
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 

 

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace 

(Fakultní škola Ostravské univerzity, škola spolupracuje s Mensou ČR) 

4. dubna 2023 od 12:00  do  18:00 hodin 

5. dubna 2023 od 12:00  do  17:00 hodin 

  

K zápisu si vezměte s sebou: 

▪ občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o 

povolení  jeho trvalého pobytu 

▪ v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto 

rozhodnutí 

▪ v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s 

žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba 

posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30. 4. 2023) 

▪ u dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec 2023, je podmínkou přijetí doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení 

▪ u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2024, je podmínkou přijetí vyjádření 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

  

Škola nabízí: 

▪ Den otevřených dveří: Po celý měsíc březen od 8.00 – 15.00 hodin  

▪ výborná dopravní dostupnost, poloha mimo hlavní komunikace 

▪ bezbariérový přístup 

▪ internetové připojení ve všech prostorech školy 

▪ elektronická žákovská knížka 

▪ moderně vybavené kmenové třídy i odborné učebny 

▪ velká školní zahrada s hracími prvky, multifunkční hřiště 

▪ Malé školní arboretum – venkovní učebna 

▪ divadélko, dvě tělocvičny, keramická dílna a keramická pec 

▪ ve výuce využíváme tablety, iPad a interaktivní tabule 

▪ robotika ve výuce – práce s Ozoboty, stavebnicemi Lego Mindstorms apod. 

▪ individuální péče a citlivý přístup k žákům 

▪ ve škole působí školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, asistenti pedagoga a 

školní asistent 

▪ úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými 

centry 



▪ péče o nadané a talentované žáky, spolupráce s MENSA ČR 

▪ odborná učebna pro žáky vyžadující speciálně pedagogickou péči 

▪ relaxační místnosti 

▪ reedukační péče 

▪ velmi úzká spolupráce s Mateřskou školou Františka Formana 

▪ klub Předškoláků – od února pravidelně každý týden v odpoledních hodinách příprava na 

školu hravou formou, kluby vedou budoucí paní učitelky 1. tříd 

▪ přípravná třída pro děti s odloženou školní docházkou nebo děti pětileté 

▪ žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole 

▪ výuka plavání pro žáky 1. stupně 

▪ rozšířená výuka cizích jazyků, anglický jazyk od 1. ročníku, ve vybraných třídách a 

předmětech HV, TV, Přírodověda, Občanská výchova Přírodopis výuka cizojazyčně metodou 

CLIL 

▪ od 7. ročníku výběr dalšího cizího jazyka – ruský, německý, francouzský jazyk 

▪ účast v mezinárodních projektech e-Twinning, Erasmus+ (partnerství škol v rámci EU), škola 

získala šest certifikátů kvality 

▪ škola je zapojena ve dvou projektech jako spolupracující škola – OKAP, DIGI INOVACE-

BEZPEČNĚ, EFEKTIVNĚ, ZÁBAVNĚ 

▪ jsme fakultní školou Ostravské Univerzity 

▪ na škole působí oddíl Blue Volley 

▪ zapojení do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 

▪ účast žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách s výbornými úspěchy 

▪ škola klade důraz na zdravé vztahy a zdravý životní styl, získali jsme titul Škola podporující 

zdraví 

▪ pravidelně pořádáme ozdravné pobyty, školy v přírodě, lyžařské kurzy, odpolední a 

víkendové akce 

▪ velké množství mimoškolních akcí pro žáky i širokou veřejnost – Drakiáda, Lampionový 

průvod, tematicky zaměřené tvůrčí dílny, karnevaly, Vánoční jarmark, Školní ples, 

charitativní akce, Den dětí, Radovánky na Formance, Rozloučení s prázdninami 

▪ informační centrum s knihovnou pro žáky 

▪ široká nabídka volnočasových aktivit – bezplatné kroužky, míčové hry, volejbal, tenis, fotbal, 

dramatický, dovedné ruce, keramika, malý kuchtík, výtvarný, badatelské kluby, čtenářské 

kluby, kluby deskových her 

▪ získáváme dotace na ozdravné pobyty dětí, na podporu talentovaných žáků – 

Talentmanagment, na výuku v cizím jazyce – CLIL, na obědy zdarma 

▪ umožňujeme trávit přestávky netradičně (ping-pong, stolní hry, žebřiny, žíněnky, relaxační 

kouty, atrium) 

▪ pět oddělení školní družiny s pestrými aktivitami v provozu od 6:00 – 17:00 hod. 

▪ školní jídelna poskytuje svačinky a výběr mezi dvěma hlavními jídly, na základě žádosti 

vaříme i dietně 

▪ zapálený, příjemný a vstřícný kolektiv pracovníků školy  

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem Fr. Formana 268/45, 

700 30 Ostrava-Dubina, 

IČ: 70944661 
Kontakt: www.zsformana.cz   
E-mail: posta@zsformana.cz   
Tel: 725 975 571, 596 729 619 
Datová schránka: 92umqs3 

http://www.zsformana.cz/
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