
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

KDE? 

budovy školiček nad hřištěm Základní školy Brno, Hroznová 1

KDY? 

pátek 14. dubna 2023 od 14 do 17 hod.

sobota 15. dubna 2023 od 9 do 11 hod.

www.zshroznova.cz
tel. +420 543 211 912/kl. 26

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

9. prosince 2022 a 31. března 2023

od 15 do 17 hod. školičky nad hřištěm

aktuální informace najdete na webu školy

www.zshroznova.cz/zapis
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občanský průkaz a rodný list dítěte

další požadované dokumenty budou upřesněny

CO NABÍZÍME? 

 výraznou jazykovou profilaci školy

výuku kvalifikovanými učiteli

velmi dobrou úroveň vzdělávání (hodnocení České školní inspekce)

nadprůměrné vzdělávací výsledky žáků (testování SCIO)

angličtinu v menších skupinách již od 1. třídy 2 hodiny týdně

přípravu na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE

druhý cizí jazyk - němčinu od 6. ročníku

slovní hodnocení žáků v 1. ročníku

samostatné budovy "školičky" uprostřed zahrady

blokovou výuku na I. a II. stupni

širokou nabídku zájmových útvarů (kroužků)

elektronickou žákovskou knížku od 3. do 9. třídy

nové vědomosti, zážitky a kamarády

další informace na www.zshroznova.cz 

nebo tel. 543 211 912/kl. 26

CO S SEBOU? 
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