
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD  

pátek 14. 4. 2023 13.30 - 17.30 

sobota 15. 4. 2023 9.00 - 11.30 

K zápisu na školní rok 2023/2024 uvítáme děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 

2017 a starší, děti po odkladu školní docházky, i děti, které o odklad žádají. 

S sebou: vytisknutou žádost o přijetí, OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, 

doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od pobytu zákonného zástupce. 

Žádost o přijetí i žádost o odklad povinné školní docházky je nutné 

vygenerovat na webu www.zapisdozs.brno.cz v termínu od 16. 3. 2023, kde 

také doporučujeme rezervovat si termín a čas zápisu. Přístup k rezervaci se 

vám nabídne bezprostředně po vygenerování žádosti. Pro rodiče, kteří nechtějí 

využít rezervační systém, je k dispozici zápisové místo bez rezervace. 

Jsme skvělá škola. 

V příznivém prostředí naplno rozvíjíme potenciál nás všech. 

Připraveni do života letíme s radostí k moudrosti 

  

 

Jsme úplnou základní školou (1. – 9. ročník), s bezbariérovým přístupem a dobrou 

dopravní dostupností, budova školy prošla kompletní rekonstrukcí. Součástí školy 

je školní družina (otevřena  denně od 6.30 do 17.00), školní jídelna , dvě velké 

tělocvičny, sportovní areál s dětským hřištěm a školní zahrada s venkovní učebnou 

pro výuku v přírodě. Naším cílem je kvalitní všeobecné vzdělání dětí. Ve výuce 

anglického jazyka využíváme metodu CLIL (prvky Aj ve výuce ostatních předmětů), 

spolupracujeme s jazykovými školami. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, na druhém 

stupni nabízíme také německý a ruský jazyk. V 1. a 7. ročníku rozšířená výuka tělesné 

výchovy. 

https://zapisdozs.brno.cz/


V dětech vytváříme pozitivní vztah ke škole, snažíme se o radost z práce – pocit 

úspěchu může zažít každé dítě, vedeme k celoživotnímu učení. Ve výuce využíváme 

interaktivní tabule, vybavené odborné učebny, ve volných chvílích mohou děti 

využít herní prvky na chodbách, školní klub a za pěkného počasí venkovní atrium. 

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami pracují dle individuálních plánů, využíváme služeb 

vlastního Školního poradenského pracoviště. Ve škole aktivně pracuje žákovský 

parlament Horníci a spolupracujeme se sdružením rodičů Horníček. 

Nabízíme řadu zájmových kroužků (sportovní, výtvarné, školní pěvecký sbor, Mladý 

zdravotník ...) a jsme zapojeni do různých projektů (Edison aj.), během školního 

roku pořádáme akce pro děti i veřejnost – jsme školou aktivní a otevřenou všem. 

Spolupracujeme i s několika vnějšími subjekty (atletický oddíl Čiba sport, oddíl moderní 

a sportovní gymnastiky, hudební škola Yamaha a další) – formou kroužků a spolupořádání 

různých akcí.  Jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni, vzájemnou spolupráci se stále 

snažíme zdokonalovat a vylepšovat, pracujeme na pozitivním rodinném klimatu školy. 

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme 1. třídu s rozšířenou výukou 

angličtiny, matematiky (Hejného metoda) a logiky a 6.třídu s rozšířenou 

výukou anglického jazyka a matematiky. Podrobnější informace na stránce 

Výběrové třídy. 

https://www.zshornikova.cz/soucasti/spp1.htm
https://www.zshornikova.cz/soucasti/parlament1.htm
https://www.zshornikova.cz/soucasti/parlament1.htm
https://hornicek-brno.webnode.cz/
https://www.zshornikova.cz/krouzky.htm
https://www.zshornikova.cz/vyberovky.htm
https://www.zshornikova.cz/vyberovky.htm

