Informace k zápisu dětí do 1. tříd – školní rok 2018/2019
Vážení rodiče,
zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé
rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dítěte do 1. třídy. Čas zápisu se od loňského roku
posunul na měsíc duben, přesto prosím věnujte všem následujícím informacím pozornost.
K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší ke dni zahájení školního roku (1.9.2018) věku 6 let.
Týká se tedy všech dětí, které se narodily v rozmezí 1.9.2011 – 31.8.2012 a dětí, kterým byl udělen
odklad PŠD v loňském školním roce.
K zápisu mohou také dobrovolně přijít děti, které dovrší 6 let v období 1.9. – 31.12.2018, a to na
základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem PPP (pedagogicko-psychologické poradny) o
způsobilosti nástupu dítěte do školy.
Děti, které dosáhnou 6 let až v období leden – červen 2019, mohou dobrovolně přijít k zápisu opět
pouze s písemnou žádostí rodičů doloženou nejen doporučením PPP, ale i s doporučením odborného
lékaře.
V případě, že rodič chce požádat o odklad povinné školní docházky, nepodává Přihlášku k zápisu
dítěte k PŠD, ale pouze Žádost o odklad povinné školní docházky (viz přiložené formuláře). Žádost je
třeba doložit posudkem příslušného školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Tzn., že jsou potřeba 2 doporučení (poradenské pracoviště a lékař nebo
poradenské pracoviště a klinický psycholog). Doporučujeme rodičům, aby si termín vyšetření v PPP
domluvili v dostatečném předstihu, aby se nestalo, že poradna bude těžko hledat volný termín!
Žádost o odklad je třeba předložit ve škole v době zápisu, tj. 5. 4. 2018, včetně doporučujících
posudků.
Poradenským pracovištěm je dle zákona pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně
pedagogické centrum (to v případě smyslového, tělesného nebo hlubšího mentálního postižení).

Zápis na naší škole proběhne ve dnech

čtvrtek 5. 4. 2018

13,00 – 19,00

Náhradní termín zápisu je stanoven na středu 11.4.2018 13,00 – 15,00 pro ty, kteří se nemohou
dostavit ve dnech řádného zápisu. Dále je možné výjimečně si domluvit samostatně individuální
termín u zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Hana Maláčková, tel č. 773 265 103 nebo na mailové
adrese hmalackova@zshloubetin.cz .

K zápisu si vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, cestovní pas a povolení
k pobytu u cizích st.příslušníků
Před zápisem mají všichni možnost přijít podívat se do školy na Den otevřených dveří v úterý
13. března 2018 v době od 8,00 do 12,35.
Doporučujeme předem vyplnit si potřebné formuláře:
http://www.zshloubetin.cz/content/prihlaska-prijeti
http://www.zshloubetin.cz/content/zadost-o-odklad-psd

Online rezervace:
Během března 2018 zprovozníme na webových stránkách školy přihlašovací formulář pro objednání
se k zápisu. Chceme Vám tímto dát možnost zablokovat si přesný čas, kdy přijdete s dítětem k zápisu
a nebudete zbytečně čekat. V minulých letech se rezervační systém velice osvědčil.
Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat pouze dvě 1. třídy. Pokud chcete, aby vaše dítě bylo
do třídy zařazeno spolu s jedním z kamarádů, vyznačte jeho jméno na přihlášku. Platí pouze pro
jednoho kamaráda – dělení do tříd bude nahodilé a bude respektovat počty chlapců a dívek, věkové
složení apod.
O přijetí dítěte, předčasném nástupu nebo odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy
na základě stanovených kritérií.
Věnujte prosím také pozornost článku o rozdělování dětí do budoucích 1. tříd – Zamyšlení nad
rozdělováním – na konci informací.
Pro přijetí dítěte je důležité jeho bydliště podle spádových ulic – v případě jiné adresy je nutné
doložit potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti – viz seznam spádových ulic pod
článkem.

Co Vaše dítě čeká u zápisu?
K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Naopak dítě vhodně ujistěte, že se nemusí ničeho
bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Při pohovoru s dítětem zapisující učitel
posuzuje mj. slovní zásobu, případné logopedické vady, držení tužky, orientaci v základních
matematických pojmech (geometrické tvary, číselná představivost), rozpoznání barev, hrubou a
jemnou motoriku apod. Vše se děje hravou formou, děti často mají pocit, že si hrají.
Ještě před nástupem do školy proběhne pro přihlášené děti setkání, kde se děti seznámí se školním
prostředím, s p. učitelkami nebo ostatními dětmi. Pro rodiče jsou připravené přednášky, ukázky
výuky apod.
Co by měl budoucí prvňáček do začátku školní docházky zvládnout?
- sebeobsluha (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku)
- dodržovat určitý denní režim (spánek, časnější vstávání)
- udržení pozornosti, plnění snadných úkolů i přes případné problémy
- správné držení tužky, stříhání nůžkami, lepení
- znalost pravidel slušného chování (pozdrav, poděkování, chování se k ostatním)
- souvislejší a srozumitelné vyprávění jednoduchých příběhů
- znalost svého jména, jména rodičů, sourozenců, adresu bydliště
Před nástupem do školy vůbec není třeba, aby dítě umělo číst, psát, počítat, to všechno se naučí se
svými spolužáky. Věnujte však prosím pozornost tomu, abyste dítěti trpělivě naslouchali a odpovídali
na jeho neustálé zvídavé otázky. S dětmi čtěte, zpívejte a povídejte si o tom, co vidíte, co je zajímá. Je
to daleko nejlepší, nejsnazší, ale zároveň nejúčinnější příprava před vstupem do školy. Přesto bývá
poslední dobou velice podceňována…. Hrajte s dětmi karty (početní dovednosti), stolní hry, jazykové
hry, věnujte čas pohybovým aktivitám, prostě věnujte dítěti svůj čas, vrátí se vám to.
Děkuji Vám, že jste dočetli až sem. Všichni zaměstnanci školy, kterou jste si vybrali k zápisu dítěte
do 1. třídy, se na Vás těší nejen ve dnech zápisu. Věřte, že všichni máme jeden společný cíl, a tím je
kvalitní výchova a vzdělání vašich dětí.
V případě jakýchkoli dotazů, připomínek, námětů apod. neváhejte a s důvěrou se na nás obraťte.
Hana Maláčková, zást.řed.školy
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Aloisovská
Anny Čížkové
Čertouská
Českobrodská
Hloubětínská
Horoušanská
Hostavická
Chvalská
Jednostranná
K Hutím
K Mototechně
Kbelská
Klánovická
Kolbenova
Konzumní
Kyjská
Liblická
Litošická
Milovická
Mochovská
Na obrátce
Nad Hutěmi
Nástrojařská
nám. Ve Starém Hloubětíně
Nehvizdská
Okrajová
Pod turnovskou tratí
Poděbradská
Poříčanská
Postřižínská
Sadská
Slévačská – vyjma č. p. 752, 870, 902, 905
Soustružnická
Svépravická
Šestajovická
Štolmířská
Třešňová
U Slavoje
V Humenci

V Chaloupkách
V Novém Hloubětíně
Vaňkova
Za Horou
Zálužská
Zámečnická
Zelenečská

