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INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 

2017/2018 

Zápis do 1. tříd se koná v pátek 7. dubna 2017                 

od 14,00 do 17,00 hodin a v sobotu 8. dubna 2017               

od 8,00 do 10,00 hodin v pavilonu 1. stupně školy. 

Při zápisu budou mít přednost děti, které bydlí ve spádové oblasti naší školy                 

a děti, které již mají na naší škole sourozence.  

Je však pravděpodobné, že budeme moci přijmout i ostatní děti, jejichž rodiče si 

vyberou pro své dítě naši školu. 

Letos se do základních škol zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2010                            

do 31. 8. 2011 a děti, kterým byl odložen začátek školní docházky o jeden 

rok. Pro rodiče těchto dětí je zápis povinný. V případě nezralosti dítěte mohou 

rodiče při zápisu požádat o odklad školní docházky.  

Na žádost rodičů lze zapsat dítě, které dovrší šestý rok věku v období                    

od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, je-li tělesně i psychicky přiměřeně vyspělé. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince 2011 je 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko - 

psychologické poradny). Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna                          

do konce června 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 

a odborného lékaře. 

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti 

(občanský průkaz zákonného zástupce dítěte). 

 

V Pelhřimově dne 13. února 2017 

      ________________________________ 

      Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy 
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CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ? 

 bezpečné prostředí v nově zrekonstruované škole a tělocvičně školy 

 menší počet žáků ve třídách umožňující individuální přístup k žákovi 

 učitele a vychovatelky školní družiny, kteří si s dětmi rozumí 

 úspěšnou metodu výuky čtení a psaní v 1. ročníku - SFUMATO 

 výuku anglického jazyka od 1. ročníku formou nepovinného předmětu 

 výuku informatiky již od 3. ročníku  

 psaní všemi deseti na počítači 

 využití interaktivních tabulí ve výuce 

 nejnovější učebnice a pracovní sešity a další potřeby pro výuku 

 širokou škálu zájmových kroužků přímo u nás ve škole (hra na flétnu, hra     

na kytaru, pěvecký kroužek, dramatický kroužek, výtvarné činnosti, 

keramika, kroužek míčových her, pohybové hry, konverzace                               

v anglickém jazyce, doučování v českém jazyce,doučování v matematice) 

 pobyt ve školní družině denně od 6,00 do 16,30 hodin 

 chutné obědy ve školní jídelně v areálu školy 
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     SPÁDOVÝ OBVOD NAŠÍ ŠKOLY 

 ulice – Boženy Němcové, Dolnokubínská, F. Bílka, K. H. Borovského, 

Osvobození, Plk. Švece, Prim. MUDr. Pujmana, Primase Hrůzy, Táborská 

 místní části – Starý Pelhřimov 

 smluvní obce – Čelistná, Horní Ves, Krasíkovice, Mezná, Ondřejov, Střítež 

pod Křemešníkem, Svépravice, Velký Rybník, Vokov, Zachotín, Zajíčkov 
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