
 

 

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019-2020 

 

 

Zápis do 1. ročníku proběhne 1. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin 

 

(Náhradní termín zápisu je možné dohodnout po telefonické domluvě.) 

  

Rodiče / zákonný zástupce / k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz 

zákonného zástupce. Dítě musí být u zápisu přítomno.  

 

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené  

od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013. 

 

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky. 

 

Odklad povinné školní docházky 

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-

li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky 

o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Odborná posouzení je možné doložit nejpozději do 31.5.2019. Začátek povinné školní docházky 

lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
 

Optimální připravenost 

 zná své jméno a příjmení, adresu, věk 

 dokáže se vzdálit na určitou dobu od rodičů, poslechne pokyn dospělého 

 vyjadřuje se ve větách, vypráví o rodině, klade otázky 

 umí se samo obléknout, najíst, udržovat pořádek 

 soustředí se na práci, překoná únavu, 

 zapojí se do kolektivních her 

 zná číselné řady, chápe vztah větší, menší 

 drží správně tužku 

 umí se podepsat tiskacím písmem, vysvětlí, co nakreslilo 

 nemá problémy s určováním barev, orientuje se vpravo – vlevo , nahoře – dole 

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

Vstup do základní školy je důležitým momentem nejen v životě malého dítěte, ale i jeho 

okolí. Hodně rodičů se domnívá, že zápisem vše začíná, ale to je omyl. 

Při zápisu se posuzuje školní zralost, tedy úroveň připravenosti budoucího prvňáčka.  



Součástí zápisu je pohovor s dítětem, kdy učitelé získávají základní informaci o zralosti dítěte 

pro nástup do školy. 

Sleduje se jeho schopnost komunikovat, kvalita mluveného projevu, schopnost udržet 

tužku, poznávat barvy, tvary a další základní dovednosti důležité pro bezproblémový 

vstup do školy.  

Pokud Vaše dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu, většinu těchto intelektuálních 

dovedností zvládne. 

Větší úskalí však nastává ve schopnosti dítěte být samostatné, podřídit se určité disciplíně 

a dennímu pořádku, zodpovídat za sebe, obléci se a postarat se o své věci. Pokud má 

budoucí prvňáček problémy v některé z těchto oblastí, může nastat chvíle, kdy dítě odmítne 

do školy jít a …. Ale nebojte se, to vše jako rodiče můžete ovlivnit. 

Několik rad pro rodiče budoucích prvňáčků 

 S dítětem hodně mluvte. Čtěte pohádky, povídejte si, kreslete kroužky, čárky… Když si budete 
s dítětem hodně povídat a číst mu, usnadníte jeho rozvoj slovní zásoby a zvýšíte jeho 
motivaci naučit se číst. 

  

 Důsledně procvičujte hygienu (mytí rukou, obsloužení se na toaletě, použití kapesníku atd…) 

 

 Zjistěte, jak je dítě schopné se soustředit a rozvíjejte jeho schopnost i v tomto směru. Dobu 
soustředění cíleně protahujte. Doporučujeme kreslení, povídání si o přírodě, skládání a lepení 
papíru. 

 

 Chvalte své dítě a učte ho objevovat, na co všechno je šikovné. Záměrně podporujte jeho 
touhu po úspěchu. Situace, které jsou pro něj stresující se snažte zvládnout v klidu, aby si dítě 
odneslo poznání, že pílí a snahou úkol splní. 

  

 Vychovávejte dítě k samostatnosti. Samostatné oblékání, příprava pomůcek k činnosti a 
následný úklid mu pomohou zvládnout náročný program školy. 

  

 Posilujte jeho schopnost koncentrace. Dítě, které není zvyklé pevným pravidlům, dennímu a 
týdennímu harmonogramu, bude mít se vstupem do školy problémy. 

  



 Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro rozvoj jemné a hrubé motoriky. Běhání, skákání, 
lezení, stříhání, modelování, malování… 

 


