Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne
v

úterý 9. dubna 2019 od 13.00 – 18.00 h

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Rodiče přinesou s sebou tyto
doklady:
 občanský průkaz
 rodný list dítěte
 doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let, tzn. dětí,
které se narodily po 31. 8. 2013, a dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní
docházky)

 Znát své jméno, příjmení a adresu.
 Vyjadřovat se srozumitelně, aby mu bylo rozumět (pokud tomu tak není, je potřebná
návštěva a spolupráce s logopedem).
 Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni,
netlačit.
 Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
 U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen dokončit práci.
 Mít číselnou představu do pěti.
 Poznat barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 Vystřihovat jednoduché tvary.
 Orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad, první, poslední.
 Samostatně se obléci.
 Znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco.

 Dodržovat základní hygienu (mytí rukou před jídlem a po použití WC, používat kapesník).
 Jíst lžíci i příborem.
 Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text, popř.
odpovědět na otázku.

Co mohou udělat rodiče pro školní zralost dítěte?








Snažte se s ním strávit co nejvíce času.
Kreslete s ním, modelujte a jinak tvořte, čtěte mu knížky, společně si je prohlížejte.
Neustálé rozmlouvání nad tím, co vidíme, je nejlepší průpravou před školou.
Pokud je to třeba, docházejte na logopedii a denně cvičte výslovnost.
Učte dítě sebeobsluze.
Veďte je k soustředěnosti na daný úkol.
U nejistého dítěte se zaměřte na posilování jeho sebedůvěry.

K zápisu není třeba dítě nijak připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí
ničeho bát.
Každá škola si individuálně zvolí formu, tak aby nenásilně získala obraz o školní zralosti
dítěte pro nástup do školy.
V naší škole si budoucí prvňáčci povídají s paní učitelkou, předvedou připravené básničky,
písničky, vyplní za pomoci paní učitelky jednoduchý pracovní list – orientaci v prostoru
(pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu), proberou spolu barvy , tvary
(trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) a jednoduché počítání do pěti. Při vyplňování
pracovního listu sleduje paní učitelka lateralitu a správné držení tužky. Děti by měly umět

pozdravit, říci své jméno, kde bydlí, případně jak se jmenují rodiče, sourozenci. Při tom je
sledována kvalita mluveného projevu.
Pokud nejste Vy sami přesvědčeni o školní zralosti dítěte nebo Vás na ni upozorní
Váš dětský lékař, je třeba již k zápisu pak přinést doporučující posouzení příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Srdečně již nyní zveme předškoláčky a jejich rodiče, v den zápisu si
budete moci také prohlédnout naší školu za doprovodu žáků deváté třídy.

