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V souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy  

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK  2022/2023. 

Zápis se uskuteční 

v úterý 18. dubna 2023 od 13 do 16 hodin 

v prostorách ZŠ nebo venku „za školou“ (dle počasí). 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí po loňském odkladu. 

K zápisu se dostavte v hodinu rezervovanou předem u Bc. Ilony Krejčí (zástupkyně ředitelky)                            

osobně nebo na č. tel. 491 582 423. 

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit  na výzvu  oprávněné  úřední  

osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný 

zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.  Další potřebný doklad je rodný list dítěte.  

Ve školním roce 2023/2024 se v naší základní škole budou vzdělávat žáci prvního a druhého ročníku 

v jedné třídě. Ředitelka školy stanovuje nejvyšší počet přijatých žáků do prvního ročníku na 6 žáků.  

O přijímání dětí rozhoduje ředitelka školy s přihlédnutím k následujícím skutečnostem v takto 

stanoveném pořadí: 

1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (Obec Jetřichov). 

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod, které mají v základní škole 

sourozence k 1. 9. 2023. 

3. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod, které poslední rok předškolní 

výchovy navštěvovaly mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole, Jetřichov, okres 

Náchod. 

4. Děti nesplňující předchozí kritéria budou přijímány v případě, že nebude překročen ředitelkou 

stanovený nejvyšší počet dětí v ročníku. O přijetí bude rozhodovat losování z těchto žádostí. 

 

V Jetřichově 13. 3. 2023                                                                                                Mgr. Marie Hanzlíková 

                                                                                                                                                  (ředitelka školy) 
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Příloha: REZERVACE DĚTÍ K ZÁPISU DNE 18. 4. 2023 

(nutno domluvit osobně nebo telefonicky s p. uč. Ilonou Krejčí) 

Hodina Jméno dítěte/zákonný zástupce 

13.00   

13.15   

13.30   

13.45   

14.00   

14.15   

14.30   

14.45   

15.00  

15.15  

 

Formální část zápisu (povinná) proběhne u ředitelky školy. Veškeré potřebné dokumenty 
obdržíte a vyplníte na místě.  

Odklad školní docházky: Není-li dítě tělesně a duševně přiměřeně způsobilé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka 
školy začátek školní docházky o jeden školní rok v případě, pokud bude žádost doložena 
doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa                   
a doporučujícím posouzením odborného lékaře. 

Motivační část zápisu (nepovinná) bude probíhat hravou formou na třech stanovištích, kde 
si děti vyzkouší pod vedením učitelek aktivity zaměřené na základní schopnosti a dovednosti 
budoucího školáka. Na každém stráví cca 10 minut. Přítomnost zákonného zástupce je vítaná 
(na místě uvidí práci učitelek a bude se s nimi moci seznámit). 

Rozhodnutí o přijetí (pod registračními čísly) bude vyvěšeno v zákonem stanovené lhůtě ve 
škole u vchodu do MŠ a zveřejněno bude rovněž na stránkách školy www.skolajetrichov.cz. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně. 

 

Mgr. Marie Hanzlíková 
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Od dubna do září 

Jak nejlépe připravit dítě do školy? 

Když dítě nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne 
celou rodinu. Protože vše bude nové a každý den se na něj 
povalí řada nových informací, instrukcí, povinností a kdo ví, 
čeho ještě, bude velice unavené. Zkusme to ulehčit vašemu 
dítěti, ale i vám. Naučte svého předškoláka co největší 
samostatnosti. Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by 
měl školák zvládat, než nastoupí v září do školy. Dítě tak 
nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce 
nebo že mu budou spolužáci třeba zavazovat boty. Je velmi 
důležité, aby děti byly sebevědomé, že už spoustu věcí dokáží 
samotné, bez pomoci dospělých.  

  DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA 

POHYB Už umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se obléci a uklidit své hračky. Umím 
správné stolovat, používat kapesník a toaletu.  

SAMOSTATNOST Už umím být občas bez rodičů. Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím                             
a nesouhlasím a dodržuji dohodnutá pravidla. 

 JAZYK A ŘEČ Už umím správně vyslovovat hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět a povídat 
si. Napíšu hůlkovým písmem své jméno.  

MANIPULACE Už umím pracovat se stavebnicemi, kreslit, stříhat a malovat, Dovedu správně držet 
tužku a znám základní geometrické tvary, Vím, kde je vpravo a vlevo.  

VNÍMÁNÍ Už umím rozeznat barvy, velikosti a tvary věcí. Dovedu slabikovat, znám základní dopravní 
značky a dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály.  

MYŠLENÍ Už umím počítat na prstech, srovnávám předměty podle počtu, tvaru a velikosti, dovedu se 
orientovat a umím řešit jednoduché hádanky a příklady.  

PAMĚŤ Zapamatuji si, co jsem viděl a slyšel, a dokážu o tom vyprávět. Pamatuji si říkadla a písničky. 
Dokážu se soustředit na úkoly a dokončit je.  

PRAVIDLA Už umím pozdravit, poděkovat a omluvit se. Dokážu se dohodnout s kamarádem a podělit 
se o hračky. Pomáhám mladším dětem.  

TVOŘIVOST Znám pohádky, písničky a říkadla. Účastním se různých akcí a dovedu říci, co mne 
zaujalo. Dokážu si hrát na školu, na rodinu, na cestování.  

ZNALOSTI Už se orientuji ve svém okolí a vím, jak se mám chovat. Poznám řadu věcí, osob, rostlin                       
a zvířat. Vím již hodně o svém městě i zemi, naší planetě. 

Nelekejte se, že to všechno nezvládnete. Od dubna do září budete mít ještě dost času se na školu 
připravit a uvidíte, jaký pokrok za tu dobu vaše dítě může udělat. Těšíme se na vás ve škole!  


