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SE KONAJÍ 

 

 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT 

 
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOŠINOVA 22   

 

    
 

Desatero pro prvňáčky  

 

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, 

jak se jmenují moji rodiče. 

2. Umím se obléknout i převléknout do 

cvičebního úboru. Umím na tkaničce 

udělat mašličku. 

3. Umím uklidit knížky, pastelky a 

hračky, kam patří. 

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i 

malovat barvami. 

5. Poznám barvu červenou, modrou, ze-

lenou, žlutou, hnědou a černou. 

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami 

s kulatou špičkou. 

7. Dovedu si připravit svačinku na 

ubrousek a po jídle si umýt ruce. 

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprá-

vění se zájmem a v klidu. 

9. Televizní pohádky, filmy a písničky 

pozorně sleduji a povídám si o nich 

s rodiči. 

10.Do aktovky si sám uložím věci,        

    a to tam, kam patří.  

 

 
 1.třída 

 

 
  Školní družina 

  

  

Ve školním roce 2019/2020 

bude v případě zájmu otevřena  

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

pro děti, kterým pedagogicko-psy-

chologická poradna doporučila odklad 

povinné školní docházky.  

Zpravodaj 
pro budoucí prvňáčky 

a jejich rodiče 
 

duben 2019 

 
  Základní škola, Brno, Košinova 22 

 

 
 

Obsah:   
 
1. Zápis do 1. třídy  
2.  Den otevřených dveří 
3. Naše nabídka 
4.  Desatero pro opravdové  
     prvňáčky 

5.   Přípravná třída 
 

:   606040200 

e-mail:  zs.kosinova@email.cz  

www: zskosinova.cz  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

mailto:zs.kosinova@email.cz


 .        . 

 

na školní rok 2019/2010 

se koná ve  

čtvrtek 11. a v pátek 12. dubna 2019  

od 13.00 do 17.00 hodin 

 

 
 

Zápis se týká dětí, které dosáhnou do 

31. 8. 2019 šesti let věku anebo měly 

odklad. 

 

K zápisu doneste prosím s sebou: 

1. rodný list dítěte 

2. svůj občanský průkaz 

 

Vyplňte prosím předem elektronickou při-

hlášku prostřednictvím celobrněnského 

systému přihlašování na adrese 

https://zapisdozs.brno.cz/  

 

K zápisu se musí dostavit i děti, jimž byl 

povolen odklad školní docházky v loňském 

roce. 

Není-li dítě po dovršení šestého roku tě-

lesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 

zahájit povinnou školní docházku a po-

žádá-li o to písemně zákonný zástupce 

dítěte při zápisu, odloží ředitel začátek 

povinné školní docházky o jeden rok, po-

kud je žádost doložena doporučením škol-

ského poradenského zařízení a dětského 

lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Před zápisem si rozmyslete: 

1. zda bude dítě navštěvovat školní 

družinu 

2. zda bude dítě chodit na obědy do 

školní jídelny 

3. zda bude navštěvovat nepovinný 

předmět anglický jazyk  
 

TĚŠÍME SE NA VÁS 
       

 

CO MŮŽEME VAŠIM DĚTEM NABÍD-

NOUT? 

 

 Menší počet žáků ve třídě   

 Nově opravenou školní budovu, 

tělocvičnu a nové šatny 

 Soutěže, hry, projekty v prů-

běhu celého školního roku 

 Nepovinnou výuku anglického 

jazyka od 1. třídy 

 Školy v přírodě 

 Mimoškolní aktivity 

 Plavecký výcvik ve 2. třídě 

 Možnost účasti na lyžařském 

kurzu  

 Odbornou práci s dětmi se 

speciálními vzdělávacími po-

třebami 

 Výuku informatiky (psaní na 

počítači, práce na internetu, 

seznámení s programy) 

 Interaktivní učebnu pro 1. 

stupeň, dataprojektory ve tří-

dách  

 Multimediální učebnu 

 Projektové dny 

 Mimoškolní akce: 

- Předvánoční Košinka 

- Recitační soutěže 

- Pasování prvňáčků na 

čtenáře 

- Čarodějnice 

https://zapisdozs.brno.cz/

