Z á k l a d n í

š k o l a

T u s a r o v a

Tusarova 790/21, Praha 7, 170 00
Tel./Fax: 220 809 965 IČO : 62930991
www.skolatusarova.cz, skola.tusarova@seznam.cz

Vážení rodiče,
ve školním roce 2018/2019 bychom rádi zřídili pro žáky 6. ročníku na Základní škole Praha 7,
Tusarova 21, třídu se zaměřením na matematiku a přírodní vědy. Do této třídy se mohou hlásit žáci
se zájmem o matematiku, zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii.
Vaše děti budou pracovat v kvalitním třídním kolektivu pod vedením zkušených aprobovaných
učitelů, k výuce je připravena učebna přírodovědných předmětů s nejmodernějším technickým
vybavením. Vyučujeme podle vlastního ŠVP Klíč k poznání, v jehož učebním plánu bude pro tuto třídu
navýšen počet hodin ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
K dalšímu prohlubování učiva jsou určeny volitelné předměty s přírodovědným zaměřením, jako
například Naučné stezky, Přírodovědné exkurze, Práce s laboratorní technikou atd. Z cizích jazyků se
na naší škole vyučuje anglickému jazyku, jako další cizí jazyk nabízíme dle zájmu žáků předměty
francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Vaše děti budou mít možnost vzdělávat se v oblasti
informační a komunikační technologie, zajímavá a pestrá je nabídka i dalších volitelných předmětů.
Z uvedených informací vyplývá, že žáci absolvující II. stupeň ZŠ ve třídě se zaměřením na matematiku
a přírodní vědy získají širší rozhled, trvalejší a hlubší znalosti a dovednosti v těchto předmětech.
Věříme, že jeho absolventi budou úspěšnější při přijímání na střední školy i v dalším studiu.
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018. Výběr žáků do uvedené třídy bude proveden na základě
prospěchu v pátém postupném ročníku, přiložte tedy k přihlášce kopii vysvědčení.
O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do třídy se zaměřením na matematiku a přírodní vědy budete
informováni do 8. června 2018.
Přihlášku lze získat v kanceláři školy nebo je ke stažení na webových stránkách www.skolatusarova.cz
.
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