
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které v letošním roce dovrší šesti let, tedy narozené mezi 

1. zářím 2010 a 31. srpnem 2011 a rodiče s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 

2016 – 2017. 

Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

V případě, že se ani jeden z rodičů – zákonných zástupců dítěte nemůže nezúčastnit zápisu do 1. třídy, projedná 

situaci osobně s ředitelem školy 

 

Ve dnech 20. a 21. března  2017 od 14 do 17 hodin se v Základní škole jazyků  

(v prostorách školičky) koná 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Přijďte se seznámit  s koncepcí  výuky na naší škole, s používanými metodami  a 

prohlédněte si prostředí, kde vyučování probíhá.   

Mgr. Jiří Burian, ředitel školy  
 

TELEFONY: ADRESA:  INRENET: 

725 043 842 sekretariát školy 

604 170 950 ředitel školy 

Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. 

Libušina 31,    360 01 Karlovy Vary 

www.jazkvary.cz 

info@jazkvary.cz 

Zápis žáků do 1.tříd 

Kdy:  

pondělí 3.4.2017 v 14:00 – 17:00 

úterý 4.4.2017 v 14:00 – 17:00 

Kde:  

školní budova Libušina 22  
(školička vedle hlavní budovy) 

 

Náhradní termín zápisu lze sjednat individuálně do 28. 4. 2017 telefonicky. 



Studium cizích jazyků na Základní škole jazyků Karlovy Vary se vyplatí 

Studium cizích jazyků je v dnešní době naprosto nezbytná věc. Pokud se nám podaří začít 

velmi brzy, otvírá se nám v budoucnu nespočet dalších možností. 

Základní škola jazyků v Karlových Varech je výborným odrazovým můstkem právě díky své 

specializaci na cizí jazyky. A co nabízí?  

- výuka anglického jazyka od 1. třídy 

- rozšířená výuka jazyků od 3. třídy, vyšší hodinová dotace 

- výuka druhého cizího jazyka již od 5. ročníku, nabízíme německý, francouzský a ruský 

- nově ve spolupráci s hospodářskou komorou podporujeme polytechnické nadání našich 

žáků 

- volitelně výuka základů třetího cizího jazyka, ruština a španělština 

- příprava na Cambridgeské zkoušky  

- ve spolupráci se vzdělávací agenturou výuku s rodilým mluvčím 

Škola nabízí volnočasové aktivity, kroužky:  florbal, keramika, míčové hry, tenis, výtvarné 

činnosti. 

Školní družina je v provozu od 6:30 do 17:00 

Ve školní jídelně si žáci mohou vybrat ze tří jídel (z nichž jedno je vegetariánské) a své 

objednávky mohou zadávat i přes internet. 

Škola pořádá řadu zahraničních zájezdů: Francie, Anglie, Německo… Žáci navštěvují tři 

partnerské š koly v Plauen, ve Waldsassenu a v Markersbachu.  

Do výuky je zařazeny také plavecké a lyžařské kurzy.  

V novém školním roce plánujeme opět otevřít přípravný ročník, kam mohou docházet děti 

s odkladem školní docházky. Škola je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou.  

 

Rozhodnout o budoucnosti svých dětí můžete již teď výběrem té správné základní školy. 


