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www.zshroznova.cz
tel. +420 543 211 912

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY

KDE?

KDE?

hlavní budova základní školy

hlavní budova základní školy

KDY?

KDY?

pátek 26. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hod.

pátek 26. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hod.

sobota 27. 4. 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

sobota 27. 4. 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 12. 4. 2019 od 8.00 do 11.40 hod. (školičky)

pátek 12. 4. 2019 od 8.00 do 11.40 hod. (školičky)

a od 8.00 do 15.00 hod. (hlavní budova)

a od 8.00 do 15.00 hod. (hlavní budova)

CO S SEBOU?

CO S SEBOU?

budoucí prvňáčci: chuť a odvahu

budoucí prvňáčci: chuť a odvahu

rodiče: občanský průkaz a rodný list dítěte

rodiče: občanský průkaz a rodný list dítěte

CO NABÍZÍME?

CO NABÍZÍME?

cizí jazyk – angličtina – již od 1. třídy 2 hodiny týdně

cizí jazyk – angličtina – již od 1. třídy 2 hodiny týdně

anglický jazyk s kvaliﬁkovanými učiteli

anglický jazyk s kvaliﬁkovanými učiteli

příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers

příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers

druhý cizí jazyk – němčina od 6. třídy

druhý cizí jazyk – němčina od 6. třídy

slovní hodnocení žáků v prvním ročníku

slovní hodnocení žáků v prvním ročníku

samostatné budovy „školičky“ uprostřed zahrady

samostatné budovy „školičky“ uprostřed zahrady

žádné zvonění v 1. a 2. třídách

žádné zvonění v 1. a 2. třídách

(délku hodiny určuje učitel podle únavy žáků)

(délku hodiny určuje učitel podle únavy žáků)

pomoc dětem s poruchami učení a chování

pomoc dětem s poruchami učení a chování

nabídka zájmových útvarů (kroužků)

nabídka zájmových útvarů (kroužků)

keramická dílna s pecí

keramická dílna s pecí

prostorná učebna pro výuku cizích jazyků

prostorná učebna pro výuku cizích jazyků

většina učeben s interaktivní tabulí

většina učeben s interaktivní tabulí

počítačová učebna s přístupem na internet

počítačová učebna s přístupem na internet

elektronická žákovská knížka pro žáky 3. až 9. třídy

elektronická žákovská knížka pro žáky 3. až 9. třídy

vynikající vzdělávací výsledky žáků

vynikající vzdělávací výsledky žáků

další informace na www.zshroznova.cz

další informace na www.zshroznova.cz

nebo tel. 543211912

nebo tel. 543211912

