
 

 

 

 

 

 

                                                

 
 



 

 

Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče, 

Zveme Vás na zápis do 1. ročníku ZŠ Bystročice, který se uskuteční ve středu 24. 4. 2019 od 

14:30 do 17:00h.  

Zápis se uskuteční v prostorách školy v 1. patře.  Pokud v tomto termínu nemůžete k zápisu přijít, kontaktujte 

ředitelku školy. 

Organizační pokyny 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne v době od září 2018 do srpna 2019 šesti let, a 

dítě, které mělo odklad. 

K zápisu je nutno s sebou přinést rodný list dítěte. Žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo 

žádost o odklad bude k dispozici u zápisu. Rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do 1. třídy naší 

školy a nepatří do jejího spádového obvodu, se mohou dostavit k zápisu přímo na naši školu.  Písemnou 

žádost o přijetí mohou vyplnit přímo u zápisu. 

Co by mělo znát Vaše dítě, než půjde do školy 

1. Psychomotorický rozvoj 
o schopnost koncentrace 
o pravidelný režim 

2. Hrubá motorika 
o poskoky na jedné noze, skákání "panáka", překážková dráha, školka, házení míčem o 

zeď, skákání přes gumu, běh - slalom..." 
o hry (na sochy, škatulata...) 
o schopnost relaxace (i s relaxační hudbou) 

3. Jemná motorika 
o hodně kreslit 
o práce s papírem (mačkání, trhání, stříhání...) 
o korálky, mozaiky, práce s dětskými nástroji 

4. Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání 
o zrakové - vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle..., rozlišování 

obrázků, Kimova hra... 
o sluchové - rozeznávat slabiky (slyšet, co je na začátku, na konci, uprostřed slova), 

vytleskávání, určování počtu slabik, hledat slova začínající stejnou hláskou,... 
o předčíselné pojmy - méně, více, stejně, větší, menší, umět přiřazovat čísla k 

předmětům či obrázkům 
o rozvoj řeči - zopakovat dvanáctislabičný verš, seřadit obrázky podle děje, umět 

popsat byt, pokoj..., dechová cvičení (čichání, nafukování, vtahování vzduchu...) 
o orientace v čase a prostoru - včera, dnes, zítra, adresa, datum narození... 
o znát - co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře, v létě... 



Co budou děti potřebovat od 1. září 2019 do školy? 

 školní penál 
 ořezávátko 
 později plnicí pero  
 barevné papíry 
 kulatý štětec č. 2, 6 
 plochý štětec 
 lepidlo na papír 
 nůžky s kulatými konci 

 

 přezůvky  
 cvičební úbor a cvičební obuv v plátěném sáčku 
 školní aktovku 
 Obaly na učebnice nekupujte, budou upřesněny v září podle typů učebnic! 

Co děti dostanou od školy zdarma? 

Učebnice  

 Matematika 
 Živá abeceda 
 Slabikář 
 Písanky 
 Prvouka 
 notýsek pro 1. třídu 

Pomůcky  

 voskovky 
  obyčejné tužky 
 vodovky a  štětce 
 skicák , čtvrtky A4, barevné papíry 
 modelína 
 guma 

 


