„U HODNÉHO DINOSAURA“
Zápis do 1. ročníku ZŠ Horní Benešov
pro školní rok 2017/2018
!Zápis do 1. ročníku proběhne ve středu 12. dubna 2017 (13:00 - 18:00)!

Co nabízíme budoucím prvňáčkům?







výuku v rodinném prostředí, které umožňuje věnovat se žákům talentovaným i těm,
kteří vyžadují individuální péči
uplatnění různorodých metod a forem výuky (činnostní učení, projektová výuka, práce
s interaktivními tabulemi, sportovní kurzy – plavání, lyžování, cykloturistiku, pobyt
v přírodě, adrenalin, ..)
oddělenou budovu jen pro žáky prvního stupně a školní družinu s velkou zahradou a
dětským hřištěm
dobrou dostupnost autobusem
pestrou škálu volnočasových aktivit (sportovní, hudební, pohybové, výtvarné, jazykové
kroužky)

Kdo má jít k zápisu?
Děti, které do zahájení školního roku 2017/18 dovrší 6. rok věku nebo děti po odkladu školní
docházky. Zápis pro školní rok 2017/18 bude probíhat 12. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin.

Co dělat před zápisem v případě, že se zajímáte o naši školu?
V úterý 11. 4. 2017 proběhne na naší škole Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a
jejich rodiče. V době od 8:00 do 10.45 si můžete s dětmi školu prohlédnout, na cokoli se zeptat
vedení školy a navštívit ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky.
Nemůžete-li se Dne otevřených dveří zúčastnit, kontaktujte telefonicky ředitele školy Mgr.
Zdeňka Žandu (tel.: 554 719 296), abyste se dozvěděli o podobě vzdělávání na naší škole, o
způsobu hodnocení, případně další informace, které Vás o naší škole budou zajímat.

Jaké dokumenty je potřeba vzít s sebou k zápisu?




rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)
zprávy dětského lékaře a pedagogicko – psychologické poradny v případě, že
chcete zažádat o odklad školní docházky dítěte

Jak zápis na naší škole probíhá?
Ve stanovený den přijdete do budovy 1. stupně ZŠ. Vy – rodiče vyplníte společně s některým
z učitelů údaje potřebné pro školní matriku. Vašich dětí se mezitím ujmou žáci z vyšších
ročníků a provedou je po stanovištích, které zábavnou formou ověří školní zralost dětí. Na
jednotlivých stanovištích budou paní učitelky sledovat komunikativnost dítěte, rozsah slovní
zásoby, kvaltu řeči a projevu, budou si všímat držení tužky, zjišťovat, zda dítě pozná barvy,
základní geometrické tvary, určí počet předmětů do deseti apod. Na zápis není třeba dítě nijak
zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat.
Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky

