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Kdy?
V pátek 12. 4. 2019 od 14:00 

do 17:00 hodin a v sobotu 13. 4. 
2019 od 9:00 do 11:00 hodin.

Co můžete očekávat?
V budově Švermova 4 provedou 

zajímavými úkoly budoucí žáky 
pohádkové postavičky.

V Zámku 4 je připravený zápis 
na téma Králíci v klobouku.

Co nabízíme žákům 1. stup-
ně?
� sportovní kroužky, kroužek 

angličtiny, přírodovědný a zdra-
votnický kroužek, pěvecký sbor
� zajímavé projekty a akce, 

např. Superstar, Masopust, lyžař-
ské a atletické závody, letní biat-
lon
� možnost přihlásit se v 6. roční-

ku do třídy se zaměřením na mate-
matiku

Přijímací zkoušky do mate-
matické třídy proběhnou 24. 4. 
2019 ve 14:00 hodin v budově 
Švermova 4. 

Přihlášky a bližší informa-
ce najdete na stránkách školy 
www.4zszdar.cz.

Co nabízíme žákům 2. stup-
ně?
� harmonizační dny 6. tříd

Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova 4 zve 
budoucí školáky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. 

Z04-4zšM

� týdenní lyžařský výcvikový 
kurz
� sportovní kroužky, např. 

horolezecký
� projekty a akce např. Den 

Země, Advent, Závěrečné zkouš-
ky 9. ročníku, Olympijský den
� možnost podílet se na čin-

nosti žákovského parlamentu
� účast ve vědomostních a 

sportovních soutěžích
� výuku PČ ve vybavených díl-

nách, skleníku a cvičné kuchyni
� výuku v odborných učebnách 

vybavených interaktivními tabu-
lemi a pomůckami 
� sportovní vyžití ve dvou tělo-

cvičnách a na novém hřišti
� výuku IT ve třech počítačo-

vých učebnách

Šestileté děti čeká velký den. Do první třídy budou zapisovat 
všechny čtyři žďárské základní školy.

Pátek 12. 4. (14.00 – 17.00) a sobota 13. 4. (9.00 – 11.00). 
Rodiče se dostaví k zápisu s dítětem narozeným v termínu od 

1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. S sebou přinesou rodný list dítěte a 
svůj občanský průkaz.

Pokud budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte, ma-
jí také povinnost přijít s dítětem k zápisu, ale vyplní zde žádost o 
odklad školní docházky. Ta musí být doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení. Kri-
téria k zápisům jsou stejná, najdeme je na webech škol.

Budoucí prvňáček by měl umět: pozdravit, děkovat, poprosit, 
správně držet tužku a znát barvy. Umět počítat alespoň do pěti a 
znát již nějaká písmenka. Nakreslit kruh, čtverec, navlékat korál-
ky, soustředit se, umět pojmy „dnes“, „zítra“, „včera“ „vpravo, vle-
vo“. Rozeznat rozdíl mezi větším a menším. Zvládat osobní hygi-
enu, znát svoji adresu.

Ve Žďáře bude zřízena jediná přípravná třída na ZŠ Komenské-
ho 6 (3. ZŠ) za účelem vyrovnání vývoje šestiletých dětí. Záleží 
na rodičích, zda relativně nezralé dítě s odkladem nechá ještě 
v MŠ nebo jej zapíše do přípravné třídy. Má kapacitu  10 dětí.

Zápisy do mateřských škol navazují 6. a 7. 5., Dny otevřených 
dveří budou ve st 24. 4. a čt 25. 4. (8.00 – 11.00). -lko-

Dnes už jsou to velcí prvňáci. Loni touto dobou si děti ze sním-
ku ještě hráli v MŠ sluníčko. Ilustrační foto: L. Kopčáková

Začnou zápisy dětí do škol
Žáci ze ZŠ Komenského 2, 

známé slangově jako dvoj-
ka, se koncem února zúčast-
nili i krajské soutěže LEGO 
Roboti, kde soutěžící  měři-
li své dovednosti ve využití 
programovatelných staveb-
nic. 

Pěkné 2. místo si přivezli 
Tomáš Drdla a Adam Pav-
lík se svým programovatel-
ným Modelem X-Faktor, což 
je atrakce známá i na žďár-
ské pouti. Dále soutěžili V. 
Burian, J. Kolek s modelem 
elektromobilu a pístového 
motoru a T. Jeřábek, T. Smo-
lík s modelem popelářského 
auta. 

„Velice mě těší, že se naši žá-
ci věnují rozvíjení dovedností v 
technické a počítačové oblasti. 
Do celostátního finále soutěže 
v programování vlastních her 
v prostředí Kodu postoupili tři 
žáci a Vojta Burian obsadil 2. 
místo,“ uvádí ředitel Miroslav 
Kadlec.

Jak dodává, kluci jsou ze 
třídy s rozšířeným vyučová-
ním informatiky a výpočetní 
techniky, kam se může při-
hlásit každý žák z páté třídy 
jakékoli školy. Ovšem musí 
složit přijímací zkoušky, kte-

ré proběhnou zrovna 26. 
dubna.

„Jsem hrdý na to, co na-
ši žáci společně s paní učitel-
kou Pastyříkovou dokážou. 
To potvrzují i reakce zástupců 
firem a vyučujícího z průmys-
lovky,“ dodává ředitel Kadlec.

Úsilí vložené do výu-
ky informatiky se mladým 

lidem jistě vrátí v budoucím 
profesním životě. „ne všichni 
budou programátoři, ale větši-
na se bude setkávat s výpočet-
ní technikou v budoucích pro-
fesích. A při programování se 
výborně trénuje logické myšle-
ní a strukturování řešení pro-
blémů,“ dodává ředitel 2. ZŠ 
Miroslav Kadlec. -lko-

nePřiPoMíná vám to něco? Třeba oblíbenou atrakci žďár-
ské pouti? Za programovatelný Model X-Faktor v soutěži LeGo 
Roboti získali 2. místo žáci Tomáš Drdla a Adam Pavlík.
 Foto: archiv ZŠ Komenského 2

LEGO Roboti na dvojce

Soutěž malých
konstruktérů


