
Dny otevřených dveří v základních školách 
 

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 zve srdečně rodiče s dětmi  

na dny otevřených dveří základních škol v Horních Počernicích,  

které se konají v následujících termínech: 

 

                    

 

  

 

 

 

 Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700                                           

      dne 4.3. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin   

 Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250  

  dne 4.3. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin 
        

 Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 

      dne 13.3. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin   

 Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,Stoliňská 823  

   ve dnech 25. 3. a 26. 3. 2019 od 14:00 do 17:30 hodin  
   Možnost individuální konzultace v pozdějším čase dle domluvy.          
 

Přípravná třída: zákonní zástupci zájemců musí splnit požadavky dané zákonem (dostavit se 

k zápisu, zažádat o odklad + dodat doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa + 

doložit doporučení ke vzdělávání v přípravné třídě z PPP nebo SPC. Upozorňujeme, že kapacita 

přípravné třídy je pouze 14 míst.  
 

Škola nanečisto – příprava pro školu: 4. 3. až 8. 3. 2019 denně vždy od 15:00 do 15:45 hodin  

Projekt pro rodiče a budoucí prvňáčky - příprava na plnění povinné školní docházky. Přihlášky 

prosíme elektronicky na svozilova@seznam.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, 

měsíc a narození, současnou MŠ a jméno + kontakt na zákonného zástupce.  Přihlášky jsou 

přijímány do naplnění kapacity. 
 

                                                                                                            

 Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83  
 

škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 

zápisu bude v uvedeném čase probíhat i Den otevřených dveří. K přijetí je nutné mít doporučení 

k vřazení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. 
 

dne 2.4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin  
 

Rodiče i budoucí prvňáčci si při dnech otevřených dveří mohou prohlédnout prostory školy 

a pozorovat průběh hodiny jako prezentaci všech dovedností, které již prvňáčci školního 

roku 2017/2018 získali.  
 

Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, 

v rubrice „Rodiče a děti“ – „ Školství“- „Základní školy“. 

 

Helena Víchová 

odbor sociálních věcí a školství 
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