
Zlákliadní škola a.mateřská škola
Křečkov

Křďkov 68
290 01 Poděbrady

e-mail : zskreckov@centrum.cz

ZAPIS K POVINIT\TE SKOLT{I
DOCHAZCE DO 1. ROCT{IKI]

zAI<LADNÍ Šrory

YáŽení rodiče'

dovoluji si Vás a Vďe dítě pozvat k ápisu k povinné školní docházce' kteý se koná

Ve středu 1. 4.202a v budově Zs a MS
Křečkov od 14 do Í6,30 hodin

V pfipadě, že Vám tento termín z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, domluvíme se telefonicky
(č. telefonu 773 630 091) najiném možném termínu'

S sebou vezměte rodný list ďtěte.

Těším se na setkání s Vámi.

v
,"/-/

Mgr. Iva Šafránková, ředitelka

V Křečkové |0.2.2020

Teteforr 77363009l,77363u96 Kometční banka 3.s'Nyrnbrrrk+xpoátura Po<tgbrady e. i,. n-51u18o277nrco tČo : ztoot taz



Hledáte pro své
dítě vhodnou

zák|adní školu?

Naše škola je otevÍena nejen
budoucím prvřáčkŮm' ale i
všem žákŮm' kteĚí by rádi,

z jakéhokoliv d&vodu, chtěli
změnit kolektiv, školu,

učite|e;. .

Zápis do 1. tŤídy
se koná

!, 4.2g^20
od L4 do 16130 hodin

základní škola a
mateňská škola

KÍečkov

Ma!í, ve|cí, všichni spolu,
máme rádi naši školu



Proč zrovna naše ško|a?
t Má Vaše dítě v'/ukové obtíže?
* Špatně si zvyká na ve|ky

kolektiv?
+ PotĚebujete pro své dítě ško|ní

družinu do 15,30h. po ce|ou
dobu docházky na 1. stupeĎ zŠz

* Chcete, aby Vašemu dítěti by|a
věnována nadsta ndartní
individuá|ní péče?

+ PotĚebuje Vaše dítě ke
vzdělávání individuá|ní
vzdě|ávací plán nebo asisitenta
pedagoga?

* Dáváte pĚednost vzdělávání,
které respektuje možnosti a
schopnosti Vašeho dítěte?

Pokud jste si a|espoř na jednu
otázku odpověděli k|adně, jste na
správné adrese!

Zák|adní ško|a a mateÍská
škola KÍečkov

Št<ola d|ouhodobě, rispěšně
pracuje se žáky s SPU, sPcH,
ADHD apod. Ink|uzivní
vzdělávání těctrto žákŮ ie pro
nás samoziejmostí již Ěadu |et a
máme s ním bohaté zkušenosti.
Zaměstnáváme 2 asistentky
pedagoga
Št<ola mé bezbariérovf pĚístuÉ.
Vyuka je zajištěna od 1. do 5.
ročníku ve dvou tĚídách je
ce|kem 18 žákŮ (tj. prŮměr 9
žákŮ na tĚídu.
Kapacita školní družiny
umožĎuje, aby ji navštěvovali
všichni žáci ško|y. Provoz je do
6,50 do 15,20 h.
Nízkr/ počet Žákú ve tÍídě
umožřuje pracovat individuá|ně
se všemi Žáky, respektovat
jejich tempo a motivovat je
k |epším vfsledkŮm.
Šrola je vybavena moderní
technikou, jako je interaktivní
tabu|e, počítače, notebooky,
tablety s vliukov,/mi aplikacemi
a da|šími pomŮckami.

Další aktivity
P|aveck'/ vfcvik 2' - 5. tĚída
Projekt,, Recykloh ra n f'
Projekt,,ovoce do škol.'
Projekt,,olympijsk víceboj..
V'./tvarné soutěže
Št<ola v pĚírodě pro žáky všech
ročníkŮ
Vf lety
Besedy, divadelní pĚedstavení,
besídky
Spaní v družině

Součásti školy

"t ško|ní družina pro všechny
žáky školy

.L nově pĚistavená a moderně
vybavená mateÍská ško|a
s kapacitou 24 dětí

'+. školní kuchyně a jíde|na pro
všechny žáky ško|y

Kontaktní informace
Zák|adní škola a mateĚská škola
KĚečkov
KĚečkov 68
290 01 Poděbrady
Tel.: 773 630 091, 776 tLA 872
zskreckov@centrum.cz

www, zsa mskreckov. webnode, cz
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