
Zápis na naší škole bude probíhat od 7. dubna 2021 do 30. dubna 2021  

a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole 

 
Jak postupovat, když budete pro své dítě žádat o přijetí do školy?  

Úplně nejdříve musíte vyplnit: 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  

2. Zápisový list pro školní rok 2021/2022 

3. Poučení o odkladu  

4. K těmto dokumentům přiložíte prostou kopii rodného listu dítěte 

Jak můžete tyto dokumenty doručit do školy?  

V době od 7. 4. do 30. 4. 2021:  

1. Osobním doručením do školy, a to vložením všech dokumentů v obálce s nápisem  

„Zápis 2021“do poštovní schránky u školy nebo po telefonické domluvě na čísle 725 404 268 

osobně.  

2.  Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Dublovice, okres Příbram 262 51 Dublovice 56  

3.  E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nestačí jen poslat prostý e-mail) na 

v.burianova@zsdublovice.cz  

4.  Do datové schránky školy: 86wmc5g  

 

Jak postupovat, pokud budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky?  

Úplně nejdříve musíte vyplnit:  

       1.   Žádost o odklad povinné školní docházky 

       2.   K žádosti je nutné přiložit další dva dokumenty  

a) Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

b) Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa 

      3.   K těmto dokumentům přiložíte prostou kopii rodného listu dítěte 

Tyto dokumenty můžete do školy doručit stejně, jako je uvedeno výše v případě doručení žádosti o 

přijetí.  

 

 

Zde jsou ještě odpovědi na některé otázky, které Vás určitě zajímají:  

 

Kdo bude učit v první třídě? 

Organizaci školního roku 2021/2022 budeme řešit až po zápisu do 1. ročníku, a to během měsíce 

května. 
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Proč si vybrat právě naši školu?  

Tak to už záleží jen na Vás, ale předpokládáme, že využijete plynulého přechodu Vašich dětí z naší MŠ 

do naší ZŠ, a to v prostředí, které znají, kde jsou doma a kde mají už svoje kamarády. Záleží také na 

tom, co o nás víte, na tom, jakou máte s námi zkušenost, na tom, jakou zkušenost s naší školou mají 

Vaši známí. A hlavně na tom, co od školy očekáváte.  

To, co Vám nabízíme my, si můžete přečíst zde.  

• učíme moderním způsobem, v souladu s přírodou a okolím, plánovaně se věnujeme 

environmentálnímu vzdělávání  

• využíváme výpočetní techniku – počítače, notebooky, interaktivní tabule  

• čtení učíme genetickou metodou - hláskování  

• vyučujeme anglický jazyk již od 1. ročníku  

• velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídě – rodinné prostředí  

• využíváme různé formy spolupráce ve výuce, používáme metody kritického myšlení  

• máme plně kvalifikovaný pedagogický sbor  

• pravidelně ověřujeme znalosti a dovednosti v rámci celostátního programu  

• pravidelně zařazujeme činnosti směřující k rozvoji fyzické zdatnosti a dovednosti žáků (plavání, 

nově lyžování, účast na sportovních soutěžích...)  

• klademe důraz na prevenci rizikového chování, snažíme se vytvářet vstřícné klima třídy, máme 

zavedenu třídnickou hodinu  

• pravidelně každý rok organizujeme pro všechny žáky školu v přírodě s podtitulem „Poznáváme 

naši vlast“  

• organizujeme další společné akce pro žáky a jejich rodiče i se zapojením veřejnosti 

• velmi úzce spolupracujeme s mateřskou školou  

• nabízíme mimoškolní aktivity, využití keramické dílny  

Školní vzdělávací program naší školy najdete na www.zsdublovice.cz  

 

http://www.zsdublovice.cz/

