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Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

v Bánově dne
26. března 2021

věc: Zápis žáků do 1. ročníku 2021/2022.
Vážení rodiče,
ředitelství ZŠ Bánov vám oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022
se uskuteční vzhledem k pandemické situaci distančně přes on-line formulář, který vás žádáme
vyplnit a poslat do školy.
On-line zápis bude zpřístupněn od 1. do 25. dubna 2021 pod tímto odkazem

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbanov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41454#

Odkaz je zveřejněn i na webových stránkách školy: www.zsbanov.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ, prosím, v aplikaci vyplňte a doručte do ZŠ Bánov podle přiložených
instrukcí. Je zde vše podrobně vysvětleno, např. i to, co se týká odkladu školní docházky.

Následující řádky, prosím, přečtěte svému předškolákovi. Děkuji.

NÁŠ MILÝ BUDOUCÍ ŽÁČKU.
Jsem pan ředitel té nové školy, kam v září přijdeš. Zatím se u zápisu neuvidíme, ovšem pokud
to bude možné, tak uděláme v létě společné setkání, na kterém projdeme celou školu
a ukážeme si spoustu zajímavostí.
A aby ti nebylo líto, žes nebyl u zápisu, posíláme ti v příloze list plný úkolů, které si můžeš
zkusit udělat s rodiči, jako by to byl opravdický zápis.
A co bys měl zvládnout při nástupu do školy?
Začneme tím, co nevyžadujeme - nemusíš poznat písmenka, nemusíš číst, psát ani počítat.
Co bys však měl ovládat je 10 dovedností pro základní školu. Posílám rodičům přílohu a oni ti
to pořádně vysvětlí. Co ti zatím nejde, můžeš začít trénovat.
1.
motorika
2.
kreslení
3.
sebeobsluha
4.
společenská pravidla
5.
pravo-levá orientace
Už se na tebe těším.
Všem přejeme krásné Velikonoce.

6.
7.
8.
9.
10.

zraková paměť
sluchové dovednosti
vydržet se 15 minut soustředit
správná výslovnost
vyprávění

S pozdravem
Mgr. Jiří Suchý

ředitel školy

