Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace, tel. 583 443 135, 736 223 039, www.zsamshostejn.cz

ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOŠTEJN PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ČTVRTEK 5. DUBNA 2018 OD 14:30 DO 18:00 HODIN
Zápisu podléhají děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a děti s odloženou školní docházkou.
Za určitých podmínek (doporučení z poradny) může být zapsáno i dítě, které dovrší 6 let až následující školní rok. K zápisu je
nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce,
který dítě doprovází. Návštěva školy před zápisem je možná kdykoliv po telefonické domluvě.
Naše nabídka:

☺ Klima školy založené na vzájemné úctě a respektu

☺ Zapojení do projektů motivujících žáky ke vzdělávání

mezi pedagogem a žákem.
☺ Výuka probíhá s asistenty pedagoga v každé třídě.
☺ Cílená podpora a budování dobrých vztahů mezi žáky.
☺ Důraz na úspěšnost a seberealizaci každého žáka.
☺ Využívání efektivních vyučovacích metod.
☺ Interaktivní a tvořivá výuka ve všech ročnících.
☺ Velké množství názorných pomůcek do výuky.
☺ 16 počítačů pro žáky – ověřené výukové programy.
☺ Inkluzivní vzdělávání - speciální péče o žáky s výukovými
obtížemi a žáky nadané, logopedická péče, spolupráce
s odborníky.
☺ Angličtina od 1. do 5. ročníku.
☺ Výuka čtení úspěšnou metodou SFUMATO (splývavé čtení),
efektivní podpora čtenářství u starších žáků.

i mimo vyučovací hodiny.
☺ Výuka ETICKÉ VÝCHOVY (4. ročník - samostatný
předmět, dále v rámci předmětů)
☺ Individuální výuka na klavír, flétnu a keyboard – učitelka
ZUŠ Zábřeh dojíždí do naší ZŠ.
☺ Bohatý výběr zájmových útvarů - keramika, přírodovědný
kroužek, deskové hry, sportovní hry, čtenářský klub,
náboženství (další dle zájmu dětí).
☺ Zaměření školy na environmentální výchovu.
☺ Velký výběr deskových her, stavebnic, hraček a činností
ve školní družině i během přestávek.
☺ Aktivní, tvůrčí a komunikativní učitelský sbor, který je
vstřícný k potřebám rodičů.
☺ Nadstandardní podpora od zřizovatele školy.

