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 Úvod  

Již tradičně se na naší škole pořádá KURZ PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVY, který budeme 

pořádat i v tomto školním roce. Pro každé dítě i rodiče je nástup do školy 

velkou změnou, je to důležitá životní etapa, kterou ne každé dítě zvládá 

jednoduše. Náš kurz napomáhá a ulehčuje dětem vstup do školy, rozvíjí jejich 

schopnosti a znalosti potřebné k zahájení školní docházky, seznamuje se s jejich 

novými povinnostmi a právy, také je připravuje na změny jejich dosavadního 

režimu.  

V uplynulých letech měl kurz velmi dobré ohlasy jak od dětí, tak od rodičů. 

Zejména pro děti byl nástup do školy mnohem snadnější, těšily se, nebály se 

nástupu a zahájení školní docházky pro ně nebylo náročné, a tak věříme, že i 

letos přinese našim předškolákům hodně nového a zjednoduší jim vstup do 

školních lavic.  

Zápis do 1. třídy  

Tento školní rok se zápis do 1. tříd bude konat ve dnech 3. a 4. 4. 2019  

 od 14.00  do 17.00 hod.  

Náhradní termín zápisu do 1. tříd - 10. dubna 2019 v 13:30 hodin. 

Na školní dění se rodiče se svými dětmi mohou přijít podívat  

21. 3. 2019 - 8:00 - 11:40 hodin, kdy bude Den otevřených dveří  1.ročníků.  

Zde mohou vidět celkové klima naší školy a sledovat naše učitele a žáky při 

práci.  



Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zdali je dostatečně připravené a 

zralé na školní docházku. Během zápisu rodič vyplní zápisní lístek a formou hry 

se prověří školní zralost dítěte. Posuzují se tato základní kriteria:  

 Znalost základních pojmů – barvy, čísla (manipulace v oboru 1-5), dny v 

týdnu, rodina, adresa, písmena…  

 Orientace v prostoru 

 Dodržování zákl. hygienických pravidel 

 Samostatnost při oblékání a obouvání 

 Znalost a dodržování zásad slušného chování 

 Sociální zralost 

 Úroveň jemné motoriky a grafomotoriky, správné držení tužky, nůžek  

 Úroveň řeči - přiměřená výslovnost hlásek, srozumitelnost, komunikace 

ve větách a souvětích 

 Soustředěnost na zadaný úkol 

 Zpěv a recitace 

 Stolování 

 Zdravotní stav a případná omezení 

 Předškolní příprava 

 V tomto školním roce bude předškolní příprava probíhat v březnu – květnu. 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 

začíná ve čtvrtek 7. března 2019 od 13:30 do 14:30.  

Termíny: 

7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2019 

11.4., 25.4. 2019 

2.5., 9.5., 16.5., 23.5.,30.5.2019 
 

Žádné dítě se nevyvíjí stejně rychle, ale předpokladem pro pozitivní vstup  

do 1.   třídy základní školy jsou dvě základní kritéria, na která se zejména 

budeme zaměřovat při vytváření materiálů na naše přípravné hodiny:   

 

 Školní zralost, v níž se jedná o biologické zrání a dosažení zralosti CNS. 

Toto zrání závisí na věku dítěte, ale také na jeho individuálních 



vlastnostech. Při posuzování školní zralosti dítěte sledujeme čtyři hlavní 

oblasti: 

 1. Tělesnou schránku dítěte, tedy jeho tělesnou zdatnost, dobrý zdravotní stav, 

ale také rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky. 

 2. Duševní vyspělost předpokládá dostatečnou vyzrálost CNS – přiměřenou 

úroveň zrakového a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, celkový rozvoj 

řeči (plynulost řeči, dostatečná slovní zásoba) a komunikace. 

 3. Emoční zralost s sebou přináší dosažení určité citové stability, přiměřené 

odolnosti vůči zátěži, ale také schopnost přijímat nové poznatky, schopnost 

vyrovnat se s pocitem strachu z neznámého. 

 4. Sociální zralostí dítě dokazuje svoji schopnost být delší dobu bez matky, 

přijmout autoritu a schopnost přijmout roli žáka a spolužáka. 

  

 Školní připravenost, která závisí na působení rodinného a dalšího 

sociálního prostředí dítěte, také na předškolním zařízení, které dítě 

navštěvuje. Připravenost můžeme rozlišovat na vnější a vnitřní:  

1. Vnější se může projevovat zájmem dítěte o zevní prostředí vyučování 

(nábytek, výzdoba třídy…) nebo dítě považuje výuku za hru a úkoly nepovažují 

za povinné.  

2. Vnitřní znamená způsobilost dítěte ke školní docházce a odpovídá duševní, 

emoční a sociální zralosti. Školní připravenost v sobě zahrnuje chápání hodnoty 

a významu školního vzdělávání, dosažení socializační úrovně dítěte a také 

ztotožnění se a přijetí základních norem hodnot a chování. 

 Zároveň s tímto se děti seznámí se školním prostředím, naučí se orientovat v 

budově a jejím okolí a také dodržovat základní pravidla se školou spojená.  

Povinný poplatek za předškolní přípravu činí 200,- Kč/ 3 měsíce. 

 Placení proběhne před první hodinou kurzu ve vestibulu školy. Rodiče obdrží 

na tuto částku doklad o zaplacení. 


