
Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, 
 
chtěla bych Vám podat informace, které se týkají zahájení školní docházky Vašeho dítěte. 
 
Sejdeme se na nádvoří školy v úterý 1. 9. 2020 v 8,30 hod. (v případě nepříznivého počasí 
 
ve třídách). Rozdělení žáků do tříd bude viset na vstupních dveřích do školy již poslední srpnový 

týden. 

 
Vzhledem k ochraně osobních údajů budou Vaše děti pod registračními čísly (iniciály 

křestního jména a příjmení dítěte + poslední čtyřčíslí rodného čísla). 
 
Po slavnostním zahájení na nádvoří školy se společně s dětmi odeberete do tříd a zde dostanete 

informace ohledně další výuky, přihlášky do školní družiny,…třídní učitelky Vám zodpoví případné 

dotazy. Ve třídách budete maximálně do 10,00 hod. Školní družinu může využít Vaše dítě již 1. den. 
 
Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně již od 1. týdne, je potřeba v průběhu 

posledního srpnového týdne navštívit kancelář vedoucí školní jídelny (vstup od Hřbitovní ulice) a tam 

zakoupit čip ke stravování, zaplatit a objednat obědy. 
 
A co si mají vzít 1. den Vaše děti do školy? Nic. Pouze dobrou náladu. Obavy, strach a nervozitu 

nechte doma. 
 
Děti si aktovky přinesou až 2. den, stejně tak přezůvky a svačinu. 

Těšíme se na Vás v úterý 1. 9. 2020 v 8,30 hod. 

Mgr. Eva Bělíčková, zástupce ředitele pro 1.  
stupeň 

 
 
 
Pomůcky, které budou děti potřebovat do 1. třídy: 
 
- obaly na sešity (1x A6, 5x A5, 5x A4) 
 
- desky na skládací abecedu 
 
- pouzdro (dvě tužky č.2, gumu, ořezávátko, nůžky, malé pravítko) 
 
- pastelky (12 barev) 
 
- mazací tabulku + fix 
 
- do VV kufřík nebo krabici od bot (vodové barvy, voskovky, plastelínu, plochý štětec 

č.12, zástěru, barevné papíry) 
 
- cvičební úbor (tričko, kraťasy, teplákovou soupravu, tenisky nebo cvičky) 
 
- uzavřené přezůvky 
 
- plátěný sáček na přezůvky 
 
 
Vážení rodiče, 
 

nabízíme Vám v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo Vaše dítě zvládnout před 

vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít 

ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, 

ale může se k nim přiblížit. 



 

POHYB – Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být 

samostatné v sebeobsluze. 
 
Už umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se sám obléci (zapnout zip, knoflíky, obléci 

čepici a rukavice, zavázat tkaničku). Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu. Své věci 

a hračky dovedu uklidit na správné místo. 
 
SAMOSTATNOST – Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné 

kontrolovat a řídit své chování. 
 
Už umím být občas bez rodičů (u babičky, na škole v přírodě). Dovedu říci, co si myslím, 

s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla. 
 
JAZYK A ŘEČ – Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Už 

umím správně vyslovovat všechny hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět různé příběhy a 

povídat si s dospělými a kamarády. Napíšu hůlkovým písmem své jméno. 
 
MANIPULACE – Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, 

pravolevou orientaci. 
 
Už umím pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, nalepovat, kreslit a malovat. Dovedu 

správně držet tužku, znám geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Vím, kde je 

vpravo a vlevo. 
 
VNÍMÁNÍ – Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.  
Už umím rozeznat barvy, velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí. Dovedu 

slabikovat slova, rozpoznám rozdíl mezi číslicemi a písmeny. Znám základní dopravní značky a 

dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály. 

 

MYŠLENÍ – Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat 

se v elementárních matematických pojmech. 
 
Už umím počítat na prstech a vyjmenuji číselnou řadu (v rozsahu do 5 až 10). Dovedu srovnat 

skupiny věcí podle počtu (o kolik je jeden větší či menší). Třídím a porovnám předměty podle 

barvy, tvaru, 
 
velikosti, délky a váhy. Vím, kde je nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně. Co je dříve, později, včera a 

dnes. Umím řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty. 

 

PAMĚŤ – Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a 

schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit. 
 
Zapamatuji si, co jsem prožil, viděl a slyšel, a dokážu o těchto zážitcích vyprávět. Pamatuji si 

říkadla, básničky a písničky. Soustředím se na různé úkoly a dovedu je samostatně dokončit. 

 

PRAVIDLA – Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, 

schopné soužití s vrstevníky ve skupině. 
 
Už umím správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dovedu si povídat s ostatními dětmi a 

dospělými, umím se podělit o hračky a sladkosti. Poznám, co si druhý přeje, a dokážu se s ním 

dohodnout. Beru ohled na ostatní a umím říci svůj názor. Pomáhám mladším dětem. 

 

TVOŘIVOST – Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. Už umím pozorně 

sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení. Účastním se různých 

zábavných programů, slavností, sportovních akcí, výstav a dovedu říci, co jsem zde viděl, slyšel a 

co mne zaujalo. Znám mnoho pohádek a příběhů, mám své oblíbené hrdiny. Umím řadu 
 
písniček, básní a říkadel. Dokážu zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her (např. 

na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře). 



ZNALOSTI – Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém 
životě.  
Už se orientuji ve svém blízkém okolí (vím, kde bydlím, kam chodím do školky, kde jsou 
obchody, 
hřiště, kam se obrátit, když jsem v nouzi). Vím, jak se mám chovat doma, ve školce, u lékaře, v 

obchodě, na ulici nebo při setkání s cizími lidmi. Poznám a rozliším povolání, přístroje, dopravní 
 
prostředky, členy rodiny, rostliny a zvířata. Mám řadu poznatků o naší zemi (města, hory, řeky, 

jazyk, kultura), planetě (světadíly, jiné země a národy), vesmíru, ročních obdobích, počasí a 

cestování. 

 

Jak můžete pomoci svým dětem  
 
• 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, video či audiokazeta 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. A Třídní učitelka: Mgr. Lucie Barboříková 
1. DP 0136 

       2. AS 1401 
       3. JM 0160 
       4. TB 0184 
       5. JR 0081 
       6. DK 1274 
       7. RV 0195 
       8. LM 1209 
       9. ŠL 0195 
       10. MŠ0202 
       11. AK 0740 
       12. JH 0148 
       13.TCH0646 
       14. LL 1172 
       15. NS 1354 
       16. IR 1695 
       17. DJ 0859 
       18. ZD 0248 
       19. SH 0981 
       20. BO0298 
       21. BS 0778 
       22. MZ0610 
        

I. B Třídní  učitelka: Mgr. Jana Paulová 
1. OM 0193 

     2.ŠH0735 
      3. PS 0182 

     4. VM 0176 
     5. JO 0120 
     6. KD 1105 
     7.ŠŠ0772 

      8. TČ 0098 
     9. MB 0185 
     10. MH 1167 
     11. AM 1040 
     12. AY 1773 
     13. VH 0786 
     14. AV 1434 
     15. SV 1445 
     16. KN 0172 
     17. KJ 1499 
     18. NJ 0224 
     19.EK 0925 
     20. SŘ 0161 
     21. MK 0669 
     22. GB 1298 
      


