
 
  

 Pro rodiče budoucích prvňáčků    
 Předzápisový manuál Sportovní soukromé základní školy  s.r.o., Litvínov   
 

ZÁPIS do 1.třídy    
Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 1. 4. od 13.00 – 17.00 hodin   a 2. 4. od 8.00 – 15.00 hod.  
Zápis proběhne ve 3. patře budovy školy. 
 
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.  
 

TIP:  Čeho si všímat při výběru školy? 
 
Vzdělávací server EDUin zvěřejnil pro rodiče vybírající základní školu následující doporučení. Dovolíme si jej, pro Váš užitek, 
sdílet. 
 

 Jděte se do školy podívat. Všímejte si nejen vybavení, ale také prostředí. Hodně vám prozradí i to, jestli při výuce 
panuje ve škole     ticho nebo je slyšet, že děti na něčem společně pracují. Navštivte výuku a sledujte, jak učitel jednají  
se žáky a jak se děti projevují. 

 Domluvte si schůzku s ředitelem/ředitelkou. Vyptejte se na vzdělávací program školy, na to, co považuje ve výuce  za 
důležité. Sledujte i „provoz“ v ředitelně. Je tam vstřícná atmosféra? 

 Zajímejte se o způsoby hodnocení. Známky nejsou jediných způsobem, jak motivovat děti k práci, dokonce ani tím 
nejlepším. Dobré školy vedou děti k reflexi a sebehodnocení.          

 A všimněte si, jak s vámi ve škole jednají. Budou  vám učitelé v nadcházejících letech partnery, kerým jde o spolupráci 
a budování vztahů, nebo vás čeká souboj s institucí? 

 
 

Odpověď na 3 nejčastější dotazy 
 

- Před nástupem do školy NEMUSÍ dítě umět číst, psát a počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními 
ploužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, 
zpívání písniček a neustálé rozmlouvání o tom, co vidíme, to je tou nejlepší předškolní průpravou, která se 
mnohonásobně vyplatí. 

 
- Osobnost UČITELE je důležitá. Třídními učitelkami v prvních třídách  budou Mgr. Dana Nekvindová, Mgr. Jana Štafová 

a Mgr. Jana Kočárková. 
 

- Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte tak učinit do 30. 4. 2020. Přílohou vaší 
žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k datu zápisu se 
předpokládá, že doporučení k odkladu budete mít vyřízené již před zápisem. 

 
       

             www.sszslitvinov.cz  -   web plný školních informací 
                                              SLEDUJTE:     facebook :  https://www.facebook.com/sszslitvinov/                      

                                stránky školy: https://www.sszslitvinov.cz/web/zapis-2019          

 

„Ve školním roce 2020/2021 otevře naše škola 3 třídy s max. kapacitou 25 dětí. V těchto třídách vytvoříme podmínky, kde 
budou paní učitelky mít možnost pracovat v půlených hodinách pouze s částí třídy. Ve vzdělávání uplatňujeme individuální 
přístup. 
 

 
 
 

http://www.sszslitvinov.cz/


 Proč si vybrat Sportovku 
 

 Tým zkušených  a vstřícných pedagogických pracovníků. 
 Výuku anglického jazyka od 1.třídy, německého jazyka od 7.třídy. 
 Výuku čtení genetickou metodou 
 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. 
 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. 

 
 
 

Osobní návštěva 
Jsme otevřenou školou, která má ve svém krédu myšlenky spojené se značkou Rodiče vítáni. Nabízím všem domluvu termínu 
osobní prohlídky školy.  
 
 
Jsme otevřená škola. Individuální přístup upřednostňujeme při nástupu do školy i běhen docházky do ní. Máte-li zájem o 
prohlídku školy nebo zodpovězení dotazů, na něž chcete znát přesnou odpověď, nebojte se zavolat. 
 
K o n t a k t y: 
Tel. 476 752 896 
Mobil: 775 058 129 
www.sszslitvinov.cz 
email: reditel@sszslitvinov.cz 
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