ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTR AVA – PORUBA, KOMENSKÉHO 6 68,
příspěvková organizace
Sídlo školy: Komenského 668/13, Poruba, 708 00 Ostrava

Vážení rodiče, milí předškoláci,
srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční 20. března.
Od 8.00 do 9.40 se můžete podívat do výuky v 1. ročnících,
od 15.00 do 15.45 si děti vyzkoušejí školu nanečisto,
od 13.00 do 16.00 budete mít příležitost prohlédnout si naši školu a probrat s pedagogy vše, co vás trápí či zajímá.

Zveme Vás také k zápisu do 1. ročníku, který proběhne na naší škole 1. a 2. dubna 2019,
vždy od 13 do 17 hodin.
Aby zápis proběhl úspěšně, vezměte s sebou prosím tyto dokumenty:
 občanský průkaz,
 rodný list dítěte.
V případě, že zvažujete odklad školní docházky, budete u zápisu potřebovat tyto dokumenty:
 doporučení z pedagogicko-psychologické poradny,
 doporučení dětského lékaře (či klinického psychologa).
(Přípravu žádosti o odklad co nejdříve konzultujte s třídními učitelkami v MŠ,
ty zasílají podklady o dítěti do poradny.)
Zápis bude probíhat v příjemném a klidném prostředí tak, aby Vaše děti nebyly stresovány. Bude mít dvě části:
1. formální – vyplnění žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad,
2. motivační – pedagogický pracovník orientačně posoudí připravenost dítěte na školní docházku, v případě potřeby
Vám doporučí konkrétní způsob, jak s dítětem pracovat při přípravě na vstup do 1. třídy.

Od příštího školního roku nabízíme našim prvňáčkům mnoh o nového!
Jsme připraveni zahájit v prvních třídách výuku pomocí inovativních metod, které intenzivněji
motivují a aktivizují žáky, a tím přispívají k jejich intelektuálnímu rozvoji. Na základě zájmu rodičů,
který zjistíme u zápisu, zařadíme do výuky prvky Hejného matematiky a metody výuky cizích jazyků CLIL.
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší pedagogové a vedení školy.

Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy
Obrázky, které zdobí tento dopis, pro Vás nakreslily naše žákyně.
Tel. kontakt: 596 910 585, 732 663 468
E-mail: zskomenskeho@centrum.cz

www.zskomenskehoporuba.cz
Datová schránka: gc4mqvt

