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POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
VÁŽENÍ PŘEDŠKOLÁČCI A RODIČE, SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY.


Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018-2019 se uskuteční
ve středu 4. dubna 2018 v době od 13 hodin do 18 hodin a
ve čtvrtek 5. dubna 2018 v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin v budově školní
družiny.



K zápisu si s sebou přineste
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 rozhodnutí soudu o svěření do péče
pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole – přineste s sebou toto
rozhodnutí o udělení odkladu

Odklad povinné školní docházky (PŠD)
 zákonný zástupce podá žádost – žádost je ke stažení na našich webových stránkách
 žádost bude doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 dítě, kterému byl udělen v minulém školním roce odklad PŠD, se musí zúčastnit letošního
zápisu
 pokud Vašemu dítěti byl povolen odklad PŠD na jiné škole, vezměte rozhodnutí o odkladu
s sebou
Proč zapsat Vaše dítě právě na naši školu
Nabízíme:
 výuku zkušenými pedagogy
 poradenský tým – školního psychologa, výchovného poradce,
metodika prevence
 třídní kolektivy, v nichž se respektují individuální potřeby
každého dítěte a buduje se bezpečné prostředí
 zrekonstruované učebny pro 1. a 2. ročníky, interaktivní tabule
 umístění učeben pro nejmladší žáky (1. tř. – 2. tř.) v samostatné budově, a tedy snadnější
adaptaci prvňáčků na školu
 moderně vybavenou školní družinu včetně kmenových učeben
 bohatou zájmovou činnost ve školní družině a školním klubu (ve školní družině mají žáci na
výběr přes 20 kroužků – velice kladně hodnoceno Českou školní inspekcí)
 školní jídelnu v jedné budově s 1. a 2. ročníky s možností zakoupení svačinek
 spolupráce s MŠ Srbská a MŠ Staňkova















projekt Těšíme se do školy pro předškoláky
moderní vzdělávací metody a výukové postupy (projektové dny, kooperativní vyučování,
metody kritického myšlení)
výuka anglického jazyka od 1. ročníku
estetické a útulné prostředí učeben vybavených moderní technikou – PC, interaktivní tabule,
vysokou úspěšnost přijetí žáků na střední školy
velké množství školních akcí, výletů
zavádění prvků zážitkové pedagogiky
od 6. ročníku možnost zařazení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
výuku v přírodě, vedení k ekologickému chování (sbírání starého papíru – mezitřídní soutěž),
školní minizoo
hromadné objednávky školních pomůcek (sešitů, výkresů, výtvarných potřeb apod.)
s využitím množstevních slev; naší snahou je, aby výdaje spojené s nástupem dítěte do školy
byly co nejnižší
elektronické objednávání a odhlašování obědů
spolupráci s Radou rodičů.

Těšíme se na Vás .

