
 
 

Základní škola a mateřská škola, Všestary 
Všestary 57, 503 12 Všestary 

 

Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčku, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva 

v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní 

rok 2020/2021. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve 

škole. 

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1 třída nejvýše s 30 žáky. 

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014  a případně starší (odklad). 

Průběh zápisu 

 Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční, zápis proběhne pouze distančně předáním 

dokumentace nezbytné k přijetí dítěte škole. 

 Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se 

s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). 

Podání žádosti 

 Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce nebo odkladu povinné školní docházky o rok je stanoveno na 

období v rozmezí od 3. 4. 2020 do 17. 4. 2020. 

 Vlastnoručně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky včetně kopie 

rodného listu dítěte, v případě odkladu včetně dokumentace ze školského poradenského 

zařízení (originál) a doporučení lékaře (originál), je možné doručit následujícími způsoby: 

 poštou na adresu Všestary 57, 503 12 Všestary 

 do datové schránky školy ptxmi5g, 

 e-mailem arsakuni@zsvsestary.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 

email!). 

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce nebo odkladu povinné školní docházky o rok bude zasláno poštou 

na korespondenční adresu zákonného zástupce dítěte uvedenou v žádost. 

 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku 

1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu. 

2. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle 

následujících kritérií: 

a) děti, kterým byl ve školním roce 2018/2019 povolen odklad školní docházky v základní škole, jejíž činnost 

organizace vykonává, 
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b) sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž 

činnost organizace vykonává, 

c) sourozenci dětí, které ve školním roce 2019/2020 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž 

činnost organizace vykonává, 

d) ostatní děti, které nesplňují podmínku a), b), c). 

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy  

Každý správný předškolák totiž: 

 ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná svůj věk a dny v týdnu, 

 dokáže samostatně a logicky uvažovat, 

 správně vyslovuje všechny hlásky, mluví srozumitelně a v souvislých větách, 

 přiměřeně svému věku zvládá jemnou i hrubou motoriku, 

 orientuje se v prostoru – umí určit, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad, atd., 

 hraje kolektivní hry, 

 dokáže recitovat básničku, zpívat písničku, případně vyprávět pohádku, 

 umí napočítat alespoň do deseti, 

 drží správně tužku, 

 vystřihuje jednoduché tvary, 

 splní zadaný úkol a dokáže pracovat samostatně i ve skupině, 

 navazuje kontakt s dospělými, ale má z nich respekt, 

 umí se sám oblékat a obsluhovat, dodržuje základní hygienu, 

 pozdraví, poprosí, poděkuje. 


