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Základní škola, Most, příspěvková organizace

__________________________________________________
Vážení rodiče,
potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme zájem
o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste
měli znát ještě před zápisem dítěte k povinné školní docházce.
Mgr. Monika Kynclová, ředitelka školy
1. Termín zápisu dětí do 1. třídy
Zápis na naší škole proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hodin a v pátek
6. dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hodin. Doporučujeme, aby se zápisu k povinné školní
docházce zúčastnilo i zapisované dítě. Zapisovány budou děti narozené v období od 1.9.2011
do 31.8.2012.
2. Kritéria pro přijímání dětí
a) děti, které dosáhly věku 6 let k 31. srpnu
b) přednostně budou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve
spádovém obvodu školy,
c) v případě volné kapacity, mohou být přijaty i děti z jiných školských obvodů.
3. Organizace zápisu
Zápis se bude skládat z formální a motivační části. V části formální požádá zákonný zástupce
o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost s ním sepíšou učitelé školy. K zápisu
do první třídy je nutné, aby si zákonný zástupce přinesl občanský průkaz a rodný list dítěte.
Motivační část je zaměřena na rozhovor učitele s dítětem a orientační posouzení jeho školní
připravenosti. Motivační část trvá max. 20 minut.
4. Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka 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. Pokud bude dítěti povolen odklad školní docházky, je
nutné, aby dítě plnilo povinnost předškolního vzdělávání některým z možných způsobů (§ 34a
zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Více informací podá ředitelka školy.
5. Je vaše dítě připraveno na školu?
MŠMT vydalo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je
určen zákonným zástupcům dětí zajímající se o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled
základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
Desatero pro rodiče - okruhy
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být
samostatné v sebeobsluze

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v
elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si
zapamatovat a vědomě se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné
soužití s vrstevníky ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Celý text Desatera je k dispozici v ředitelně školy nebo na stránkách ministerstva školství
www.msmt.cz.
6. Co připravit přes prázdniny
Aktovku na záda (ne batoh)
Vybavený penál – tužkami č. 1 a 2, ořezávátkem, gumou, pastelkami
Cvičební úbor – cvičky, tepláky, tričko
Přezůvky – (ne pantofle – bezpečnost)
Hygienické potřeby – tekuté mýdlo, 4 kusy toaletního papíru, 2 balení hygienických
kapesníčků, 2 balení papírových utěrek
Potřeby na výtvarnou výchovu
7. Zdravotní způsobilost žáka
Zákonný zástupce je povinen před zahájením povinné školní docházky informovat o
zdravotním stavu dítěte. Povinností zákonného zástupce je hlásit změnu zdravotního stavu i
v průběhu školní docházky.
8. Výuka v 1. třídě
Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít 1 první třídu.
Učební plán 1.třídy
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova

8 hodin (1 hodina českého jazyka se půlí na 2 skupiny)
5 hodiny
2 hodiny
1 hodina
1 hodina
1 hodina
2 hodiny

9. Školní družina
Ve škole pracuje školní družina. Činnost družiny je přednostně určena žákům 1. stupně.
Školní družina je hrazena ve výši 20,- Kč/dítě. Úplata za školní družinu je vybírána
vychovatelkami a částka výběru je odevzdávána k zúčtování do pokladny do 15. dne
každého měsíce (vyjma měsíců července a srpna). Pokud jsou rodiče příjemci dávek v hmotné
nouzi, nebo účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči
podle zákona o sociálních službách, nebo účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na
příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a požádají-li, úplata
za školní družinu jim může být prominuta. Zákonný zástupce musí tuto skutečnost doložit
ředitelce školy.

V rámci školní družiny mohou děti docházet na obědy, které pro žáky 1. třídy stojí 23,- Kč.
Rodiče mohou částku uhradit převodem na účet školy nebo hotovostní platbou u vedoucí
školní jídelny.
10. Co Vaše dítě potřebuje pro zdárné zvládnutí 1. třídy
 zajistit klidné prostředí pro domácí přípravu
 každý den se na školu připravovat

