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POZVÁNKA 

K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU 

S VEČERNÍČKEM 
 

Vážení rodiče,  
 

opět se blíží doba, kdy na Základní škole v Bohdalicích uvítáme budoucí školáky, 

kteří se v doprovodu svých rodičů a blízkých přijdou zapsat do 1. ročníku. Vstup 

do školy je důležitým momentem nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. 

Žák 1. třídy musí začít plnit kvantum povinností, které jsou nezbytně nutným 

předpokladem jeho školní úspěšnosti. Ovšem, bez pomoci Vás, rodičů, by tyto 

úkoly byly pro Vaše děti v počátcích školní docházky jen těžko zvládnutelné. 
 

Zveme Vás tímto k zápisu  

do 1. třídy Základní školy v Bohdalicích. 
 

Zápis se koná v pondělí dne 8. dubna 2019 

od 15:00 do 17.00  

v budově Základní školy v Bohdalicích. 
 

Vaše případné dotazy rád zodpoví Mgr. Jakub Vaštík na těchto telefonních 

číslech: 517 358 276 a 603 346 182. 
 

Těšíme se na Vaše dítě a na oboustrannou spolupráci s Vámi,  

rodiči budoucích žáků naší školy. 
 

V Bohdalicích dne 11. 3. 2019                                                                    

                                                       Mgr. Jakub Vaštík 

zástupce statutárního orgánu 

 

 

 

 

mailto:zsbohdalice@vys.czn.cz


Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace,  
683 41 Bohdalice 1, IČ: 46 271 139 

tel.: 517 358 276, e-mail: zsbohdalice@vys.czn.cz, www.zsamsbohdalice.cz 

 

 

Co by Vaše děti měly k zápisu znát a umět? 
 

☺ Nakreslit postavu 

☺ Poznat základní geometrické tvary 

☺ Přesně napodobit předkreslené tvary a skupiny bodů 

☺ Znát barvy, základní číslice a některá písmena velké tiskací abecedy 

☺ Zarecitovat krátkou báseň nebo zazpívat písničku 

☺ Znát základní informace o sobě a své rodině 

Co by si měli rodiče k zápisu přinést? 
 

☺ Občanský průkaz 

☺ Rodný list dítěte 

☺ Kartičku pojištěnce (budoucího prvňáčka) 

☺ Potvrzení o povolení odkladu školní docházky 

☺ Popř. zprávu z vyšetření OPPP nebo SPC 
 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a přejeme jim  

hodně šťastných a spokojených dnů ve škole! 
 

Domácí úkol pro budoucího prvňáčka: 

Vykresli obrázek pastelkami a přines ho k zápisu 
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