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  CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ? 

 

• kvalifikovaný pedagogický sbor s bohatými  

   zkušenostmi a individuálním přístupem k žákům  

• rozvoj nadání u dětí nadaných a mimořádně nadaných  

• mimoškolní aktivity – kroužky a zájmové útvary  

                                                                      s různým zaměřením (např. sportovní, výtvarný, 

                                                                      deskové hry, badatelský klub, sborový zpěv)  

• školní družinu s provozní dobou od 6.15 do 16.30 hod.  

• kariérové poradenství – RNDr. Kateřina Vágnerová – individuální péče o žáky nadané a  

  mimořádně nadané; zajištění, motivace a podpora nadstavbových školních i mimoškolních aktivit  

• škola je zařazena do Krajské sítě podpory nadání  

   https://talentovani.cz/system-podpory-nadani/organizace/masarykova-zakladni-skola-klatovy-tr-narodnich-mucedniku-185 

• historickou budovu s moderním vybavením  

• školní sportovní zařízení  

• tandemovou výuku  

• zapůjčení ICT techniky v případě distanční výuky  

• úzká spolupráce s rodiči 

• využívání Office 365 (nabídka proškolení rodičů) 

• upravenou školní zahradu  

• školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel a různých salátů  

 

 

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

 

• Vyučovacím jazykem je jazyk český.  

• Není-li dítě přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu 

 dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné  

 školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučením příslušného 

 školského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře nebo klinického  

 psychologa.  

• V případě odkladu povinné školní docházky je pro dítě povinné předškolní vzdělávání (v mateřské 

 škole či přípravné třídě).  

Ve školním roce 2021/2022 škola přijímá 60 dětí.  

https://talentovani.cz/system-podpory-nadani/organizace/masarykova-zakladni-skola-klatovy-tr-narodnich-mucedniku-185


 

 

 

 

Kritéria pro přijímání žáků – v případě vyššího počtu zájemců o přijetí:  
 

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu  

ve školském obvodu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185.  

 

 

2. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti, jejichž sourozenci jsou žáky  

či rodiče jsou zaměstnanci Masarykovy ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185.  

 

 

3.  Los.  

   


