
Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 
 

Rádi byste zapsali svého budoucího prvňáčka na naši školu? Co je pro to potřeba 
udělat? Na co se můžete těšit? Co by mělo Vaše dítě umět před nástupem do 
1. třídy? 
Na tyto otázky se Vám pokusíme odpovědět. 
 
o Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 budou opět 

probíhat elektronicky – na webových stránkách www.zskomenda.cz, záložka 
Zápis do 1. tříd. Registrace bude spuštěna 1. března 2022.  

Ještě před spuštěním registrace vedení školy připravilo 23. února 2022 od 
17.00 hodin informační schůzku pro rodiče přes MS TEAMS. Na schůzce rodiče 
dostanou veškeré potřebné informace k nástupu dětí do první třídy. 

o Žádost o přijetí tedy bude možné podat v termínu 1. – 31. 3. 2022 
BEZ NÁVŠTĚVY ŠKOLY – elektronicky, poštou nebo vhozením do schránky 
školy 

o V případě příznivé epidemiologické situace proběhne KLASICKÝ ZÁPIS 
S DÍTĚTEM první týden v dubnu. Bude se týkat i dětí dříve zapsaných 
elektronicky.  

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem dle zvoleného a domluveného 
času. Bude nutné s sebou přinést:  

 žádost o přijetí dítěte do 1. třídy 
 rodný list dítěte 
 doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu 

zákonného zástupce) 
 doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz)  

 
V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba dodat také vyplněnou 
Žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného poradenského 
zařízení a dětského lékaře – do 31. května 2022. O odklad školní docházky 
zákonný zástupce žádá v případě nedostatečné tělesné nebo duševní 
vyspělosti dítěte. 

Na co se v naší škole můžete těšit? 

 úzkou spolupráci školy s rodinou 
 milé paní učitelky 1. stupně 
 respekt k individualitě žáka 
 výuku anglického jazyka již od 1. třídy 
 učebny vybavené interaktivními tabulemi 
 projektové dny, kulturní a sportovní akce, školy v přírodě 

 

Co má dítě umět před nástupem do 1. třídy? 

Začátek školní práce svému dítěti ulehčíte, když: 

 budete již teď na něm vyžadovat správnou výslovnost 
 povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítané pohádky 
 soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se 

zabývalo vedlejšími věcmi 
 je zvyknete na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo rozdělanou 

práci 
 je navyknete, aby denně plnilo drobné úkoly při domácích pracích 
 je povedete k tomu, aby po hře uklidilo hračky 
 je naučíte pozdravit, poprosit, poděkovat 
 je navyknete, aby ve stejnou dobu vstávalo, jedlo, chodilo spát 
 

Čemu mě, maminko a tatínku, naučíš? 

 rychle se obouvat, zouvat, zašněrovat boty 
 oblékat, svlékat a skládat si věci  
 rozepínat a zapínat knoflíky 
 zapínat a na záda navlékat aktovku 
 umývat si ruce 
 znát adresu svého bydliště 
 chodit bezpečně a včas do školy 
 přecházet opatrně ulice 

Co bude potřeba nakoupit před nástupem do školy? 

 Seznam pomůcek dostanou rodiče při individuálních konzultacích – 
termíny budou včas oznámeny.  

http://www.zskomenda.cz/

