
Těšíme se na setkání s Vámi!

ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13 VÁS ZVE 
NA AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE

15. 2. 2023

16. 2. 2023

21. 2. 2023
8. 3. 2023  
21. 3. 2023

23. 3. 2023
14. - 15. 4. 2023
11. 5. 2023

červen 2023

Jak u nás ve škole žáci pracují a navzájem se obohacují svými zkušenostmi, můžete vidět pravidelně jedenkrát za měsíc na dni
otevřených dveří od 8:00 do 12:00 hod. ve výuce a od 12:00 do 15:30 hod. ve školní družině. Termíny jsou 15. 2., 21. 3., 20. 4., 24. 5. 2023.

Proběhne úvodní Kavárna pro rodiče předškoláků, kde představíme filozofii školy, 
novinky ve výuce a zodpovíme Vaše dotazy. Kavárna proběhne prezenčně od 16:30.
Prohlídka školy pro předškoláky a jejich rodiče v 16:00 hod.
1. skupina: sraz před budovou školy na ulici Uprkova, prohlídka školy, společný přesun 
do budovy školy na Horáckém náměstí, prohlídka budovy a setkání s paní ředitelkou.
2. skupina: sraz před budovou školy na Horáckém náměstí, prohlídka školy, setkání 
s paní ředitelkou, společný přesun do budovy školy na ulici Uprkova a prohlídka budovy.
Stimulačně edukativní skupiny. Nachystali jsme 8 lekcí, jež budou probíhat v čase 15:30 - 16:15 hod. každé úterý. 
Škola na zkoušku, kde si předškoláci vyzkouší jednu vyučovací hodinu plnou her, tvoření i učení.
Kavárna pro děti a rodiče na téma přírodovědné a fyzikální pokusy ve výuce na 1. i 2. stupni, které Vám budou 
ukazovat naši žáci od 1. po 9. třídu.
Komentovaná prohlídka obou budov od 16:00 hod. (stejný průběh jako prohlídka 16. 2.).
Zápis do 1. tříd v budově na Horáckém náměstí.
Schůzka pro rodiče přijatých žáků do budoucích 1. tříd v 17:00 hod. v jídelně na Horáckém náměstí, 
představení třídních učitelek.
Setkání budoucích prvňáčků se svou novou paní učitelkou na zahradě školy obou budov, čas a den pro jednotlivé 
třídy bude upřesněn.


