
ZAČÍT SPOLU

Co tento program dětem i rodičům nabízí?

vzdělávání, které plně koresponduje s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání • 

respektující a partnerský přístup k dětem i rodičům • 
individuální přístup k dětem, přihlížení ke schopnostem,    

tempu, nadání a potřebám jednotlivých dětí • snížený počet     
dětí ve třídě • odlišnou strukturu dne • učení se skutečnými 

situacemi, prožitkem • důraz na spolupráci a všestranný rozvoj       
dětí • učitel je dítěti průvodcem, aktivně vytváří podnětné             

prostředí pro rozvoj dětí • spolupráci s rodinou dítěte – rodič jako 
vítaný partner školy • aktivní zapojení dětí do plánování i 

hodnocení vzdělávacího procesu – zodpovědnost za vlastní 
vzdělávání • důraz na vnitřní motivaci dětí k učení –         

hodnocení není cílem, ale podpůrným prostředkem • děti  
se nebojí omylů, chyba je přirozenou součástí procesu 

učení, můžou se z ní poučit • dětem je  
poskytována zpětná vazba a jsou vedeny k 

sebehodnocení – učí se znát své  
slabé i silné stránky

ROZHODUJETE SE, KTERÁ ŠKOLA BUDE NEJLÉPE VYHOVOVAT 
POTŘEBÁM VAŠEHO BUDOUCÍHO PRVÁČKA?

Výběr základní školy je jedním z důležitých rozhodnutí v životě každého rodiče. 
Hledáte-li školu, která bude reflektovat potřeby Vašeho dítěte a nabízí jiný přístup, 

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. 
Od školního roku 2016/2017 umožní dětem nastupujícím do 1. ročníku kromě klasického 

přístupu také vzdělávání v 1. třídě s využitím principů programu Začít spolu.

KDE SE DOZVÍTE VÍCE?
V pondělí 14. prosince 2015 od 16:30 v multimediální učebně ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod.

Pro bližší seznámení s programem Začít spolu můžete navštívit webové stránky www.zacitspolu.eu.

Kontakt pro dotazy - telefon: 572 634 460, e-mail: dagmar.bistra@zsvysluni.cz
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