
 
  

 

Vážení rodiče,  

 
blíží se zápisy do 1. tříd na základních školách pro školní rok 2021/2022, tedy i na naší škole ZŠ 

a MŠ Družby, Karviná. Rádi bychom děti i Vás přivítali ve škole. Bohužel vzhledem 

k epidemiologické situaci budou i letos zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů 

ve škole. 

 

 Zápisy se v naší škole budou konat od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021.  

 

Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, nebo děti 

s odkladem povinné školní docházky.  

 

V obálce od nás dostáváte Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a Zápisní list. Tyto 

tiskopisy vyplníte a ve stejné obálce vložíte do schránky, která je umístěna u hlavního vchodu 

naší školy nebo osobně na sekretariátu školy. Tiskopisy si můžete rovněž stáhnout na 

webových stránkách naší školy www.zs-druzby.cz. Na hlavní stránce je informace s názvem 

Zápisy do 1. tříd online.  

 

Do obálky vložte také kopii rodného listu dítěte k ověření údajů.  Pokud nemáte možnost si 

kopii obstarat, dostavte se s rodným listem na sekretariát školy, kde si kopii zhotovíme sami. 

 

Nezapomeňte uvést Vaše telefonní číslo nebo mailovou adresu, abychom Vás mohli v případě 

doplnění údajů kontaktovat.  

 

Zákonní zástupci žádající pro své dítě odklad povinné školní docházky, rovněž vyplní oba 

přiložené tiskopisy, ale v Zápisním listu uvedou, že žádají odklad. Zároveň doloží kopii 

doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a 

doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa. Tato doporučení je potřeba škole 

doložit nejpozději 30. 4. 2021. 

 

Pro Vaše děti, na naše budoucí žáky už jsou připraveny i dárečky pro radost, které děti obdrží 

na naší speciální schůzce, jakmile to epidemiologická situace dovolí a otevřou se brány 

základních škol v celé republice. Na této schůzce Vy i Vaše děti budete mít možnost seznámit 

se i s třídními učitelkami.  

 

 

 



Co naše škola nabízí?  

 

- kvalitní výuku  

- při výukových či výchovných potížích odbornou pomoc speciálního pedagoga a 

školního etopeda, výchovného poradce i metodičky prevence 

- 2 tělocvičny s posilovnou 

- 2 učebny ICT  

- novou moderní jídelnu  

- možnost obědů zdarma díky projektu Obědy do škol  

- ovoce a mléko zdarma v rámci projektů Ovoce do škol a Mléko do škol  

- množství akcí pro rodiče i děti (karneval, Den matek, Halloween, Den dětí…) 

- pobyt ve školní družině pouze za poplatek 20 Kč měsíčně  

 

 

 

Velmi si vážíme toho, že jste si pro vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu a těšíme se 
na to, až se budeme moci setkávat s Vašimi dětmi i s Vámi.  
 
Nástupu dítěte do školy se nebojte. Spolu to zvládneme.  
 
 
 

V Karviné 17. 3. 2021       Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy 


