Zápis do první třídy je jedním
z významných kroků v životě dítěte
a vlastně i celé jeho rodiny.
Termín zápisu do prvních tříd je
stanoven zákonem a v letošním
školním roce proběhne:

Co by měl například umět
předškolák?
• Ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná

svůj věk a dny v týdnu.
• Správně vyslovuje všechny hlásky,

Co vzít s sebou?

v budově Základní školy Březová, okres
Sokolov

Zápis do 1. třídy
• Dokáže recitovat básničku, zpívat

písničku, případně vyprávět pohádku.
Umí počítat po jedné do deseti.

mluví srozumitelně a v souvislých
větách.

• Zná základní barvy.

• Přiměřeně

• Splní

svému věku zvládá
jemnou i hrubou motoriku (např.
navlékání korálků, ale také rovnou
chůzi.)
• Orientuje se v prostoru – umí určit,

• Drží správně tužku.

zadaný úkol
samostatně pracovat.

a

dokáže

• Vydrží se soustředit na daný úkol a

má snahu jej dokončit.

✓

rodný list dítěte

✓

občanský průkaz rodiče pro
doložení trvalého bydliště

Jak zápis probíhá?

Po příchodu do školy budete
uvedeni do lobby naší školy, kde si
• Vystřihuje
jednoduché
tvary. můžete odložit oblečení, děti si zde
Navazuje kontakt s dospělými, ale mohou kreslit, sledovat pohádku.
má z nich respekt.
Na určeném místě s Vámi vyplní
• Je
schopen
komunikovat paní učitelky dokumenty: Žádost o
s ostatními dětmi, zahrát si společně přijetí k základnímu vzdělávání,
bude-li zapotřebí Žádost o odklad
hru.
školní docházky a zeptají se Vás na
• Umí se sám oblékat a obsluhovat, důležité údaje. Jiná paní učitelka se
dodržuje základní hygienu.
bude v tu dobu věnovat Vašemu
dítěti, pokud budete souhlasit.
• Pozdraví, poprosí, poděkuje.

NN

co je dole, nahoře, vlevo, vpravo,
pod, nad, atd.
✓

k zápisu musím přinést doporučující posouzení o odkladu ze
školského poradenského zařízení (z pedagogicko-psychologické
poradny nebo ze speciálně pedagogického centra)

✓

doporučující posouzení od lékaře nebo klinického psychologa

Podle § 37 z. č. 178/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 platí: Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dovrší osmý rok věku.

Doplňující informace: Pokud není možné se dostavit k zápisu v uvedeném termínu, lze využít náhradní termín 12.4.2022 od 13.00 do 16.00
nebo se domluvit na zcela jiném termínu. Dle zákona probíhají zápisy v termínu od 1.4. do 30.4.2022.
info@zs-brezova.cz , 352 633 540, 776 584 213

