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Praktické informace k zápisu do 1. ročníku 

1. Každému zápisu k povinné školní docházce (dále jen „PŠD) na naší škole předchází 
10 lekcí přípravy předškoláků = Školička pro šikovné školáky. Tato přípravka je 
určena dětem, které mají přijít k zápisu do naší školy. Během této přípravky již budou 
zveřejňovány některé informace. 

2. Přesný termín zápisu do 1. ročníku určí ředitelka školy a to vždy v době od 1. do 
30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit PŠD, tedy dovrší 6 let. Zápis 
vždy následuje až po ukončení přípravky pro předškoláky. Přesný termín bude 
zveřejněn na webových stránkách školy v kalendáři.  

3. Zápis má 2 části: motivační, určená dětem a formální, určená zákonným 
zástupcům. Zápis trvá cca 15 minut. Přítomni mohou být rodiče i další příbuzní. 

4. Zápis probíhá v učebně I. (1. třída). Přítomna je ředitelka školy + 1 pedagog, obě 
jsou po částech zapojeny do motivační části zápisu. Součástí motivační části je: 
pojmenování a počítání prvků (ovoce + zelenina) do 5, poznávání geometrických 
tvarů (stačí např. kostička) a jejich barev, spojování večerníčkových postav do dvojic, 
poznávání samic a jejich mláďat, zavázání tkaničky na botě a na závěr básnička nebo 
písnička (odhalení logopedických vad).  

5. Během motivační části vede ředitelka školy rozhovor se zákonným zástupcem 
dítěte, přebírá vyplněné dokumenty, předává rozhodnutí o přijetí, seznam pomůcek 
do 1. třídy a rady ohledně psacích potřeb. Každý obdrží též Desatero pro děti i rodiče. 

6. Po skončení motivační části obdrží dítě drobné dárky, vyrobené žáky školy a také 
diplom o absolvování zápisu k PŠD. Tím celý proces končí a věřím, že to ani nebolí! 

7. Pokud jste rozhodnuti pro odklad PŠD, je velmi šikovné mít již do konce dubna 
v ruce veškeré podklady ke kladnému vyřízení (doporučení odkladu z PPP a 
doporučení odborného lékaře - stačí pediatr) a také podanou žádost. Pak bychom 
společně řešili pouze odklad a nezatěžovali Vaše dítě zápisem.  

Vaše případné dotazy ráda zodpovím na e-mailové adrese:skola@hradekususice.cz 
nebo na telefonu 376 508 517.  

Na setkání při zápisu do 1. ročníku se velmi těším a to nejen na Vás, ale hlavně na 
Vaše šikovné dětičky!  

 

Ivana Klečková, ředitelka 


