
 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne  

ve dnech 14. – 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí. 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády dochází k úpravám v organizaci zápisu k 

povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší škole.  

Zápis z rozhodnutí ředitele školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) bude 

probíhat ve dnech 14. – 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí. K zápisu k povinné 

školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2014.  

Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme otevření 1 první třídy. 

Kritéria přijetí a veškeré informace jsou ve směrnici k přijímání do ZŠ. 

Zapsat dítě je možné následujícími způsoby. Vždy, prosím, preferujte Vám dostupnou 

možnost s nižším číslem. 

1. do datové schránky školy (ID datové schránky: edfmf9z) (náležitosti: žádost o přijetí + 

prostá kopie rodného listu dítěte + zápisní list na školní rok 2020/21 – elektronicky 

podepsané) 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zskrasnepole@seznam.cz, 

předmět zprávy – Zápis do 1. ročníku (náležitosti: žádost o přijetí + prostá kopie rodného 

listu dítěte+ zápisní list na školní rok 2020/21 – elektronicky podepsané) 

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 

336, 725 26 Ostrava-Krásné Pole (náležitosti: podepsaná žádost o přijetí + prostá kopie 

rodného listu dítěte + podepsaný zápisní list na školní rok 2020/21) 

4. vhozením obálky do schránky školy (náležitosti: stejné jako v bodě 3.)  

5. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu na adresu zskrasnepole@seznam.cz, 

předmět zprávy – Zápis do 1. ročníku (náležitosti: nepodepsaná žádost o přijetí + prostá 

kopie rodného listu dítěte + zápisní list na školní rok 2020/21) a uvést telefonický kontakt 

pro domluvení termínu podpisu žádosti ve škole (musí proběhnout do 5 dní od podání 

žádosti) 



6. není-li možné využít výše uvedené způsoby, kontaktovat v období 6. 4. – 9. 4. 2020 školu 

emailem na adrese zskrasnepole@seznam.cz (předmět zprávy: Zápis – žádost o zapsání 

dítěte) s uvedením telefonického kontaktu, aby mohl být domluven termín v době zápisu pro 

osobní podání žádosti. 

Doklady k zápisu:  

 žádost o přijetí 

 prostá kopie rodného listu dítěte 

 doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) 

 rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není 

nutné, vyřizovala-li odklad naše škola) 

 zápisní list na školní rok 2020/2021 

Doklady k zápisu, žádá-li se odklad docházky: 

 žádost o přijetí 

 žádost o odklad  

 doporučující posouzení příslušného školského poradenského pracoviště 

 doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Své případné dotazy směřujte emailem na martin.vaclavek@zskrasnepole.cz 

Pokud to půjde, budeme se snažit pro přijaté prvňáčky a jejich rodiče uspořádat setkání 

s návštěvou školy, které by nahradilo neformální část zápisu, která se v letošním roce 

nemůže konat. V tuto chvíli není jasné, kdy bude možné uspořádat schůzku s rodiči 

budoucích prvňáčků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 



 

 

 

  


