Vážení rodiče předškoláků,
jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/23, zveřejňujeme přehled základních škol
zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň základní informace o zápisu.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Nezapomeňte si k zápisu vzít a připravit:

» Občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu.
» V případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí.
» V případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporu
čující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud
zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30. dubna 2022).
» Dítě, které dovrší 6 let až v průběhu školního roku 2022/2023, může být přijato již v daném školním roce, pokud o to
požádá jeho zákonný zástupce.
» U dítěte, které dovrší 6 let v období září až prosinec 2022, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poraden
ského zařízení.
» U dítěte, které dovrší 6 let v období leden až červen 2023, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského za
řízení a odborného lékaře.

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH
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DUBNOVÉ ZÁPISY DO PRVNÍCH
TŘÍD - UDÁLOST PRO PŘEDŠKOLÁKY
Vážení rodiče, milé děti,
současné době se chystáte učinit velmi důležité rozhodnutí,
a to zvolit si tu správnou základní školu pro povinnou školní do
cházku. V našem obvodu nabízí vzdělávání 17základních škol, kte
ré nyní navštěvuje 7 252 žáků. Kapacita škol pro přijetíje však vyšší,
takže pro budoucí žáky I. třídje zajištěn dostatek míst.
Ale nejen místo pro přijetí do školy je důležité. Také správná volba
školního vzdělávacího programu je předpokladem zdárného průbě
hu vzdělávání. Naše školy nabízejí opravdu širokou škálu možností od
rozšířené výuky cizích jazyků, matematiky, přírodovědných předmě
tů, informatiky a výpočetní techniky po sportovní výchovu. Realizo
vána je také bilingvní (dvojjazyčná) výuka nebo výuka metodou CLIL.
Žáci mohou navštěvovat třídy pro talentované, ale i třídy speciální
pro děti s vývojovou poruchou učení. Správná volba školního vzdě
lávacího programu umožňuje individuální rozvoj osobnosti každého
dítěte. Pevně věřím, že díky kvalitní a pestré nabídce vzdělávání bude
počet školáků v obvodu stoupat.
Naším cílem jako zřizovatele je ve spolupráci s řediteli škol tyto
vzdělávací instituce zvelebovat, modernizovat, vytvářet z nich ko
munitní centra inspirující žáky nejen ke vzdělávání, ale také k celé
řadě mimoškolních zájmových aktivit. \/ minulém roce byly do
oprava údržby škol investovány finanční pros tředky v objemu zhru
ba 122 milionů Kč, cožje téměř čtyřikrát více než v roce 2019.
Ze srdce přeji budoucím prvňáčkům i jejich rodičům, aby slav
nostní okamžik zápisu mohli prožít ve zvolené škole, vyzdobených
třídách, ve společnosti svých budoucích učitelů a starších spolužá
ků s vědomím, že to je ta správná škola pro jejich vzdělávání.
Dagmar Hrabovská, místostarostka
v
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ZŠ a MŠ V. Košaře 6

www.ovajih.cz

ŠKOLY

ZÁPISY DO ZŠ

NA JIHU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Škola nabízí příjemné prostředí v oblasti zástavby nízkých domů. Propojuje v sobě
tradici nejstarší školy v obvodě Ostrava-Jih, nových trendů výuky (například
badatelsky orientovaná výuka) i přátelského prostředí. Škola se zaměřuje na podporu
přírodovědných předmětů již od MŠ až po devátý ročník, využívání nových technologií
ve výuce (děti již od první třídy pracují s tablety), podporu robotiky a programování již
od prvních tříd. Nedílnou součástí je individuální práce s talentovanými žáky s našimi
koordinátory nadání. Škola rovněž disponuje pestrou nabídkou kroužků a od příštího
roku chce zapojit do výuky také rodilého mluvčího anglického jazyka.
Termín zápisu

ÚC\

596 784 375
605 405 955

1. den:
2. den:

4. dubna, 12.00-18.00
5. dubna, 12.00-17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Nyní nelze stanovit z důvodu epidemické situace, informace o případném dni otevřených

zdenka.mikeskova@zs-brezinova.cz
reditel@zs-brezinova.cz

dveří bude uveřejněna na webových stránkách školy. Popřípadě lze zkonzultovat na adre
se: reditel@zs-brezinova.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
HORYMÍROVA 100, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zshorymirova.eu

rr.Cs

599 524 831
728 415 449
skola@zshorymirova.cz

•

Splývavá metoda čtení Sfumato

•
•

Logopedická péče prostřednictvím digitalizované výukové metody
Rozšířená výuka v rámci tělesné výchovy, sportovní průprava

•
•

Výuka angličtiny včetně konverzací s rodilým mluvčím
Netradiční trávení přestávek s pobytem na školním hřišti

•

Zapojení ICT výuky v rámci mezipředmětových vztahů

•

Lyžařské a snowboardové kurzy, plavecká výuka, příměstské tábory

•

Workoutové hřiště a sportovní areál i pro veřejnost

•

Školní poradenské pracoviště, školní psycholog

•

Stravování ve školní jídelně, dopolední svačinky, školní družina a školní klub

•

Výuka anglického a ruského jazyka s rodilým mluvčím, výuka jazyka německého

•

Od 6. ročníku rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky, práce s počítači
od 3. ročníku

Termín zápisu

1. den:
2. den:

4. dubna, 13.00-18.00
5. dubna, 13.00-17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

30. a 31. 3.2022 od 8.00 do 18.00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
CHRJUKINOVA 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
•

Příjemné prostředí moderně vybavené zrekonstruované školy (hřiště, zahrada, altán)

•

Dlouhodobé zaměření na výuku cizích jazyků (rodilí mluvčí, bilingvní výuka)

•

Čtvrtým rokem je otevřena první třída pro žáky se zvýšeným zájmem o školní úspěchy
(nižší počet žáků, klidová část školy, úzká spolupráce s rodinou, finanční podpora
výuky z grantu Talentmanagementu Ostrava)

rr.<?

596 746 291
728169 369

£§>) skola@zschrjukinova.cz

•

Žáci jsou do této třídy přijímáni na základě přijímacího pohovoru

•

Kvalitní, ochotný a vstřícný pedagogický sbor

•

Moderní výukové metody (využívání digitálních technologií, jako například interaktivní
tabule, tablety, Bee bot) i tradiční pomůcky

•
•

Otevřena je také přípravná třída pro děti pětileté nebo s odkladem povinné školní docházky
Motto: Nám na vašich dětech záleží.

Termín zápisu

1. den:

4. dubna, 12.00-18.00

2. den:

5. dubna, 13.00-17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Školu je možno navštívit kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
JUGOSLÁVSKÁ 23, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Škola nabízí žákům kromě moderně vybavených učeben s multimediálními tabulemi
a dataprojektory především široké spektrum možností využívání volného času v rámci
mimoškolních aktivit ve školní družině a školním klubu - mimo obvyklých kroužků
sportovních her, keramiky, vaření, pořádá pravidelně prázdninové příměstské tábory na
koňské farmě. Všichni žáci 2. až 6. ročníku jezdí na plně dotované Mdenní školy v přírodě
do Jeseníků, ve škole pořádají i týdenní ozdravné pobyty. Pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami je zajištěna plně kvalifikovaně odborná péče, dětem nastupujícím
do 1. tříd škola nabízí jedenkrát týdně v odpoledních hodinách klub Předškoláček.
Termín zápisu

%5)

555 558 690
zsjugo@seznam.cz

1. den:

4. dubna, 13.00-18.00

2. den:

5. dubna, 13.00-17.00

Den otevřených dveří

22. března, 8.00-17.00
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Po předchozí domluvě kdykoliv během vyučování v 1 třídách (8.00-11.40), případně
i odpoledne.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
KOSMONAUTŮ 13, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Moderní škola rodinného typu nabízí bezpečné a přátelské prostředí. Preferována je
úzká spolupráce s rodinou. Součástí pracovního týmu je psycholog, speciální pedagog
a sociální pedagog. Vstup do školy je bezbariérový. Online výuku žáci a rodiče zvládají
díky vzájemné pomoci a spolupráci.
Škola se řídí mottem: „S námi vaše dítě zažije raketový start ve vzdělávání...''
Termín zápisu

1. den:

4. dubna, 9.00-18.00 objednávkový systém

2. den:

5. dubna, 9.00-17.00 objednávkový systém

Den otevřených dveří

15. března, 8.00-17.30

596 746 665
£(|j) skola@zskosmonautu13.cz

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

15. března 8.00-17.30 hodin nebo po předchozí domluvě kdykoliv během vyučování
v 1. třídě (8.00-11.40 hodin), popřípadě i odpoledne.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
KOSMONAUTŮ 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Škola s bohatou historií a tradicí nabízí žákům vzdělávání ve třídách běžných, speciálních
a pro nadané žáky v bilingvních. V bilingvních třídách probíhá výuka většiny předmětů
v angličtině, a to i s rodilými mluvčími; na konci studia tito žáci absolvují mezinárodní
zkoušky. Speciální třídy jsou zřízeny pro žáky s vadami řeči. Jde o jedinou veřejnou školou
v obvodu, která tyto třídy zřizuje. Vyučuje se prostřednictvím moderních metod, například
matematika dle profesora Hejného, čtení a psaní metodou Sfumato ad. Školní družina je
pro žáky v provozu od 6 do 17 hodin a nabízí mnoho aktivit a kroužků.
Termín zápisu

%S)

596 746 735
sekretariat@kosmonautu15.cz

1. den:

4. dubna, 12.00-18.00

2. den:

5. dubna, 12.00-17.00

Den otevřených dveří

31. března, 15.00-18.00
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

31. března, 9.00-11.00, možná účast rodičů ve výuce 1. tříd.
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H
základní škola a mateřská škola ostrava-zábřeh
VOLGOGRADSKÁ 6B, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Škola se samými andílky. Budoucím andílkům nabízí všestranné zaměřené třídy, výuku
angličtiny od 1. třídy, výuku dalšího cizího jazyka (němčina, ruština) od 7. třídy, dotované
školy v přírodě, zapojení do různých projektů Talentmanagementu, Erasmus+, kariérové
poradenství, možnost zdravého stravování, možnost bezlepkových a bezmléčných diet.
Provoz školní družiny je zajištěn od 6 do 17 hodin. Pro děti jsou pořádány příměstské
tábory, ve škole probíhají tréninky basketbalu (Snakes Ostrava) a je možné navštěvovat
různé kroužky k podpoře nadání - keramický, rukodělný, čtenářský, sportovní, badatelský.
Termín zápisu

^5)

728 498 433

£§)) lydie.stulova@skolavolgogradska.cz

1. den:

4. dubna, 13.00-18.00

2. den:

5. dubna, 13.00-17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Individuálně, dle domluvy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE
SRBSKÁ 2, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Základní škola Srbská se nachází v Ostravě-Výškovicích v blízkosti Bělského lesa. Škola
umožňuje vzdělávání rozšířené o kvalitní výuku cizích jazyků, ekologie a informační
technologie. Škola významně rozvíjí a podporuje sportovní aktivity žáků. Na 2. stupni
mají žáci v jedné třídě rozšířenou výuku tělesné výchovy. Škola úzce spolupracuje se
sousedními dvěma mateřskými školami (MŠ Staňkova, MŠ Srbská) na společném projektu
Čteme našim kamarádům před spaním. Organizace disponuje kvalitním interaktivním
vybavením korespondujícím s potřebami současného školství.
Termín zápisu

,%S)

596 737 461

£@$) zs-srbska@zs-srbska.cz

1. den:

4. dubna, 13.00-18.00

2. den:

5. dubna, 14.00-17.00

Den otevřených dveří

Bude upřesněno na webových stránkách školy podle aktuální epidemické situace.
Prohlídka školy

Bude upřesněno na webových stránkách školy podle aktuální epidemické situace
nebo „virtuálně" na webových stránkách školy v sekci prohlídka školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE
ŠEŘÍKOVÁ 33, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, který je doplněn o školní
poradenské pracoviště. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, k výuce jsou
využívány tablety. Škola disponuje řadou odborných učeben, které se stále modernizují.
Žáci se účastní mnoha vědomostních, znalostních i dovednostních soutěží a olympiád.
Pořádány jsou školy v přírodě, adaptační, lyžařské a turistické kurzy. Školní družina pro
žáky 1.-5. ročníku je v provozu denně od 6 do 17 hodin a nabízí řadu kroužků. Školní
jídelna umožňuje výběr ze dvou jídel a také bezlepkovou a bezlaktózovou stravu.
Termín zápisu

%5)

602 611626
skola@zsserikova.cz

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

1. den:

4. dubna, 13.00-18.00

2. den:

5. dubna, 13.00-17.00

Den otevřených dveří

S přihlédnutím k epidemické situaci bude termín aktuálně přizpůsoben.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
MUDr. EMÍLIE LUKÁŠOVÉ A KLEGOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
•

Standardní třídy a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

•

Spolupráce s MFK Vítkovice

•

Dvě tělocvičny, dvě travnatá hřiště

•

Rozsáhlý areál s možností využívání venkovní učebny v atriu

•
•

Dlouholetá zkušenost s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Práce s nadanými a talentovanými žáky

•

Výuka angličtiny od 1. ročníku, od 7. ročníku v nabídce ruský a německý jazyk

•

Využívání metody CLIL (výuka školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka)
a hodiny s rodilým mluvčím ve výuce

•

Pro výuku v prezenční i distanční formě disponuje škola moderní technikou,
robotickými pomůckami a zázemím odborných učeben

•

Výuka informatiky a robotiky od 4. ročníku

•

Organizace exkurzí, ozdravných pobytů, škol v přírodě

•

Provoz školní družiny: od 6 do 17 hodin

Termín zápisu

1. den:
2. den:

4. dubna, 13.00-18.00
5. dubna, 13.00-17.00

Den otevřených dveří

15. března, 13.00-17.00 (nebo podle aktuální epidemické situace)
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Kdykoliv po osobní domluvě.

£@S) info@zslukasove.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
KRESTOVA 36A, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Fakultní škola Ostravské univerzity. Nabízí všestranné třídy a třídy s rozšířenou výukou
anglického jazyka, od 1. třídy čtyři až šest hodin angličtiny týdně v malých skupinkách,
metodu CLIL (výuka školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka), možnost
získání certifikátů Cambridge English YLE, rozvoj technického a přírodovědného
talentu: výuku informatiky a robotiky od 4. ročníku. Škola se zapojuje do projektů
Erasmus+, Talentmanagement a nabízí dotované ozdravné pobyty, kroužky: badatelský
a matematický klub, anglický jazyk, pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, jógu,
basketbal, florbal, sportovní hry, tenis, stolní tenis: nadstandardně vybavené učebny,
školní jídelnu s výběrem obědů se salátovým barem, mezigenerační hřiště s lanovým
centrem a přírodní zahradou.

rr.cs 702 263 210
702 263 229
zskrestova@zskrestova.cz

Termín zápisu

1. den:

4. dubna, 13.00-18.00

2. den:

5. dubna, 13.00-17.00

Den otevřených dveří

proběhl 21.2.2022 (15.30-17.30, v 16.45 informační beseda s ředitelem školy).
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Dle individuální dohody s ředitelem školy.

Veškeré informace o základních a mateřských školách v městském
obvodu Ostrava-Jih najdete na: www.skolynajihu.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
A. KUČERY 20, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Příjemné prostředí kompletně zrekonstruované školy, moderní učebny, vybavené
multimediální technikou
Profesionální a vstřícný přístup
Kvalifikovaná pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, reedukační péče
Výuka angličtiny s využitím rodilého mluvčího již od 1. ročníku
Široký výběr kroužků a sportovních aktivit - vlastní bazén, dopravní hřiště,
beachvolejbalové kurty, workoutové hřiště
Pravidelné pořádání projektových dnů, lyžařských výcviků, zotavovacích akcí
a poznávacích zájezdů pro žáky
Stravování ve školní jídelně s výběrem ze dvou hlavních jídel

597 317 504
725 987 850
£@)) sekretar@zsakucery.cz

Termín zápisu

1. den:

4. dubna, 12.00-18.00

2. den:

5. dubna, 12.00-17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

31. března, od 15 do 16 hodin (pokud epidemická situace dovolí). Prohlídka školy
s možností zapojení dětí do ukázkové hodiny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
MITUŠOVA 16, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
•

Zaměření školy na výuku anglického jazyka (rozšířená výuka od 1. třídy, komunikativní
styl výuky, dělené skupiny od 4. třídy, rodilý mluvčí ve výuce, cizojazyčné vyučování
metodou CLIL - výuka školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, žáci skládají
mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge přímo na škole)

•

Dělené skupiny v matematice a českém jazyce, příprava na střední školu

•

Ve škole pořádají workshopy pro předškoláky, úzká spolupráce s MŠ Mitušova 90,

•

MŠ Mitušova 6 a MŠ Harmonie
Školní družina se širokou nabídkou kroužků (keramický, sportovní, výtvarný,
dramatický) s provozní dobou od 6 do 17 hodin

•

736 761940
pail@zsmitusova16.cz

Dotované školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, zahraniční zájezdy

Termín zápisu

1. den:

4. dubna, 12.00-18.00 (k dispozici objednávkový systém)

2. den:

5. dubna, 12.00-17.00 (k dispozici objednávkový systém)

Den otevřených dveří

29. března
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

V době probíhajících školiček pro předškoláky (více informací na webu školy), nebo
kterýkoliv den po předchozí domluvě.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
PROVAZNICKÁ 64, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Škola nabízí výuku žáků s intelektovým nadáním, rozšířenou výuku anglického jazyka
(AJ), matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Úzká spolupráce se Světem vzdělání.
Výuka AJ probíhá od 1. ročníku s rodilým mluvčím, některé předměty jsou vyučovány
částečně v AJ. Dále škola nabízí speciálně pedagogickou péči, velký výběr zájmových
kroužků, klub předškoláků, moderně vybavené třídy, úzkou spolupráci s rodiči, pravidelné
víkendové akce s rodiči a dětmi, příjemnou a vstřícnou atmosféru školy, individuální
přístup k dětem, profesionální tým pedagogů, výjezdy žáků do zahraničí, školy v přírodě,
lyžařské kurzy, kurzy plavání, badatelské kurzy aj.
Termín zápisu

rr.cs

596 789 850
736 609 032

1. den:

4. dubna, 13.00-18.00

2. den:

5. dubna, 13.00-17.00

zsprovaznicka@seznam.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-BĚLSKÝ LES
B. DVORSKÉHO 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Moderně vybavená a bezpečná škola, fakultní škola Ostravské univerzity, tři hodiny tělesné
výchovy na 1. stupni a pět hodin tělesné výchovy ve sportovních třídách na 2. stupni. Nové
multifunkční hřiště, spolupráce s HC Vítkovice, FC Baník Ostrava, Snakes Ostrava, Atletika
Porubá. Žurnalistika - vlastní časopis, studio, školní rádio. Péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami (školní psycholog, speciální pedagog atd.). Přípravné třída pro
žáky s odkladem povinné školní docházky. Podpora žáků nadaných (Talentmanagment,
MENSA) a cizinců. Projektové výuka, ozdravné pobyty, lyžařské výcviky, kroužky, doučování.
Výuka angličtiny od 1. ročníku, výjezdy do zahraničí, rodilí mluvčí, výuka CLIL (výuka školního
předmětu prostřednictvím cizího jazyka), partnerské školy v Evropské unii (EU). Projekty EU,
statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, univerzity, vlastní projektové dny. ICT

595 700 532
606 471598
skola@zsdvorskeho.eu
jana.krejci@zsdvorskeho.eu

výuka, robotika, ekologie. Výběr ze dvou jídel, stálý zkušený pedagogický sbor.
Termín zápisu

1. den:

4. dubna, 13.00-18.00

2. den:

5. dubna, 13.00-17.00 (pro zájemce o sport, třídu testování 15.30-17.00, tělocvična)

Den otevřených dveří

9. a 10. března, 8.00-10.00 v současných 1. třídách
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Dle osobní domluvy a 9. a 10. března.
Přednáška v MŠ pro rodiče budoucích prvňáčků: 9. března od 15.30 hodin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-DUBÍ NA
FRANTIŠKA FORMANA 45, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Fakultní škola Ostravské univerzity, která spolupracuje s MENSA ČR. Škola je
bezbariérová, má moderně vybavené učebny, zahradu, venkovní učebnu, hřiště,
divadélko, keramickou dílnu. Ve výuce jsou využívány moderní formy a metody práce,
digitální technologie a robotika. Škola má rozšířenou výuku cizích jazyků - angličtina již
od 1. třídy, výuka v cizím jazyce probíhá i v jiných předmětech - metoda CLIL. K výběru
francouzský jazyk (FJ), němčina, ruština, rodilý mluvčí FJ. Nadstandardní péče a podpora
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných a talentovaných. Škola je
zapojena v mnoha projektech, zahraniční spolupráce, Erasmus+, eTwinning.
Termín zápisu

%$)

725 975 571

f@j) posta@zsformana.cz

1. den:
2. den:

4. dubna, 12.00-18.00
5. dubna, 12.00-17.00

Den otevřených dveří

16. března, 8.00-17.00
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Po domluvě kdykoliv během měsíce března v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA
V. KOŠAŘE 6, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
•

Moderní, nově vybavené třídy a učebny, bohatá nabídka odpoledních i víkendových
aktivit, dvě velké tělocvičny, spolupráce se sportovními oddíly, venkovní učebna, školní
knihovna, využití moderních komunikačních technologií (elektronické žákovské knížky,
konzultace, online výuka), „Školička" pro budoucí prvňáčky.

•

Od 1. třídy výuka anglického jazyka, komplexní služby poradenského pracoviště i se
speciálními vzdělávacími potřebami.

•

Dotované lyžařské, turistické a ozdravné pobyty na horách, prázdninové tábory, doučování.

•

EKOŠKOLA, zapojení do mnoha projektů a grantů Evropské unie, Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy a statutárního města Ostravy, aktivní spolupráce s rodiči.

Termín zápisu

fccs

595 700 048
601340 311

1. den:
2. den:

4. dubna, 12.00-18.00
5. dubna, 12.00-17.00

kosare@kosare.cz
zastupkyne@kosare.cz

16. března, 9.00-17.00

Den otevřených dveří

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků

Po domluvě v době od 17. března do 1. dubna 2022.
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