
Základní škola Litoměřice
Na Valech 53

Zápis do prvních tříd ve školním roce 2023/2024

V případě zájmu o prohlídku školy mimo den otevřených dveří volejte:

 739 587  438  Mgr. František Kindermann, ředitel školy
 771  125  188  Mgr. Jan Franz, zástupce ředitele

Den otevřených dveří 

18. a 19. DUBNA 2023 
od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Rezervace konkrétního času k zápisu na tel. čísle 416 732 802

4. DUBNA 2023 
od 14.00 hod. do 17.00 hod.
„Malá“ budova, Masarykova ulice. Přijďte se podívat na učebny 1. tříd  
a seznámit s pedagogy budoucích prvňáčků
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• První třídy jsou umístěné v samostatné 
budově, tak aby přechod z MŠ byl pro  
žáky co nejklidnější

• Výuka v 1. třídě bez zvonění, učitelé si tak 
můžou řídit výuku podle potřeb žáků

• Do výuky budou zařazovány prvky  
z programu Začít spolu

• Výuka anglického jazyka od 1. třídy 

• Prostorné učebny vybavené  
moderní technikou 

• Stravování ve školní jídelně,  
výběr ze tří druhů jídel 

• Škola je zapojená do programu  
Mléko a Ovoce do škol

• Nabízíme 4 oddělení školní družiny

• Pobyty ve škole v přírodě od 1. třídy
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Proč si vybrat naši školu?
O programu Začít spolu

Jedná se o způsob výuky, který si klade za cíl 
smysluplně vzdělávat a vést děti k samostat-
nému myšlení. Učí děti řídit vlastní učení a pře-
bírat zodpovědnost za vlastní práci. Základem 
je poskytovat dětem dostatek rozmanitých 
zdrojů učení a podnětné prostředí. 

• Respektující a partnerský přístup  
k dětem i rodičům

• Individuální přístup k dětem, přihlížení  
ke schopnostem, tempu, nadání  
a potřebám 

• Snížený počet dětí ve třídě (22)

• Odlišnou strukturu dne

• Důraz na spolupráci a všestranný rozvoj 

• Aktivní zapojení dětí do plánování a hod-
nocení vzdělávacího procesu 

• Důraz na vnitřní motivaci dětí,  
zodpovědnost za vlastní vzdělávání 

Prohlédněte 
si naší 1. třídu


