
ZÁPIS – obecné informace

Náš školský zákon ukládá povinnost rodičům dítěte, které dovršilo do 31. srpna věku 6 let, zahájit 
školní docházku. Zákon vychází z předpokladu, že dítě v tomto věku dosáhlo takové úrovně 
tělesné a duševní vyspělosti, která mu umožní bez těžkostí se přizpůsobit požadavkům školy.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Ředitelka školy vyhlásila termínem zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 
v Základní škole Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec,

pátek 6. dubna 2018 od 13 do 17 hodin.

Místem zápisu určila učebny budovy odloučeného pracoviště v Bratrské ulici č. 153.

Organizace zápisu

Rodiče při zápisu předloží:

 rodný list dítěte

 vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku, který jim předá příslušná mateřská nebo 
základní škola

 vlastní občanský průkaz

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části, a je-li při zápisu 
přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru 
a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech 
součástí zápisu.

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné 
prostředí, kterého se není třeba obávat.

Součástí pohovoru učitelky s budoucím žáčkem bývá např.:

 znalost vlastního jména a příjmení, název obce – bydliště

 recitace básničky nebo zpěv písničky

 kresba jednoduchého obrázku

 poznávání zvířátek, věcí, činností na ilustracích v učebnicích

 číselná řada, určování počtu alespoň do 5

 porovnávání více - méně

 poznávání základních geometrických tvarů

 rozlišování barev apod.

Odklad školní docházky  

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li jeho zákonný zástupce o odklad 
povinné školní docházky v době zápisu, lze tento odklad zrealizovat.

Ředitelka školy může udělit odklad školní docházky, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinické-
ho psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku. 
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Rodičům budoucího prvňáčka (po zápisu)

Vaše dítě bylo zapsáno do 1. ročníku ZŠ. Na konci měsíce června se uskuteční první schůzky 
s třídními učitelkami.

Budete obeznámeni s tím, jaké učebnice, sešity a pomůcky děti dostanou.

Též se dozvíte, co bude dětem nutno pořídit, jak proběhne první den školy, jak přihlásit školáka 
do jídelny, družiny apod.

Rádi bychom však upozornili na některé věci již teď, 5 měsíců před začátkem školní docházky.

Připomínky jsou informativní a spíše předáváme poznatky psychologů a pedagogů. Je jenom 
na vás, rodičích, jak s nimi naložíte.

Co by dítě mělo znát:

 pojmy: linka, řádek, sloupec, učebnice, sklon, tvar, vedle, nad, pod, před, za, nalevo, 
napravo, k, od, křížem, nahoru, dolů, blízko, daleko, otevřít, zavřít, nalistovat…, vše 
zkoušet formou hry

 české klasické pohádky, o kterých bude školák vyprávět, dětem hodně číst a vyprávět – 
trénuje se pozornost a rozšiřuje slovní zásoba

 správně držet tužku (třemi prsty), tužka směřuje přes rameno, při nácviku pomůže trojhránek,
který se nasazuje na tužku (lze koupit v papírnictví) či trojhranné tužky a pastelky

 ovládat základní sebeosluhu: zavázat tkaničky, zapnout knoflíky, zipy, oblékat se, skládat 
věci na hromádku, mýt se a čistit si zuby, jíst příborem, sám se obsloužit na WC s následným
spláchnutím a umytím rukou

 chovat se přátelsky k ostatním

 znát celé své jméno, adresu, věk, telefon

 přecházet silnici

 pěstovat kladný vztah ke škole, nepoužívat školu jako strašáka, kde „tě srovnají“

 vážit si svého i cizího majetku

 vyžadovat správnou a jasnou výslovnost

 kontrolovat, zda a jak reaguje na vhodně zadaný povel

 soustředit se na daný úkol alespoň 10 minut, snažit se práci dokončit, i když nepatří k oblíbe-
ným, nezabývat se při tom vedlejšími činnostmi

 započatou hru, práci je nutno dokončit s následným uklizením místa

 bude umět děkovat, prosit, zdravit, vyřídit drobný vzkaz

 navyknout si ve stejnou dobu vstávat, jíst, ukládat se ke spánku (spát 10–12 hod.)

 umět nasadit si a sundat aktovku, nošení v ruce křiví páteř

 při sezení vyžadovat správné držení těla

 rozvíjet hrubou motoriku (skákat na jedné noze, běhat, házet, chytat, udržovat rovnováhu…)

 rozvíjet jemnou motoriku ruky (navlékání, lepení, stříhání, skládání puzzlů, kreslení, 
modelování, využívání stavebnic)

 trénovat pohyb očí zleva doprava

 seznámit se s hrací kostkou (např. ve hře „Člověče, nezlob se!“)

 orientace v počtu ukázaných prstů na rukou

 určit počet viděných předmětů

Hodně úspěchů a dobrý start do školy!
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