
Nejčastější dotazy k výuce 

Jakou metodou je vyučováno čtení a psaní? 

Analyticko-syntetickou  metodou 

V naší škole vyučujeme čtení a psaní metodou analyticko-syntetickou (sluchová analýza 
= rozkládání; významná pro nácvik čtení a sluchová syntéza = skládání; významná pro 
nácvik psaní). 
 
Tato metoda je zaměřena na to, aby děti analyzovaly slova na hlásky a slabiky a z hlásek a 
slabik pak synteticky skládaly slova. Děti se učí slabikovat (lo-ko-mo-ti-va). Při analyticko-
syntetické metodě se učí číst i psát společně všechna čtyři písmena (malé tiskací, velké 
tiskací, malé psací a velké psací).  

Analyticko-syntetická metoda je obecně vhodná pro děti, které mají vůbec smysl pro 
analytické činnosti. 
 
Nácvik výuky touto metodou probíhá ve třech etapách: 

1. Období přípravných cviků na psaní, předslabikářové období 

Představuje počátek výuky. Probíhá současně s přípravou na čtení. Nejdříve je nutné připravit 
ruku na psaní před samotným nácvikem. Rozvíjíme jemnou motoriku žáků. 

2.  Období vlastního nácviku písma, slabikářové období 

Přibližně po třech měsících by měly být děti připraveny na samotný nácvik písma. V této 
etapě se děti učí psát jednotlivé tvarové prvky písma, postupují od těch nejjednodušších ke 
složitějším. Nejdříve tvar píší ve větší velikosti, poté zmenšují. Musí dokázat co 
nejpřesněji dodržet nejen tvar písma, ale také jeho velikost, sklon, psát plynule, písmo 
rytmicky vyvážit. Výuka psaní je provázána s výukou čtení a postupem času začínají děti 
psát slabiky, slova a věty.  

3. Období zdokonalování rukopisu, poslabikářové období 

 Tato fáze nastupuje poté, kdy děti mají probrána všechna písmena psací abecedy a 
upevněnou dovednost jejich psaní. Děti opakují probrané učivo, utvrzují své vědomosti. V 
různých formách cvičení, vylepšují svůj rukopis, celkovou úpravnost. Neustále 
opravujeme sezení a držení těla při práci. 

Děti jsou od začátku nácviku grafomotoriky vedeny k osvojování a dodržování hygienických 
pravidel a pracovních návyků. 

 Důležité při psaní: 

 – správné držení těla 

 – poloha dolních končetin 



 – vzdálenost hlavy od papíru 

 – držení psacího náčiní 

– relaxační cvičení mezi jednotlivými činnostmi 

   

Jakou metodou je vyučována matematika? 

Rozšířenější tradiční metodou. Máme za cíl naučit děti počítat. 

Jedná se o tradiční metodu výuky matematiky se zapojením kritického myšlení a činnostního 
učení. Pro jednotlivé ročníky je učivo standardní. Metoda splňuje vzdělávací standardy 
a v učivu jsou zahrnuty zlomky i desetinná čísla. Netradičně je pojato učivo násobilky, kde se 
žáci učí zároveň násobky 2 a 4, 3 a 6, 5 a 10. Násobky 7, 8 a 9 se učí samostatně. Naším cílem 
je  naučit děti počítat. 

 
Od kterého ročníku je zařazen cizí jazyk a informatika? 

Anglický jazyk se žáci vyučují od 1. ročníku. V 1. – 2. ročníku ve dvouhodinové dotaci, od 3. 
ročníku ve tříhodinové dotaci. V 5.-6.ročníku 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk si žáci vybírají 
od 6. ročníku, vyučuje se ve tříhodinové dotaci. 

Informatika od škol. roku 2023-2024 bude vyučována od 4.ročníku v jednohodinové dotaci 
týdně. 

Výběr jazyků: španělský, německý jazyk nebo ruský jazyk. 

 
Jakou formou probíhá distanční výuka  při uzavření školy? 

Výuka probíhá podle rozvrhu, který žáci dostali na začátku školního roku. Online výuka 
probíhá v Microsoft Teams. Pro komunikaci se zák. zástupci využíváme školní systém 
Bakaláři.  
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