dvě hodiny čtení, jedna hodina sloh)

Anglický jazyk - 3.ročník tři hodiny samostatně 

Anglický jazyk - 5.ročník čtyři hodiny samostatně 

Prvouka – 3. ročník jedna hodina samostatně, dvě hodiny spojeny (svět kolem nás)

Přírodověda  - 5. ročník jedna hodina samostatně, jedna hodina spojena (svět kolem nás)

Vlastivěda - 5. ročník jedna hodina samostatně, jedna hodina spojena (svět kolem nás)

Výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti – ročníky spojeny.

Tělesná výchova -  3. i 5. ročník samostatně

Informační a komunikační technologie – 3. ročník rozdělen na dvě skupiny

Personální zajištění výuky doplní Bc. Simona Pulkrábková.

K tomuto modelu bylo přistoupeno vzhledem k normativům na finanční prostředky uvolňované na 
platy učitelů.Dále vzhledem ke zkušenostem se spojenými třídami. Předpokladem zůstává, že pro 
školní rok 2015/2016 by škola mohla přejít na plnotřídní uspořádání – pět ročníků v pěti třídách.

Pro školní rok 2014/2015 bude škola disponovat pěti plnohodnotnými učebnami.Dvě učebny budou
sloužit po skončení vyučování jako zázemí pro výuku školní družiny.
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