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ředitelka: Mgr. Blanka Chýlová
telefon: 261 911 451
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ A PRVNÍ
TŘÍDY S NÁVŠTĚVOU ŠKOLY
pro školní rok 2021/22 se koná
26. a 27. dubna 2021 od 14:00 do 18:00
hodin v budově základní školy. K zápisu je
nutno přinést občanský průkaz zákonného
zástupce dítěte a rodný list dítěte. Cizinci též
prokáží formu pobytu na území ČR.
K zápisu se vyplňují formuláře:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání nebo Žádost o přijetí do
přípravné třídy.
V případě, že zákonný zástupce bude
žádat odklad povinné školní docházky
odevzdá formulář:
Žádost o odklad povinné školní docházky,
včetně příloh (PPP, lékař).

Pokud byl ve školním roce 2020/2021
dítěti povolen odklad povinné školní
docházky, dítě se opětovně podá Žádost
o přijetí do 1. třídy.
Žádosti o přijetí i žádost o odklad
můžete podat elektronicky
od 1. 4. 2021.
POČET TŘÍD
Ve školním roce 2021/2022 bude
otevřena jedna první třída. Třídní
vyučující přípravné a 1. třídy bude
představena v červnu na prvním setkání
s rodiči přijatých žáků.
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Jsme škola, která u svých žáků klade
důraz na tvořivost, samostatnost,
kritické myšlení, jazykové znalosti a
digitální gramotnost.
Zavádíme moderní technologie do
výuky a klademe důraz na individuální
přístup k potřebám jednotlivých žáků.

Žáci si mohou vybírat z
rozmanité nabídky mimoškolních
aktivit: anglická konverzace,
sborový zpěv, sportovky, keramika,
výtvarné tvoření, šachy, robotika,
in-line bruslení, příprava na získání
certifikátu Cambridge English.
V každé třídě realizujeme třídnické
hodiny zaměřené na podporu
dobrého klima školy a rozvoj
osobnostně sociálních dovedností u
žáků.
Při výuce využíváme interaktivní
tabule, počítače, Ipady, matematiku
vyučujeme v 1.- 3. ročníku
metodou profesora Hejného a v 4. a
5. ročníku klasickou metodou.
Jsme škola s nadstandardním
vybavením, rozšířenou výukou
jazyků a informatiky. Areál školy
má zázemí pro sportovní a
mimoškolní aktivity.

[Zadejte text.]

JAK POMOCI DÍTĚTI PŘED
NÁSTUPEM DO 1. TŘÍDY
1. Rozvíjejte grafomotoriku dítěte
kreslením tužkou, malováním štětcem,
hrou s kostičkami, korálky či
kuličkami.
2. Pomozte dítěti se slovní zásobou povídejte si s ním o všem co zažilo,
čtěte mu pohádky, hrajte si se slovy
(slovní fotbal).
3. V případě řečové vady navštivte co
nejdříve logopeda a aktivně s dítětem
cvičte správnou výslovnost.
4. Připomínejte dítěti pravidla
slušného chování. Vaše dítě již určitě
ví, kdy má pozdravit či poděkovat,
komu vykat a komu tykat. Učte ho
trpělivosti poslouchat druhé a neskákat
do řeči.
5. Veďte dítě k samostatnosti.
6. Upevňujte správné návyky vašeho
budoucího školáka.

NOVÝ UČEBNÍ PLÁN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Vzdělávací obory

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyková výchova
v českém jazyce

7

7

5

5

4

Komunikační, slohová a
literární výchova
v českém jazyce
Anglický jazyk

2

2

3

3

3

3

3

3

2

1

5

5

Německý jazyk
Matematika

4

Informatika
Prvouka

2

5

5

1

1

1

2

1

Vlastivěda

1/2

2/1

Přírodověda

2/1

1/2

Výtvarná výchova

2

2

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

Celkem

21

22

24

26

25

V 5. třídě je nepovinný předmět
Konverzace v NJ.

Ladislava Coňka 40/3
Praha 4 – Písnice 142 00
IČO: 604 379 36
RED IZO: 600 037 258
IZO:102085986

datová schránka: d5zcu78
e-mail: skola@zspisnice.info
web: www.zspisnice.info

Kompletní informace včetně všech
aktuálních formulářů žádostí připravujeme.
Odkaz je na hlavní webové stránce vpravo
Budoucí prvňáci a přípravná třída
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