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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NASTÁVAJÍCÍHO PRVNÁČKA
Registraci dítěte k zápisu provede zákonný zástupce elektronicky na adrese www.zapis-zsvsetin.cz. Online registrace dětí k zápisu do 1. třídy bude probíhat od pondělí 4. března 2019 do
středy 27. března 2019. Osobně rádi pomůžeme s online registrací v kanceláři školy nebo
telefonicky na čísle 571 412 772 u asistentky ředitele Ireny Jakešové nebo ekonomky školy Jitky
Šimarové. Při online registraci si rodič vybere konkrétní čas a termín návštěvy školy. Zápis do
prvních tříd se uskuteční v úterý 2. a ve středu 3. dubna 2019. Pokud se chcete přijít podívat do
školy, prosím, objednejte se. Rádi Vás v naší škole během měsíce března uvítáme.
Povinná školní docházka
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Pro školní rok 2019/2020 budou
zapsány děti, které se narodily do 31. srpna 2013. Dítě narozené od 1. září 2013 do 30. června
2014 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, 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 2013 k plnění povinné školní docházky je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června 2014 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Termín a místo zápisu
Dle školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit své dítě k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Dítě se přihlašuje k povinné školní docházce ve školském obvodu,
v němž má trvalý pobyt, pokud zákonní zástupci dítěte nezvolili školu jinou.
Termín zápisu k povinné školní docházce do ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 pro školní rok 2019/2020
ÚTERÝ 2. 4. 2019 v 10.00 až 12.00 hodin a 14.00 až 16.00 hodin a STŘEDA 3. 4. 2019 10.00 až 12.00
hodin a 14.00 až 16.00 hodin v přízemí pavilonu I. stupně ZŠ. V případě, že se nebudete moci z
vážných důvodů na zápis v požadovaném termínu dostavit (např. nemoc dítěte), uvědomte
vedení školy. Bude s vámi dohodnut náhradní termín zápisu.
Cizinci a povinná školní docházka
Povinná školní docházka se vztahuje jak na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná
školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Plnění školní docházky v zahraničí
Žák může konat povinnou školní docházku (nebo její část) také ve škole mimo území České
republiky. V tomto případě je vhodné, nikoliv povinné, zapsat dítě do školy v České republice,
kterou zvolili zákonní zástupci žáka. Pokud dítě nebude zapsáno do žádné školy v ČR, veškerá
další komunikace ohledně průběhu základního vzdělávání Vašeho dítěte bude probíhat přímo
s úředníky MŠMT.
Zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. třídy je významnou událostí v životě dítěte i jeho rodičů. Při zápisu přihlašují zákonní
zástupci své dítě ke školní docházce do určité konkrétní školy. Je nutné mít s sebou občanské
průkazy a rodný list budoucího prvňáčka. Pokud dosud nedošlo k online registraci, rodiče ji
provedou přímo ve škole v den zápisu. Na základě této registrace budou vygenerovány
nezbytné dokumenty (žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad
školní docházky) a osobní dotazník žáka k zahájení povinné školní docházky (rodič může donést
již vytištěné s sebou nebo požádá o tisk dokumentů na místě. Dítě nemusí být přítomno u zápisu
osobně. V případě osobní přítomnosti dítěte proběhne zápis motivačním rozhovorem
s učitelem I. stupně, jehož obsahem může být:

• dotaz na jméno, příjmení, bydliště, věk, jména a povolání rodičů, jména sourozenců •
orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu) • paní učitelka může
požádat dítě o recitaci básně, zazpívání písně, převyprávění krátké pohádky dle obrázku či
namalování lidské postavy • proberou spolu barvy a tvary (základní barvy – červená, modrá,
zelená, žlutá, černá; geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) • požádá jej o
vyřešení úkolu, např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů •manuální dovednost
např. zavázání tkaničky
Jak dítě k zápisu připravit?
Výše zmíněné nenásilnou formou procvičovat v domácím prostředí. Zdokonalovat
soustředěnost a komunikační schopnosti dítěte, schopnost následování jednoduchých pokynů
a dokončení jednoduchých úkolů. Cvičit s ním zodpovídání otázek, zlepšovat soustředěnost,
pohotovost, nebojácnost. Trénovat vyjadřování a zvyšovat slovní zásobu rozhovorem a čtením.
Vztah mezi rodiči a učitelkou, rodiči a školou
Protože chceme, aby děti chodily do školy rády a byly v ní spokojené, je velmi důležité, aby
rodiče s paní učitelkou spolupracovali a podporovali ji. Je špatné, když paní učitelka po dětech
ve třídě něco vyžaduje a rodiče její rozhodnutí kritizují před dětmi, nebo ho nerespektují.
Pro dítě je nezbytně nutné, aby cítilo, že rodiče a učitelka „táhnou“ za jeden provaz. Věřte
tomu, že učitelé chtějí pro Vaše děti jen to nejlepší (-:.
Příprava dítěte k nástupu do školy
Když dítě nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Protože vše bude
nové, každý den se na něj povalí řada nových informací, instrukcí a povinností. Zkuste to tedy
vašemu dítěti (a tím i sobě) ulehčit: učte svého předškoláčka co největší samostatnosti!
Začínající školák by měl umět:
• nazout si a zavázat boty• převléknout se do cvičebního úboru, uklidit si věci na tělocvik•
nachystat si sám na lavici věci na vyučování • kreslit tužkou či pastelkami, malovat barvičkami
a poznat červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou barvu • vystřihnout obrázek
pomocí nůžek s kulatou špičkou• naslouchat v klidu a se zájmem maminčinu vyprávění •
nachystat si školní věci do aktovky za dohledu mámy či táty, aby věděl, kde co má• uklidit
knížky, hračky i pastelky tam, kam patří• umýt si před jídlem a po WC ruce• sám se naobědvat
a používat příbor • obsloužit se sám na WC.
Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by měl školák zvládat, než nastoupí v září do školy.
Dítě tak nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce, nebo že mu budou
spolužáci třeba zavazovat boty atd. Je velmi důležité, aby děti byly sebevědomé, že už spoustu
věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.
Odklad školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud dítě chodí do
mateřské školy, mohou se rodiče poradit s jeho učitelkami a případně si od ní vyžádat krátkou
zprávu pro psychologa. Právě učitelka MŠ totiž pozoruje chování dítěte v situaci, která je trochu
podobná tomu, jak to vypadá ve škole. Může rodičům sdělit, jak dítě reaguje na pokyny, zda
vydrží pracovat, jestli rozumí tomu, co se po něm chce. Rozhodování o odkladu školní
docházky je však starostí především psychologa v pedagogicko-psychologické poradně
a pediatra. Poslední slovo při rozhodování mají však samozřejmě rodiče. I v případě, že budete
žádat o odklad školní docházky, dostavte se se svým dítětem k zápisu!

