
 

 

 

 

 

Vážení rodiče. 

Přivádíte k zápisu svého budoucího prvňáčka. Někdo se smíšenými pocity, které 

možná pramení z nejistoty, jaké budou ve škole nároky, co bude potřeba koupit, 

zařídit atd. 

 Jako budoucí učitelé vašeho dítěte bychom teď rádi rozptýlili některé vaše 

nejistoty a pochybnosti.  

 Počátek školní docházky by neměl být pro vaše dítě nijak traumatizující. 

Samozřejmě povinností bude pomalu přibývat, ale mělo by se tak dít nenásilnou 

formou. Výchovné metody by měly směřovat na city dítěte, k uvědomělému 

správnému chování. Všechno učení by mělo probíhat pro dítě zajímavou 

formou, ale s vědomím, že nejde jen o hru, ale že se něco nového učím nebo 

dozvídám.  

 Není potřeba dítě před nástupem do školy učit čtení či počítání, to vše 

zvládne později. Mělo by se však trénovat v soustředěnosti, pečlivosti a výdrži 

při „práci“. Také by si mělo procvičovat jemnou motoriku prstů, znalost barev 

(skládanky PUZZLE, stavebnice, pexeso, hry s korálky, drobnými kostkami, 

kreslení, vybarvování – pozor na správné držení psací potřeby). Je dobré dětem 

číst, hodně si s nimi povídat. Mezi další schopnosti, které by měl školák mít, 

patří např. poslušnost, trpělivost, snášenlivost a kamarádskost.  

 Nabízíme vám akce, které vám pomohou: 

bude to  DEN PRVŇÁČKA (viz. „info-pohlednice“ při zápisu), kdy se Vaše 

dítě seznámí nenásilnou formou více s naší školou. 

 Jaké školní pomůcky budou děti potřebovat, se dozvíte na první „třídní 

schůzce“ v aule školy  - termín vám zavčas sdělíme. 

(kdy i o děti bude postaráno). Opravdu nic nekupujte dopředu, bude čas. 

Další podrobnější informace od nás obdržíte na začátku školního roku. 

Pokud bude vaše dítě chodit na obědy do školní jídelny (doporučujeme!), 

můžete mu obědy objednat již od 1. září.  
      vyučující a vedení školy 

Ještě k zápisu: 

- zda je vaše dítě přijato do naší školy, se dozvíte na dveřích školy nejdříve 

v pondělí 16. dubna 2017 od 12 hodin nebo také v tento den na školním 

webu: www.zsbrok.cz . Vše anonymně, pouze podle evidenčního čísla 

- uvažujete-li o odkladu, vyžádejte si IHNED písemné informace 

- adresa školy: Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o., PSČ 792 01 

- telefony: 554 231 199 (spoj.), 554 231 165, 732 235 888 (ředitelna) 

- E-mail: reditel@zsbrok.cz  

http://www.zsbrok.cz/
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