
 

 
 

škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, škola spolupracující s oddíly: 
 

HC Slovan – lední hokej 
USK Provod – atletika 
BASTA Cheerleaders – roztleskávačky 
 

 
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na 
 

 
12. a 13. dubna 2021 (pondělí, úterý) od 13.00 do 17.00  

Nabízíme: 
• kvalitní ŠVP s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro členy sportovních klubů ve sportovních třídách 

• kvalitní ŠVP pro žáky v běžných třídách 

• výuku AJ od 1. třídy, jazykové kroužky již od přípravného ročníku 

• práce s žáky s poruchami učení (podpůrný systém zahrnující vypracování individuálního plánu, spolupráci 
s pedagogickými asistenty, výuka náprav pod dohledem odborně vzdělaných pedagogů) 

• přípravný ročník – vhodný především pro žáky s odkladem 

• pobytové kurzy – lyžařský, sportovně – vzdělávací pro žáky II. stupně, pobyt na horách, škola v přírodě pro 
žáky I. stupně 

• mimoškolní akce - výlety, spaní ve škole, karneval, masopust, sportovní akce 

• ŠSK při ZŠ Vinařská (Školní sportovní klub) organizuje ve spolupráci se školou širokou škálu zájmových 
útvarů - florbal, atletika, volejbal, drobné pohybové hry, horolezectví, stolní tenis, sportovní gymnastika 
angličtina s úsměvem.  

• školní družinu v nově upravených a prostorných hernách – široká nabídka programu dle ŠVP školní družiny 

• školní klubovnu pro starší děti – vhodné pro žáky, které jsou členy sportovních oddílů 

• kvalitní jídelnu - výběr ze dvou jídel 5 x v týdnu, bezlepková dieta 

• spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou - práce s žáky s poruchami učení a chování 

• počítačovou učebnu, tělocvičnu, posilovnu, knihovnu, učebny s interaktivní tabulí, multimediální učebnu 

 
Ve spolupráci s HC Slovan nabízíme: 
• dopolední tréninky již od 1. ročníků včetně přípravného ročníku (jedná se o jeden trénink v týdnu, který je 

pro žáky z 1. - 8. ročníků ze ZŠ Vinařská navíc) 

• garance hokejové šatny pro žáky ZŠ Vinařská 

• přijetí do školní družiny či do školní klubovny 

• soustředění žáků na jednom místě – v jedné škole 

• jednodušší organizace tréninkové činnosti 

• doprovod i na další tréninky navazující na výuku či na školní družinu pod dohledem dospělé osoby z řad 
trenérů, či pedagogických zaměstnanců školy 

• možnost doprovodu z odpoledního tréninku zpět do školní klubovny či do školní družiny 



 
 

Výhody školy: nacházíme se v klidném místě centru města 
výborné spojení MHD 

vyučujeme ve třídách s nižším počtem žáků 
 
 

více o nás najdete na www.zsvinarska.cz 
 

 
 

 
Rodiče předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte!!! 
 
Způsob podání žádosti o přijetí 
 
Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému 
https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ (aktualizovaný systém bude zpřístupněn od 1. 3. 2021)  
je možné doručit do školy pouze tímto způsobem:  

1) Elektronicky (datová schránka nebo e-mail s elektronickým podpisem)  
2) Poštou (podací razítko nejpozději 13. 4. 2021) 
3) Osobně  (způsob osobního předání a návštěvy dítě se zákonným zástupce přímo ve škole bude 

upřesněn dle epidemiologické situace.) 
 

1) Elektronické podání žádosti o přijetí   
Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF a poslat do školy datovou 
schránkou nebo e-mailem  
- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost  

 
2) Poštou 

Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 4. 2021 - 13. 4. 2021 
- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost 

 
 3) Osobní podání žádosti ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době 13 - 17 hod. 

Žádost vložte do obálky, kterou označíte nápisem „zápis“ a vhoďte do poštovní schránky školy (vpravo 
u vchodu) – nejpozději do 16. dubna 2021 

 

Kapacita 1. tříd je 48 žáků. Kapacita přípravné třídy je 15 žáků. 
Kritéria přijetí: spádovost školy 

 

 

http://www.zsvinarska.cz/
https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

