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ZPRÁVA ZE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
DATUM: 5. – 6. 2. 2013
NÁZEV: ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD
Na naší škole proběhl ve dnech 5. a 6. února 2013 zápis žáků do první třídy školního roku 2013/14.
K zápisu se dostavily děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2013. K plnění povinné
školní docházky mohlo být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce
června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014), je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského pedagogického zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
pedagogického zařízení a odborného lékaře.
Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou zralost posoudili zapisující učitelé na základě
údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců) a vlastního pozorování dítěte během zápisu.
V novém školním roce plánujeme otevření dvou prvních tříd.
Do školy přišlo v těchto dnech v doprovodu svých rodičů celkem 41 dětí. Většina z nich školu už
znala, protože ji navštívila během dnů pro předškoláky pořádané jednotlivými školkami. Tentokrát
to bylo trochu jiné, velké očekávání. Trochu se projevila i nejistota. Vždyť zápis do první třídy je
pro děti a jejich rodiče velká událost.
Samotný zápis začal pro budoucí prvňáčky v učebně I. A. Zde si děti mohly prohlédnout výtvarné
práce svých starších kamarádů, podívaly se i do učebnic, které prvňáčci používají ve škole. Určitě
se jim líbily i připravené úkoly k zápisu. Nezapomněly paní učitelce zazpívat připravenou písničku
nebo říct básničku. Po splnění všech úkolů čekalo na děti malé překvapení v podobě dárečků od
budoucích spolužáků. Nezbývá, než popřát všem budoucím prvňáčkům pěkně prožité zbylé dny ve
školce, krásné prázdniny plné sluníčka a po nich velkou chuť do 1. třídy. Téměř všechny děti se do
školy těšily, tak ať se jim u nás líbí!
Škola připravila pro zájemce edukativně-stimulační skupiny pro žáky a jejich rodiče. Skupiny budou
probíhat v budově základní školy a informace byly rodičům předány u zápisu. Pod vedením paní
učitelky se seznámíte s prostředím naší školy. Skupiny jsou určeny pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče. Rozvíjí v nich schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí vstupu do základní školy.
Obsahově velmi pestré lekce jsou zaměřené na smyslové vnímání, početní představy, rozvoj řeči,
soustředěnost při práci, uvolňování ruky, správné držení tužky apod.

Statistické údaje o zápisu:
Celkem žáků u zápisu 41 – z toho chlapců 26 a dívek 15
Celkem zapsaných žáků 34 (z toho 12 dívek)
z toho zapsaných žáků po jednoletém odkladu 7 (3 dívky)
Zapsaní z jednotlivých MŠ
U Školy
16
8
Havířská
Babice
4
Jiná
6
Žádosti o odklad 7 (z toho 3 dívky)
Pokud rodiče (zákonní zástupci) žádají o odklad povinné školní docházky, musí žádost doložit
doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského
zařízení. O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy. Žádost s přílohou musí rodič doručit do školy
do 31. 5. 2013.
Mgr. Radka Bochníčková,
zástupce ředitele

