
 

Zápis dětí do první třídy 

Základní školy v Líšnici 

pro školní rok 2022/23 
se koná 

 

v úterý 12. 4. 2022 od 14.00 do 17.00 
 

v prostorách nové budovy školy na adrese Líšnice 244 

týká se dětí, které dosáhnou šestého roku věku k 31. 8. 2022 a dětí s odloženou školní docházkou 

 

VZHLEDEM K NAPLNĚNÉ KAPACITĚ ŠKOLY PŘIJÍMÁME POUZE DĚTI S TRVALÝM 

POBYTEM V OBCI LÍŠNICE 

- s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o 

přijetí / o odklad školní docházky 

- k zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad povinné školní docházky 

- k zápisu se dostaví také děti, které žádají o odklad školní docházky  
Co nabízíme: 

 individuální a respektující přístup k dětem, rodinné prostředí, širokou nabídku vzdělávacích metod, kvalitní 

jednorázové i celoroční projekty ve výuce 

 grafomotorickou péči ve škole, nápravu řeči, přípravu pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích, nápravy 

specifických poruch učení, kroužky doučování, individuální nadstandardní péči o žáky v případě potřeby 

 pestrý výběr zájmových kroužků (golf, hra na bicí, hra na zobcovou flétnu, deskové hry, sborový zpěv, keramika, 

vaření a pečení, angličtina s rodilým mluvčím, družinové dny a další) 

 výuku golfu během hodin tělesné výchovy, spolupráci s Golfovým klubem Líšnice, výuku plavání v rámci plaveckých 

škol v přírodě  

 školní družinu do 16.30, vlastní vývařovnu obědů s kvalitním jídlem, pitný režim, zdravé dopolední svačiny 

pro školáky 

 školy v přírodě, výlety s dětmi, divadelní představení, výstavy, koncerty, turnaje v deskových hrách 

 pravidelné mimoškolní akce s rodiči (Líšnický festival, Drakiáda, Svatováclavská pouť, Vánoční koncert v kostele) 

 a především kvalitní vzdělání pro vaše děti! 

Co očekáváme: 

 aktivní spolupráci rodičů se školou 

 úctu k učitelům a ostatním zaměstnancům školy a  kladný vztah k objevování a poznávání 

 dodržování nastavených pravidel 

Děti budou přijímány do 1. ročníku dle kritérií stanovených ředitelkou školy. Kapacita prvního ročníku je omezena!!!  

 

ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍŠNICE,  

okres Praha-západ 

252 10, Mníšek pod Brdy 

tel./fax. 318592657, e-mail zslisnice@zslisnice, 

www.zslisnice.cz 
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