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Rady pro rodiče k zápisu: 

• přinést občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte 
• nahlásit přesné a správné údaje 
• upozornit na lateralitu dítěte (i nevyhraněnou) - pravák x levák 
• uvést zdravotní stav dítěte (brýle, léky, alergie) 
• vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisový lístek 
• pokud rodiče budou žádat odklad školní docházky pro své dítě: 

vyplnit formulář žádosti a dodat do 30. dubna potvrzení Pedagogicko-psychologické porad-
ny (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa 

• děti, kterým byl v minulém roce povolen odklad, se nemusí (ale mohou) opět dostavit 
k zápisu. V každém případě je nutné podat novou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdě-
lávání. 

 
Co by měl umět budoucí  „PRVŇÁČEK“? 
 

• sám se obléká (včetně zavazování tkaniček a zapínání knoflíků)  
• má hygienické návyky (mytí rukou, používání příborů, používání WC)  
• zná své jméno, adresu  
• umí vymalovávat omalovánky (znalost barev, nepřetahovat..)  
• umí pracovat s nůžkami (s kulatou špičkou)  
• umí pojmenovat důležité části lidského těla, základní geometrické tvary (koule, čtverec?)  
• dovede poslouchat vyprávění maminky v klidu  
• umí si po sobě uklidit hračky  
• umí pozdravit, poděkovat, požádat 
 

Jak mohou rodiče ovlivnit úspěšné zahájení školní docházky dítěte?  
 

• vytvářet kladný vztah dítěte ke škole (nestrašit, nenadávat na školu, učitele...)  
• hodně si se svými dětmi vyprávět (všímat si výslovnosti, znalosti pojmů před a po, rozpo-

znávání příčiny a následku...)  
• učit své dítě pořádku a základním hygienickým návykům  
• být důslední a jednotní ve výchově  
• učit své dítě ukázněnosti, slušnosti, aby umělo poděkovat, požádat, aby neskákalo druhým 

do řeči  
• dítě za neúspěch netrestat, ale pomoci mu  
• dítěti doma vybudovat „jeho koutek“ na učení  
• znát problémy dítěte (rozebrat je s ním)  
• znát jeho kamarády a vědět, co dítě dělá ve volném čas (venku)  
• denně kontrolovat připravenost dítěte do školy (tašku, penál, pomůcky)  
• dítě získá návyk, který bude velmi užitečný v dalších letech 


