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Základní škola a Mateřská škola  Kladno,  Velvarská 1206  

ZVE NA SETKÁNÍ: 

OTEVŘENÁ ŠKOLA  
pro budoucí školáky.  

Připravili jsme pro předškoláčky a jejich doprovod poutavé odpolední aktivity, při kterých si 

děti vyzkouší, jaké je to ve škole a na co se mohou těšit. Seznámí se s prostředím i učiteli. 

Získají větší jistotu a vy rodiče si zmapujete, jak jsou na tom děti se školní zralostí a nadáním 

v daných oblastech. 

Můžete navštívit jedno odpoledne či všechna, záleží na vás a vašich časových možnostech. 

Pro všechny malé badatele je připraven dáreček. S sebou: přezůvky, pití a dobrou náladu. 

V naší škole preferujeme osobnostní rozvoj žáka, bezpečné prostředí, spolupráci, respekt a 

individuální přístup.  

 

Termíny setkání vždy od 16 hodin: 

• středa 6. února – první setkání s předškoláky a bude zaměřené na český jazyk 

propojený s pohybovými aktivitami 

• pátek 22. února – KARNEVAL 16.00 – 17.30 

• středa 13. března – druhé setkání s předškoláky bude zaměřeno na pohybové aktivity 

a matematické dovednosti s interaktivní tabulí 

• pondělí 18. března – Vítání jara - oslavte příchod jara příjemným odpolednem u nás 

ve škole. Můžete se těšit na: opékání vuřtů, kreativní aktivity, dopravní stanoviště 

s Městskou policií, hasiči ... 

• středa 27. března – třetí setkání s předškoláky a bude zaměřeno na angličtinu hrou a 

výtvarné tvoření 

• čtvrtek 4. dubna – bude přítomna paní logopedka Mgr. Satranská a budete mít 

možnost zkonzultovat řečové schopnosti dítěte z oblasti logopedie. Pro děti bude 

současně připraven pracovní koutek s edukativními aktivitami. 

• 12. a 13. dubna 2019 – Zápis žáků do škol 

Můžete se ještě těšit na: ukázkové hodiny ve třídách pro veřejnost, pro předškoláky z MŠ, velikonoční prodejní 
výstavu…termíny budou aktualizovány na webu školy. 
 

Na všechny děti a jejich doprovod se těší paní učitelky.  


