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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 k zápisu  

do 1. třídy Základní školy v Bohdalicích. 
 

 

Zápis se koná v úterý 5. dubna 2022 

od 14:00 do 17:00 

v budově Základní školy v Bohdalicích.  

Na lekcičkách bude domluven rozpis časů.  
 

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

webových stránkách školy a budou připraveny i v den zápisu, kdy Vám s jejich vyplněním 

pomůžeme.    
 

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 21. 3. 2022                                                                    

                                                       Mgr. Jakub Vaštík 

zástupce statutárního orgánu 
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Seznam potřebných dokumentů 
 

Zápis do ZŠ 
 

Budete potřebovat:  

☺ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (můžete si předpřipravit nebo vyplníme 

společně na místě, uvádějte datum 5. 4. 2022)  

☺ Občanský průkaz 

☺ Rodný list dítěte 

☺ Kartičku pojištěnce dítěte (stačí znát její název)  

☺ Potvrzení o povolení odkladu školní docházky (byl-li předtím udělen jinou školou) 

☺ V případě předčasného nástupu u dětí narozených od září do prosince doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení (OPPP).  

☺ V případě předčasného nástupu u dětí narozených od ledna do června doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení (OPPP) a odborného lékaře.  

☺ Vybarvený domácí úkol budoucího prvňáka  

 

 

Odklad  
 

Budete potřebovat:  

☺ Žádost o odklad (můžete si předpřipravit nebo vyplníme společně na místě, uvádějte 

datum 5. 4. 2022)  

☺ Doporučující posouzení školského poradenského pracoviště  

☺ Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

☺ Rodný list dítěte 

☺ Kartičku pojištěnce dítěte (stačí znát její název)  

☺ Potvrzení o povolení odkladu školní docházky (byl-li předtím udělen jinou školou) 

☺ Vybarvený domácí úkol budoucího prvňáka  

  

Preferujeme osobní účast u zápisu, dle legislativy lze podání učinit také:  

☺ datovou schránkou 

☺ emailem s ověřeným elektronickým podpisem 

☺ poštou 

V tomto případě je nutné dodržet stanovený termín.  
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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 jsou náměty, 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 

 


