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Zápis dtt 1'třídy
27. ledna 2011
Ředitet Zakladní školy v Kolovči r'1pisuje na den 27. ledna 2OI1 zápis do 1. třídy. Jedná se
o děti narozené v době od 1. 9. 2004 do 3l. 8. 2005.
Pokud chtějí dát rodiče své dítě předčasně do školy, mohou se zápisu zúčastniti děti narozené
v době od 1. 9. 2005 do 31' 12. 2005.
Zápis bude probíhat 27.l.2011 od 15.00 hod a od 17.00 hod v ZákJadní škole v Kolovči
(přístup hlavním vchodem).
Rodiče si mohou dojednat s vedením školy předem prohlídku školy a ryžádat informace o
škole, které je zajímají. Základní informace je moŽné získat na internetu: www.kolovec'cz
Rodiče přinesoLt s sebou lodný list dítěte!!
V Kolovči dne 7.]. 20l
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kvalifi]ovano| \"ýtku hla\'ním
velmi dobou úroveň \"Fky'

2007. 2008) a nadstandardnimi
výsl€dky v kaŽdoÍočnčpÍováděných testech
výuku cizích jazyků| angiičtina, němčina
výuku práce na počitačich,práci na lnternetu' nultjnediá]nj počítačv kniho\Ťě. sarnostatirá práce na inťemetu, za]oženía
použivání vlastni e.nail adresy' interak1ivitx jako vyučovaci netodu v kaŽdé třidě a pŤedn]ělu
individuální péčio dyslektické žáky
\.ýuku předmětům dle poŽadavků rodičůanoŽnosti personálního obsazení Ško]y
účastrodičůprostřednictvím svého zástupce ve Školskéradě atnn podílrodičůnaorganizaci škol-v
nepovinné a volitelné předměty' práci v zájmových kouŽcjch
výuku plavínÍa 1yŽová{rí
Ud I do 5 lo.nú.U dochaÁu do.kobI dru/in)
střavováni ve ško1ni jíde1ně
dopo]ední pÍodej ochuceného mléka, ovocných šťáv a sušenek a zdřavé výŽivy' pro Žáky 1'ý' ovoce zdama
kvalitní přípravu Žáků na střednÍ školy + připra\u na přijÍmaci zkoušky v 9' ročnftu
účastv řadě akcí pořádaných školou: zájezdy do divadel v Plzni a Praze' poaáni krás ČR, zahŤanicnr za]ezd (Ang|ie]'
exkÚze, aktivní vyýoupenÍ na konc€rtech a akadeniich školy ap'
klidné a pěkné prostředi školy a jejiho okolí s moŽnosti rráveni poledni přestávky v parku školy
výuku na hudebni nástroj pod vedenim učitelůZUs staňkov
ško]ní pTostŤedí cbráněné ploti sociálně patologickým jevům (drogy, ajkohol, šikana ap.)
talentovanýn děten nabízíne předmět sborový zpěv, výtvamjctví a spoltowí hry, řadu volitelnýcb předmětů

