Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace
Představujeme se:
„Cílem naší školy je nabízet žákům kvalitní výuku v bezpečném prostředí, což nevylučuje
současně i otevřenost školy všem."















kvalitní výuka
příjemné a moderní prostředí školy
nižší počty žáků ve třídě
individuální přístup k žákům s SVP
školní poradenské pracoviště – výchovný poradce, dva školní metodici prevence,
školní psycholog
kladení důrazu na prevenci patologických jevů
výuka plavání od 1. ročníku pod vedením trenérů Komety Brno
mimoškolní aktivity: Noc s Andersenem (1. stupeň)
kurzy bruslení (4. a 5. ročník)
Noc bez drog (2. stupeň)
lyžařské kurzy (6.-8. ročník)
školy v přírodě (2.-9. ročník)
nové zrekonstruované prostory školní družiny (6.30 – 17. h pro žáky 1. stupně)
různorodá nabídku kroužků vedených nejen našimi pedagogy, ale i externisty
spolupráce školy s množstvím partnerů
zapojení školy do řady projektů (máme akreditaci v rámci projektu Erasmus+)
více o životě naší školy se dozvíte ve školním časopise ARmixxx a na webových
stránkách školy www.zsarmenska.cz

Bližší informace k zápisu:
 6. 4. 2022 od 9.00 do 12.00 – Den otevřených dveří (prohlídka školy)
 6. 4. 2022 od 15.00 do 17.00 – Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáčky
 21. 4. 2022 – 22. 4. 2022 – od 14.00 do 17.00 – Zápis do 1. tříd
Na
webových stránkách https://zapisdozs.brno.cz zákonný zástupce
vyplní
žádost k přijímacímu řízení, případně žádost o odklad, na které bude vygenerován kód dítěte,
pod kterým bude zapisováno (s touto žádostí se dostaví k zápisu do školy).
Při vyplňování elektronické žádosti si rovněž zarezervuje termín a čas zápisu
v rezervačním systému (od 1. dubna).
K zápisu přineste vytisknutou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Informace k odkladu povinné školní docházky:
O odklad povinné školní docházky může pro dítě, které není tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé, zažádat zákonný zástupce ředitele ZŠ v době zápisu, který s sebou přinese
2 doporučení, a to doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení
odborného lékaře (dětského lékaře) či klinického psychologa.
Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Procházková, zástupce ŘŠ pro 1. st.
Mob. 732 151 220, email: zrs1st@zsarmenska.cz

