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Vážení rodiče, 
                        Váš syn – dcera začne navštěvovat v letošním roce první ročník základní školy. 

Dovolujeme si vás tímto požádat o první spolupráci. 

Před vstupem do školy by se mělo dítě samostatně obléknout, svléknout, 

přezout, obout, zašněrovat kličku, umýt se, učesat, používat kapesník a obsloužit 

se samo na WC. Tomu všemu je učte doma postupně a systematicky 

 – info přiloženo. 

Dále by mělo znát nejkratší a nejbezpečnější cestu do školy, včetně chování 

na silničním přechodu. 

 

Po zkušenostech z minulých let vás žádáme o zajištění níže uvedených věcí, 

které bude Vaše dítě od 1. třídy potřebovat: 

 

a) batoh nebo školní taška (vše upraveno pro nošení na zádech) 

b) kapsář  ( na připevnění k lavici – pro potřeby na Vv) 

c) látkový sáček na bačkory a větší sáček na cvičební úbor 
d) cvičební úbor (vhodnou sportovní obuv a  sportovní oblečení do tělocvičny 

                              i na ven) 

e)   bačkory na přezutí 

f)   věci na výtvarnou a pracovní výchovu: igelit na lavici, kelímek   

       na vodu, nůžky – ostré se zaoblenými konci (pro bezpečnost dětí) 

       a vodové barvy  

g)  penál s vybavením -2 tužky - č.1 + č.2, pastelky (nejlépe trojhranné), gumu,    

       fixy a ořezávátko 

                  h)   popisovací fólii –  velikosti  A 4 a  A 3 

                  i)    látkový ubrousek jako prostírání na svačinu 

j)    láhev z umělé hmoty – pitný režim 

                           k)   desky na sešity + obaly na sešity a knihy 

l)    viditelně podepsaný ručník s poutkem 

m)  desky na písmenka ABC – tvrdé, desky na číslice (nejlépe do 20). 

 

                            Všechny věci by měly být viditelně podepsané. 
*************************************************************************** 

Příp. kontakt: škola - sekretariát  483 737 920, 483 737 922  

 
ROZHODNUTÍ o přijetí Vašeho dítěte na ZŠ Mozartova 

bude pod čísly přidělenými u zápisu uvedeno 
 

1) na webových stránkách školy (www.zsmozartova.cz) 
2 ) na vstupních dveřích do budovy školy 

3) můžete si ho vyzvednout i osobně – po telefonické domluvě !! 
v týdnu od 23. do 26. dubna 2019 (od 7,40 do 15,20 hod.) 
na sekretariátu školy – 1.patro - nutný doklad totožnosti. 

 



 
 
 
 

 
Vážení rodiče, 
 

nabízíme Vašemu dítěti program „ Veselá školička“, 
který bude pro všechny přijaté prvňáčky 

od pondělí 29. dubna 2019 na ZŠ Mozartova. 
V rámci tohoto již tradičního programu děti stráví každé pondělí 

od 15,00 do 16,00 hod. až do 3. června  2019 
v prostorách školy při zajímavých činnostech. 

 
Celou akci zajišťují učitelé obou stupňů, 

 řadu hodin už i budoucí 
učitelé Vašich dětí. 

 
Poznámka: není povinné,  

program mohou děti navštívit podle Vašich časových možností. 
 

Součástí informací u zápisu je Přihláška ke stravování  
(při ztrátě ji lze najít na webových stránkách školy nebo si ji můžete 

vyzvednout v pokladně ŠJ). 
 

Vyplněné přihlášky je možné předat 
již v průběhu června 2019 v pokladně ŠJ. 



Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy:  

(doporučení našeho školního psychologa) 

 

• Znát své jméno (poznat i napsané), jméno rodičů, adresu bydliště  

• Umět se obléknout, uklízet své věci, poznat své věci  

• Zavázat si kličky na botách  

• Samostatně se stravovat  

• Poznat základní barvy   

• Orientovat se v počtu do 10, poznat základní tvary  

• Vyjmenovat měsíce, dny a části dne, zvládat časovou orientaci  

• Rozlišovat pravou a levou, udržovat oční pohyby zleva doprava  

• Soustředit se na práci přibližně půl hodiny  

• Správně držet tužku, napodobit jednouché tahy tužkou   

• Kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat nůžkami, modelovat  

• Sledovat příběh, jednoduše ho vyprávět a zachovat posloupnost děje  

• Zvládat smyslové vnímání a rozlišování (hlavně zrakem a sluchem)  

• Určit sluchem první a poslední hlásku ve slově, počet slabik   

• Rozeznat sluchem dlouhé a krátké hlásky, tvrdé a měkké hlásky  

• Poznat zrakem rozdíly nebo shodnosti, oční pohyby zleva do prava  

• Samostatně se vyjadřovat, gramaticky správně se správnou výslovností  

• Samostatně zpívat a říkat básničky  

• Opakovat pohyb při rozcvičce, houpat se, házet míčem, skákat…  

• Komunikovat s vrstevníky, dospělými, rozlišovat sociální situace  

• V přiměřených situacích se samostatně rozhodovat a hodnotit  

• Sledovat krátkodobý cíl a zapojit vůli  

• Přizpůsobit se a pracovat v kolektivu  

 


