
 
 

   
Sportovní specializace  

(hokej, fotbal, volejbal, sportovní gymnastika, házená, aerobic, golf, judo, mažoretky) 
 

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit: 
 

Rodný list dítěte. 

Občanský průkaz rodiče pro ověření trvalého bydliště. 

Cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU). 

Rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem). 

Doporučení PPP, případně odborného lékaře. 

 
 

VZÁJEMNOU 

PODPOROU 

K ÚSPĚCHU 
 

 

           Proč si vybrat Sportovku? 

 
 Tým zkušených  a vstřícných pedagogických pracovníků. 

 Výuku anglického jazyka od 1.třídy, německého jazyka od 7.třídy. 

 Výuku matematiky metodou prof. Hejného. 

 Výuku čtení genetickou metodou a psaní metodou  Comenia script 

 Činnost školního poradenského pracoviště ve škole. 

 Stavy žáků ve třídách v průměru  22 žáků. 

 Půlené hodiny Čj, M, Aj, informatiky, individuální plány pro sportovce. 

 Výuka Aj s rodilým mluvčím. 

 Hodnocení žáků formativním hodnocením.  

 Péči o žáky v době mimo vyučování – školní družina a klub. 

 Pestrou zájmovou činnost ve 20 kroužcích. 

 Pracovní sešity, sešity, vybrané  výtvarné potřeby v ceně školného. 

 Výběr ze tří jídel ve školní restauraci Scolarest. 

 Snídaně ve škole 7.15 – 9.00 hodin. 

 Školní bufet se zdravou stravou. 

 Plavecký kurz pro 1. až  4.třídy, kurzy bruslení, gymnastiky pro 1.a 2.třídy. 

 Lyžařský kurz v 5. třídách.           

 Pobytové výjezdy žáků, sportovní kurzy, adaptační pobyty. 

 Spolupráce se sportovními kluby, příspěvky sportovním klubům. 
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