
 

Vážení rodiče, 

ať už máte doma předškoláka nebo žáka 5. ročníku, stojíte před závažným rozhodnutím, do které 

základní školy své dítě přihlásit. Jistě zvažujete všechny klady a zápory úplných okolních škol. Každé 

vzdělávací zařízení se snaží prezentovat co nejlépe. V každé škole však po důkladném zkoumání najdete 

něco, co Vám vyhovuje, co Vás osloví a co Vás přesvědčí přihlásit své dítě právě tam. 

Naše škola každoročně připravuje akce, které by Vám měly Vaši volbu usnadnit. Ani v tomto roce tomu 

nebude jinak. Pro ty nejmenší, budoucí prvňáčky a jejich rodiče, jsme připravili Pohádkové hraní 

v opravdové škole (nastávající školáci si za doprovodu svých budoucích spolužáků dopoledne vyzkouší 

školu nanečisto, rodiče se pak spolu se svými dětmi v odpoledních hodinách mohou seznámit 

s vyučujícími, vyučovacími metodami, zhlédnout učebnice a učební pomůcky či získat potřebné 

informace). Akce je plánována na dny 8., 9, a 10. března 2021. 

O týden později, 16. března 2021, budou mít příležitost prohlédnout si školu či navštívit vyučovací 

hodiny již všichni zájemci v rámci tradičního Dne otevřených dveří. 

Pro nastávající školáky pak bude rozhodujícím datem 15. duben 2021, kdy je na obou frýdlantských 

základních školách naplánován zápis do 1. tříd.   

Pokud je Vaše dítě je v tomto školním roce žákem / žákyní 5. ročníku, stojí před Vámi také důležitá 
volba – zvážit a rozhodnout se, na které úplné základní škole bude Vaše dítě pokračovat v plnění 
povinné školní docházky ve školním roce 2021 /2022. 

V minulých letech měli možnost žáci 5. ročníků i se svými učiteli prostory naší školy, ZŠ nám. T. 
G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí, navštívit. Mohli si prohlédnout jednotlivé třídy, vybavení 
odborných učeben, tělocvičnu aj., vedení školy spolu s vyučujícími mělo možnost prezentovat styl 
výuky. 

 Pokud to situace umožní a školy přejdou na prezenční výuku, rádi na tuto tradici navážeme a 
Vaše děti v měsíci březnu na prohlídku školy pozveme! 

V případě, že se pro naši školu rozhodnete nebo jste se již rozhodli, vyplňte prosím žádost o 
přijetí dítěte do 6. ročníku a zašlete do 31. března 2021 na sekretariát naší školy. Na základě této 
skutečnosti Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí. 
 
Veškeré výše uvedené akce se uskuteční pouze za předpokladu, že to epidemiologická situace dovolí. 
Přesné, aktuální informace o jejich konání naleznete vždy v předstihu na webu školy. 

 

Frýdlant nad Ostravicí dne 11. 1. 2021                                                        PaedDr. Jaromír Horký 
                           ředitel školy 


