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Zápis do l.třídy
30, ledna 2014
Reditel Základní školy v Kolověi vypisuje na den 30. ledna 20|4 zápis do 1. třídy. Jedná se
o dětí narozené v době od l. 9. 2007 do 3l. 8. 2008.
Pokud chtějí dát rodiěe své dítě předčasně do školy, mohou se zápisu zučastnit i děti narozené

v době od 1. 9. 2008 do 31. 12.2008.
Zápis bude probíhat 30.1.2014 od l5.00 hod do l8.00 hod v Ziíkladníškole v Kolovči (přístup
hlavním vchodem).
Rodiče si mohou dojednat s vedením školy předem prohlídku školy a vyžádat infomace o
škole, které je zajímají. Základní informace je možnézískat na intemetu: www.kolovec.cz
Rodiče přinesou s sebou rodný li5t ditěte a s\'.uj obČanskj prukaz!l
V Kolovai
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požadavkůrodičůa moŽností penonálniho obsazení a finančníchprostredku školy
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12) pifuý režim' pro Žaky l.st. ovoce zdarma
13) kvalitní přípral,rr Žáků na střední školy + přípm.lu na přijímací zkoušky v 9' ročníhl
14) účas1v ladě akcí pořádaných školou: zájezdy do divadel v Ptai a Praze' poaání fuás ČR' zahJaruČní zalezd (Anslie),
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15) uidné a pěkné plostředi školy ajejiho okolí 5 noŽnosti tlaleni potedli piestavky v parku Ško1y
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17) školni prostředí cbÍáněné proti sociálně patologichým je\'Im (drogx alkohol' šikána ap.)
18) talentovanjm dělen nabízíme předÍnět sboros' zpev. !],|vamé studio s prac] v keramlcké díhě, sportomí hry a řadu
vol]telnÝch oředmě1ů

