Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice
Jsme MALOTŘÍDKA, proč ne….
Výhody naší malotřídní školy:
 Nízký počet dětí ve třídě
- v naší škole máme dvě třídy, průměrný počet žáků ve třídě je 15 – 18 dětí ze dvou ročníků,
 Přátelský přístup k dětem - všichni se navzájem dobře známe,
 Spojené ročníky nejsou překážkou kvalitního vzdělávání
– starší žáci si občas něco zopakují s mladšími, mladší žáci se učí od těch starších,
 Uspořádání a spojování ročníků se pro daný školní rok upravuje tak, aby bylo co nejefektivnější pro výuku,
 Děti se učí spoléhat sami na sebe, být samostatné, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky,
 Učitel má větší přehled o úspěších či neúspěších dítěte, je častěji v kontaktu s rodiči,
 Přestávky děti mohou trávit na školním dvoře,
 Součástí školy je školní družina,
 Kroužky – Angličtina pro 1. a 2. ročník, Tvořílek.

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:
K zápisu potřebujete:
-

Vyplněnou přihlášku
Rodný list dítěte (kopie)
Občanský průkaz nebo oprávnění dítě zastupovat.
Zapsány budou všechny děti, které k 1. 9. 2021 dosáhnou šesti let.

Taktéž budou zapsány děti, které měly loni odklad povinné školní docházky i děti, u kterých víte, že budou mít odklad povinné školní docházky. Po podání
přihlášky k povinné školní docházce můžete dodatečně podat žádost o odklad povinné školní docházky, která musí být doložena doporučením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo dětského psychologa nejpozději do 31. 5. 2021.

Distanční zápis 19. 4. – 30. 4. 2021
Vzhledem k současné epidemiologické situaci a aktuálním mimořádným opatřením lze předpokládat, že zápis proběhne bez osobní přítomností dětí.
Vyplněný ZÁPISNÍ LIST DO ZŠ, ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, případně ŽÁDOST O ODKLAD PŠD, ofocený rodný list dítěte, ofocený
občanský průkaz můžete:
1. Poslat e – mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat jen prostý mail)
2. Poštou
3. Osobní podání – v případě osobního podání po telefonické domluvě ( 724 313 683 )
Formuláře najdete na stránkách školy – formuláře ke stažení nebo ZDE.

On-line „přijímací zkouška“ pro předškoláky:
Máte zájem spojit se a seznámit s paní učitelkou budoucích prvňáčků on-line?
Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a MŠMT nevíme, jestli bude osobní přítomnost předškolních dětí umožněna.
Proto Vám nabízíme možnost virtuálně se spojit s paní učitelkou, která bude mít připraveny úkoly pro děti, jako kdyby přišly k zápisu do ZŠ.
Podklady – materiály bychom Vám předem zaslali na mail, abyste jste se na to mohli připravit. Online setkání by trvalo asi 15 minut, dítě by s Vaší
pomocí a s pomocí paní učitelky plnilo úkoly předem dané.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás na zsmorbranice@seznam.cz

Presenční zápis: čtvrtek 22. 4. 2021 13:00 – 17:00
V případě, že bude umožněna osobní přítomnost dětí při zápisu do 1. třídy.

Mgr. Lenka Badinová, ředitelka školy

