INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
ZÁPIS do 1. třídy ZŠ BŘECLAV, NA VALTICKÉ 31 A, p. o. se koná

v pátek 6. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy


Zápis je určen dětem narozeným v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětem s odkladem školní
docházky v minulém roce.



Zákonný zástupce u zápisu předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.



Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku
- Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková
organizace, který zahrnuje celé sídliště Na Valtické, Tovární kolonii a ulici Habrová Seč v Břeclavi,
- dále děti, jejichž bydliště se nenachází ve spádovém obvodu, ale mají na ZŠ Na Valtické
sourozence,
- děti, mající trvalé bydliště v Břeclavi mimo spádový obvod,
- děti, mající trvalé bydliště mimo Břeclav s přihlédnutím ke vzdálenosti bydliště od školy.



Průběh zápisu
- Zápis se uskuteční v přízemí budovy školy.
- Každému zapisovanému dítěti bude přiděleno registrační číslo.
- Zápis se skládá ze dvou částí:
1. Formální část, kdy zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a vyplní žádost
o přijetí a zápisový list. Tiskopisy jsou k dispozici v samostatném odkazu na webových stránkách
školy, je možné je přinést již vyplněné s sebou.
Pokud se zákonní zástupci rozhodnou pro odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu
žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit doporučující vyjádření příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře.
2. Motivační část nepřesáhne 20 minut a probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou.
Je prověřována věková vyzrálost dítěte, zrakové a sluchové vnímání, řeč, schopnost soustředění
a komunikace, samostatnost a sebeobsluha…



Oznámení o přijetí
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých
i nepřijatých dětí na webových stránkách školy a vstupních dveřích do budovy školy.



Bližší informace získáte na tel. čísle 519 334 211.

Neváhejte a přijďte se k nám podívat. Naši školu Vám ochotně kdykoliv ukážeme a všechny Vaše
dotazy rádi zodpovíme.
Náš školní vzdělávací program „Škola přátelská - škola partnerská“ Vám nabízí:
- Příjemné a bezpečné prostředí školy s moderními a technicky kvalitně vybavenými třídami,
- plně kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor,
- bezplatný přípravný kurz pro budoucí prvňáčky „Školička před školou“,
- pro děti s odkladem školní docházky možnost navštěvovat přípravnou třídu,
- kvalitní výchovné a profesní poradenství ve školním poradenském pracovišti,
- citlivou a profesionální péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
- účelnou prevenci rizikového chování žáků v rámci minimálního preventivního programu školy,
- dlouhodobé celoškolní projekty zaměřené zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti, přírodovědné
a environmentální vzdělávání,
- zapojení žáků do poznávacích exkurzí, výukových a sportovních soutěží,

- elektronickou žákovskou knížku,
- výuku angličtiny, němčiny a ruštiny,
- mnohaletou spolupráci s rakouskými školami v Poysdorfu a Zwentendorfu,
- pravidelný plavecký výcvik všech žáků 2. a 3. ročníku,
- kvalitní přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední školy,
- závěrečné absolventské práce žáků 9. tříd,
- ranní a odpolední aktivity ve třech odděleních školních družin s provozem již od 6.30 hodin,
- zdravé stravování ve školní jídelně s možností výběru ze dvou jídel, zdarma mléko a ovoce v rámci
projektů Ovoce a Mléko do škol.

