Základní škola a mateřská škola Albrechtice
nad Orlicí

srdečně zve
na zápis do 1. ročníku školního roku 2019-2020,
který se koná
v úterý 2. dubna od 15,30h do 17,00h v přízemí
budovy základní školy.
S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na vás.
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí, 1. Máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
web www.zsmsalbrechtice.cz telefon 494 371 694,
email reditelka@zsmsalbrechtice.cz.

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – od 1. 4. do 30. 4. 2019,
odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Tím se ovšem krátí doba, kterou mají rodiče na to, aby případně s dítětem navštívili
pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum, jež posoudí,
zda je vhodný či nutný odklad povinné školní docházky.
Prosíme zákonné zástupce,
aby v dostatečném předstihu projednali s učitelkami MŠ, zda je u jejich dítěte výše uvedené
vyšetření potřeba a pokud ano, včas se k němu objednali, aby měli potřebné doklady pro
žádost o odklad školní docházky a předložili je již u zápisu do 1. třídy,
nejpozději 30. 4. 2019.

Náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Šance Kvalita Otevřenost Lidskost Důvěra Atmosféra
Co v naší škole děláme, co je pro nás důležité, čeho si vážíme?
Záleží nám na výsledcích každého dítěte, důležitá je pro nás i cesta nejenom výsledek.
Vedeme žáky k tomu, aby si tvořili pravidla, k samostatnosti, k přemýšlení, svobodnému
slušnému vyjádření názoru.
Vedeme děti ke spolupráci - pracujeme ve dvojicích, ve skupinách.
Pedagogičtí pracovníci se stále vzdělávají, využíváme poznatky, nové metody při vyučování.
S dětmi si povídáme.
Dáváme dětem možnost uspět v soutěžích – recitační soutěž, sportovní a výtvarné soutěže,
matematický klokan.
Dbáme na individuální přístup.
Dáváme dětem možnost výběru.
Jde nám o skutečně bezpečné prostředí.
Vytváříme prostor k tomu, aby si děti mohly pohrát, kamarádit se – delší přestávky, společné
akce.
Denně využíváme naši zahradu – pobyt venku o velké přestávce, ve družině.
Máme zájem o spolupráci s rodiči.
Schůzky o prospěchu a chování jsou individuální, účastní se jich i děti.
Děti vedeme k sebehodnocení, k samostatnosti a vlastní odpovědnosti.
Věnujeme se dopravní výchově.
Jezdíme na plavecký výcvik.
Spolupracujeme s DDM a ZUŠ a funguje tak u nás 5 kroužků – pěvecký, divadelní, stolní
tenis, taneční.
Vše o nás:
1. na našich webových stránkách www.zsmsalbrechtice.cz
2. přímo ve škole – můžete se zeptat nebo si domluvit prohlídku školy, návštěvu na emailové
adrese reditelka@zsmsalbrechtice.cz

