Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy (ZŠ)
Právní úprava základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do 1.třídy na naší škole proběhne 12.4.2018 od 13.00 do
16,30 hodin!
Informace a pokyny pro rodiče k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy…

















Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30.dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín
stanoví ředitel školy).
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo
trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než
spádovou školu.
Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu.
O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 31. května kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.
Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati,
mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Ti, kteří přijati nebyli,
musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat. Zahájení povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.
ZŠ Teplýšovice se profiluje, kromě základního vzdělání poskytuje již od 1. ročníku výuku
anglickéhojazyka, rozšířenou výuku tělesné výchovy a přírodovědné výuky - bližší informace
lze získat na webových stránkách školy či přímo v budově školy od pedagogických
zaměstnanců.
Škola stanovuje a zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků vztahující se zejména na žáky s
místemtrvalého pobytu mimo příslušný školský obvod. O přijetí k základnímu vzdělávání
rozhoduje podle kritérií a v souladu se školským zákonem ředitel školy.
Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a
rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do školy, případná odvolání,
podaná do 15 dnů po obdržení rozhodnutí, vyřizuje Krajský úřad Středočeského kraje
prostřednictvím ředitele příslušné školy.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:




rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců
cestovní pas a povolení k pobytu
případná odborná či lékařská doporučení

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se zejména komunikativnost dítěte,
socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických
tvarů apod.
Ve škole dbáme na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a děti nemusely mít ze zápisu žádné
obavy.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby
úspěšně zahájil školní docházku?

DESATERO PRO PRVŇÁČKY
1. Znám svoje jméno a příjmení, vím jak se jmenují rodiče
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů
na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce kličku.
3. Umím uklidit knížky, sešity, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovedu kreslit tužkou i pastelkami i malovat barvami.
5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s

rodiči.

10. Do školní tašky si sám uložím věci.

DESATERO PRO RODIČE

1. Každý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku.
2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě
několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je
ukládáme do tašky.
4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů budoucích
prvňáčků.
5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo
soustředit na svou práci.
7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncert) si s dítětem vyprávím,
snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole
nedaří.
10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ní, zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.

Mgr.Charlotta Kurcová
ředitelka školy

