
 

 

 
 

Milí rodiče budoucích školáků!  

Jak jste již měli možnost dočíst se v předchozím čísle periodika, zápis do první třídy 

předznamenává vstup vašeho předškoláka do školy a začátek povinného vzdělávání. Podle naší 

legislativy se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti, které k 31. srpnu daného roku 

dovrší šesti let svého věku. Věk ale není jediným kritériem pro nastoupení školní docházky. Pro její 

úspěšné zahájení je důležitá školní zralost dítěte. Pokud si nejste jistí s nástupem vašeho dítěte do 

školy, poraďte se s paní učitelkou v mateřské školce. Radu můžete taktéž vyhledat u svého 

pediatra nebo se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. Odborníci posoudí zralost dítěte 

a rádi pomohou. Není na místě cokoliv uspěchat nebo naopak odložit nástup do školy dítěti, které 

by vše zvládlo.  

Na naší škole bude mít zápis dvě roviny. Formální a motivační část. V první části rodiče vyplní 

žádost o přijetí dítěte na základní školu a v té druhé části, která se bude přímo dotýkat vašeho 

potomka, paní učitelky prvního stupně individuálně prověří znalosti předškoláka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSTAVIT SE, ŘÍCI SVÉ JMÉNO, VĚK A BYDLIŠTĚ. 

POZNAT ZÁKLADNÍ BARVY A GEOMETRICKÉ TVARY  

(TROJÚHELNÍK, ČTVEREC, OBDÉLNÍK, KRUH). 

VYJMENOVAT ČÍSELNOU ŘADU DO DESETI A SPOČÍTAT PŘEDMĚTY DO PĚTI  

– POROVNAT POČET PRVKŮ VE SKUPINĚ (VÍCE X MÉNĚ X STEJNĚ). 

ORIENTOVAT SE V PROSTORU A VĚDĚT,  

KDE JE NAHOŘE, DOLE, VPŘEDU, VZADU, VLEVO, VPRAVO. 

VYMALOVAT OMALOVÁNKU A DOKRESLIT CHYBĚJÍCÍ ČÁST OBRÁZKU. 

POPSAT OBRÁZEK A SLOVO VYTLESKAT PO SLABIKÁCH. 

SPRÁVNĚ VYSLOVIT VŠECHNY HLÁSKY.  

PŘEDNÉST BÁSNIČKU NEBO ZAZPÍVAT PÍSNIČKU. 

VYSTŘÍHAT OBRÁZKY PODLE PŘEDKRESLENÝCH ČAR  

A POTÉ Z NICH SESTAVIT PŘÍBĚH, O KTERÉM BUDE VYPRÁVĚT. 



Děti, které navštěvují mateřskou školu pravidelně, přichází k zápisu zpravidla 

dobře připravené.  

Vážení rodiče, podporujte v dětech jejich zvídavost a zájem o školu. Těšte se 

společně se svými dětmi na zápis do první třídy a na zahájení školní docházky. 

Pokud byste chtěli více informací o naší škole, najdete je na webových stránkách 

www.zsbuttulova.cz, kde je možnost ve fotogalerii nahlédnout i do jejích prostor. 

Pokud byste upřednostnili prezenční prohlídku doplněnou o tvořivé dílničky a 

provázení našimi zaměstnanci, kteří vám budou v tomto čase k dispozici, 

neváhejte přijít na den otevřených dveří ve čtvrtek 31. března 2022 od 15 do 

17 hod. Vězte, že se na vaši návštěvu budeme těšit a rádi vás s naší školou 

seznámíme. Pokud byste se této akce nemohli zúčastnit, vaše případné dotazy 

rádi zodpovíme na telefonním čísle školy 569 626 628, 728 584 994 či 

elektronicky (e-mail školy: info@zsbuttulova.cz). 

Mgr. Lucie Jokschová 

 

 


