Zápis do 1. ročníku
pro školní rok
2018/2019
Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku se na naší škole uskuteční 4. a 5. dubna 2018 od 8:00 do
18:00 hodin. Zákonný zástupce s sebou musí přinést svůj platný občanský
průkaz, rodný list dítěte a průkaz pojištěnce dítěte.
Pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, je nutné již k zápisu
přinést doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a také praktického
lékaře pro děti a dorost. Formulář k těmto vyšetřením je možné si
vyzvednout na sekretariátě základní školy nebo v mateřské škole.
Upozorňuji, že termín objednání na Pedagogicko-psychologické poradně
může činit až měsíc, je tudíž vhodné zajistit si jej s dostatečným předstihem.
Telefonický kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Havířově je
597582372.
Dne 22. března 2018 také pořádáme Den otevřených dveří, na který si Vás
dovoluji tímto pozvat.
Mgr. Ilona Chalupová
ředitelka školy

Pokyny k zápisu dětí do 1. třídy
Milí rodiče, dnešní zápis Vašeho dítěte bude probíhat
následovně:
1) Po příchodu se Vás ujmou naši „asistenti“ – žáci
8. ročníku, od kterých obdržíte pořadové číslo, a
zavedou Vás na sekretariát k zaevidování dítěte.
Následně Vás usadí do vestibulu a předají Vám formulář
žádosti o přijetí dítěte, který vyplníte. Poté Vás
doprovodí do kanceláře výchovného poradce k vyplnění
zápisního listu.
2) Po ukončení administrativy Vás asistent doprovodí do
třídy, v níž bude dítě postupně plnit úkoly. Asistent na
Vás před třídou počká.
3) V případě, že dítě projde zápisem úspěšně a Vy
nebudete žádat odklad povinné školní docházky, Vaše
dítě obdrží drobnou odměnu a zápis tím pro Vás skončí.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy a školním
webu pod registračním číslem.
4) Pokud budete pro své dítě žádat odklad povinné školní
docházky nebo Vám bude doporučen vyučujícími u
zápisu, asistent vás doprovodí zpět do kanceláře
výchovného poradce.
Přejeme rodičům i dětem hodně úspěchů.
Mgr. Ilona Chalupová
ředitelka školy

Doporučení pro rodiče budoucího prvňáčka
•

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností,
dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

•

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

•

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a
zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

•

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti
rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

•

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové
obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast
posiluje citovou zralost dítěte.

•

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za –
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

•

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična,
prospěje i vám.

•

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání,
odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní
každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká
nového v době školní docházky.

•

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve
známém prostředí apod.

