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 POZVÁNKA 

K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU 
 

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. 
 

 

V případě, že to situace umožní, prosím přijďte ve středu 7. dubna 

odpoledne do budovy Základní školy v Bohdalicích.  

Přesné časy zájemcům přidělíme tak, aby se nás ve škole nepotkávalo více, 

než je nezbytně nutné.  
 

Bohužel zatím se jako pravděpodobnější varianta jeví, že v dubnu proběhne pouze formální 

(papírová) část zápisu. V tom případě bychom uspořádali setkání dětí a rodičů s paní učitelkou 

hned, jakmile to bude možné. Každopádně prosím sledujte informace na webových stránkách 

školy.  

 
 

V případě, že to situace neumožní, prosím doručte žádost o přijetí nebo 

odklad a další potřebné dokumenty do školy v termínu od 6. do 9. dubna.  
 

Přehled dokumentů naleznete na další stránce. Dokumenty jsou k dispozici na webových 

stránkách školy a vytištěné k vyzvednutí na vrátnici školy.  
 

Vaše případné dotazy rád zodpoví Mgr. Jakub Vaštík na telefonním čísle: 602 303 106. 
 

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

rodiči budoucích žáků naší školy. 
 

V Bohdalicích dne 15. 3. 2021                                                                    

                                                       Mgr. Jakub Vaštík 

zástupce statutárního orgánu 
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Organizace zápisu do 1. ročníku 
 

Varianta pro případ, že se budeme moci osobně setkat 
 

K zápisu prosím přineste:  

☺ Občanský průkaz 

☺ Rodný list dítěte 

☺ Kartičku pojištěnce (budoucího prvňáčka) 

☺ Potvrzení o povolení odkladu školní docházky 

☺ Popř. zprávu z vyšetření OPPP nebo SPC 

☺ Vybarvený domácí úkol budoucího prvňáka  

 

Na místě Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných dokumentů.  

 

Varianta pro případ, že se nebudeme moci osobně setkat 
 

Žádáte-li o zápis, prosím doručte:  

☺ Žádost o zápis 

☺ Kopii rodného listu  

☺ Informovaný souhlas – seznámení s desaterem  

 

Informace o přidělení registračního čísla budou odeslány elektronicky na uvedené emailové 

adresy nebo sděleny telefonicky.  

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na okně šatny a na webových stránkách školy. Budete-li 

mít zájem o vydání originálu rozhodnutí, prosím kontaktuje mě a domluvíme se na předání.  

 

Žádáte-li o odklad, prosím doručte:  

☺ Žádost o odklad 

☺ Kopii rodného listu 

☺ Doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa 

☺ Doporučení pedagogicko-psychologické poradny  

 

Možné způsoby doručení:  

☺ datovou schránkou 

☺ emailem s ověřeným elektronickým podpisem 

☺ poštou 

☺ osobně (mimo provozní dobu můžete vhodit do schránky)  

 

Budete-li potřebovat pomoc s vyplněním, prosím zavolejte.  
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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 

 

Na webových stránkách školy se brzy objevoví rady a náměty pro rodiče, jak s dítětem do 

nástupu do školy pracovat a jak mu pomoci, aby byl jeho nástup co možná nejhladší. 
 

 

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 

 


