Zápis dětí do první třídy
Základní školy v Líšnici
se koná

v pondělí 8.4. 2019 od 14.00 do 17.00
v prostorách nové budovy školy na adrese Líšnice 244
týká se dětí narozených do 31.8.2013 a dětí s odloženou školní docházkou
-

s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
k zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad povinné školní docházky
máte-li zájem naši školu navštívit, můžete tak učinit kdykoli po telefonické domluvě
k zápisu se dostaví i děti, které žádají o odklad školní docházky

Co nabízíme:
•

individuální a respektující přístup k dětem, rodinné prostředí, širokou nabídku vzdělávacích metod, kvalitní
jednorázové i celoroční projekty ve výuce

•

grafomotorickou péči ve škole, nápravu řeči, přípravu pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích, nápravy
specifických poruch, kroužky doučování

•

pestrý výběr zájmových kroužků (golf, hra na bicí, hra na zobcovou flétnu, deskové hry, sborový zpěv, keramika,
vaření a pečení, angličtina s rodilým mluvčím, pletení, latinskoamerické tance, stavění z kostek, vědecký kroužek,
družinové dny a další)

•

výuku golfu během hodin tělesné výchovy, spolupráci s Golfovým klubem Líšnice, výuku plavání v Příbrami a
spolupráci se společností Předškolní sport, která pro naše školáky zabezpečuje lyžařský kurz Hravé lyžování a výuku
snowboardingu

•

školní družinu do 16.30, vlastní vývařovnu obědů s kvalitním jídlem, pitný režim, zdravé dopolední svačiny
pro školáky

•

školy v přírodě, výlety s dětmi, divadelní představení, výstavy, koncerty, turnaje v deskových hrách

•

pravidelné mimoškolní akce s rodiči (Líšnický festival, Drakiáda, Svatováclavská pouť, Vánoční koncert v kostele)

•

a především kvalitní vzdělání pro vaše děti!

Co očekáváme:
•

aktivní spolupráci rodičů se školou

•

úctu k učitelům a kladný vztah k objevování a poznání

Děti budou přijímány do 1. ročníku dle kritérií stanovených ředitelkou školy. Kapacita prvního ročníku je omezena, žáci
budou přijímáni do jejího naplnění.
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