
Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD  
- ZŠ praktické  
- ZŠ speciální  

- přípravného stupně ZŠ speciální (i pro mladší, 

5tileté děti se zdravotním postižením) 
proběhne ve dnech 4. 2. 2014 – 5. 2. 2014 v době od 9 do 15 hodin 

v budově školy, Žitomířská 1359 za penzionem Anna (nová 

budova) 

K zápisu do 1. ročníku ZŠ praktické a ZŠ speciální se dostaví  
- děti narozené v době od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 

- do přípravného stupně ZŠ speciální i pětileté děti se zdravotním postižením  

      nar. od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a starší 

- děti, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku 

- se žádostí o informace k zařazení do vyšších ročníků mohou přijít i starší děti 

K zápisu přineste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, případně také 

závěry odborných vyšetření, která souvisejí se vzděláváním Vašeho dítěte. V případě, že 

toto vyšetření nemáte, při zápisu se dohodnete na termínu jejich dodání 

Pokud nebudete moci přijít v uvedeném termínu, přijďte kdykoli během měsíce února 

- Co nabízí škola s titulem EKOŠKOLA Vašim dětem:  

- zařazení dítěte do vzdělávacího programu dle schopností dítěte  

(v současné době jsou ve škole žáci vyučováni podle 4 učebních programů) 

- výuku ve třídách jsou vzdělávány 4 – 10 dětí podle typu tříd 

- výuku podle individuálních výchovně-vzdělávacích plánů sestavených 

přímo pro jednotlivé žáky 

- odbornou speciálně pedagogickou a logopedickou péči 

- rehabilitační tělesnou výchovu, individuální výuku, logopedii, rehabilitaci 

(také prostřednictvím metody trampoliningu a snoezelenu) 

- výuku na počítačích a výuku základů cizího jazyka 

- odbornou pedagogickou asistenci dětem se zdravotním postižením 

- širokou nabídku nepovinných předmětů a zájmových kroužků 

- mimotřídní činnost - výlety, rehabilitační pobyty 

- celoškolní aktivity, třídní i školní projekty 

Rádi zájemcům podáme informace také o střední škole –  

praktické škole dvouleté určené pro absolventy se zdravotním postižením 

všech typů základních škol, kteří školu ukončili i v nižších ročnících 

Budeme se snažit v případě zájmu poradit také rodičům starších dětí – 

školáků, kteří se potýkají s problémy ve škole 

 

www.zszitomirska.wz.cz 

 

http://www.zszitomirska.wz.cz/

