
Zápis do 1. tříd osobně: 22. 4. 2020
ve středu 22.4.2020 od 8.00 do 17.00 hod., elektronicky od 1. 4. – do 30. 4.

Rodiče vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 Nabízíme Vám výuku v základní škole s 18 – členným 
aprobovaným pedagogickým sborem

 Škola je zaměřena na výuku počítačů, výtvarné výchovy, 

 s bohatou mimoškolní činností formou zájmových kroužků, 
doučovacích skupin pro slabší i nadané žáky.

Máme pro Vás připraveno:

 Výuku anglického jazyka od třetího ročníku

 Výuka dalších světových jazyků na 2. stupni – možnost 
německého a ruského jazyka

 Výuku informatiky pro všechny žáky od 5. ročníku

 Dvě tělocvičny, sportoviště na nejvyšší úrovní s umělým 
povrchem, venkovní hřiště

 Dvě počítačové učebny – připojené na internet s 
dataprojektory a interaktivními tabulemi

 Odborné učebny pro výuku F-Ch, Př, D-Z, přípravy 
pokrmů, technické práce, Aj, Nj, Avt, Hv.

 Stravování ve školní jídelně

 Školní knihovnu s 1800 svazky

 Školní družinu – dvě oddělení

 Součástí školy je mateřská škola – 3. oddělení

 Škola je vybavena audio-vizuální technikou, ve všech 
odborných učebnách video, DVD a LCD nebo plazma 
televize, interaktivní dotykové Smart tabule, dataprojektory
ve všech třídách 

 Pořádáme pro žáky školy v přírodě, kurzy plavání a 
lyžování, domácí exkurze a zájezdy za kulturou a sportem

 Spolupracujeme s organizacemi jako jsou Lidové školy 
umění, Sport pro všechny, TJ Fotbal

 Máme Sdružení Rodina a škola, která organizuje pro naše 
žáky mnoho akcí a spolupracuje se školou

Více informací se dovíte z našich internetových stránek:

www.zsalbrechtice.cz

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 

o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k 

povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy 

začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je 

žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa.  


