
Vážení rodiče 

předškolních dětí,  

srdečně vás zveme na PRVNÍ 

TŘÍDNÍ SCHŮZKU, která 

se bude konat v budově ZŠ Kravaře v úterý 

12. ledna 2016 od 15 hodin. 

Poskytneme vám informace o zápisu dětí 

do 1. třídy, zodpovíme vám otázky týkající 

se výchovně vzdělávací činnosti Základní 

školy Kravaře ve školním roce 2016/2017. 
 

Případné individuální konzultace jsou možné 
po domluvě (tel. 487868225, 602313576). 
 

Těšíme se na setkání s vámi. 
Mgr. Iveta Žižková, 
třídní učitelka budoucí 1. třídy 
Mgr. Zdeněk Šmída 
ředitel ZŠ Kravaře 
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