Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
Vaše děti byly zapsány do prvního ročníku ZŠ od 1. září 2021. Naší tradicí bylo, že jsme se
s rodiči setkávali v červnu nebo hned z kraje září, abychom si řekli první informace o škole
a vzájemně se poznali a popovídali si.
Pro letošní rok, vzhledem k epidemiologické situaci, volíme variantu – osobní společné
schůzky ve druhém týdnu – v úterý 7. září od 16:00 hodin.
Prvotní informace Vám také píšu nyní touto formou.
1. informace o naší škole a organizaci v ní získáte také na:
- webových stránkách školy: www.zsamaslapy.cz
- školní rok začíná 1. 9. 2021 v 8.00h, děti jsou ve škole pouze jednu vyučovací
hodinu = 45 minut, příchod do školy v 7. 40h, do třídy mohou s dětmi pouze rodiče
nebo jejich sourozenci. Děti se nepřezouvají, nesvačí, nesou si aktovku :
- ve třídě: společné přivítání, poté rodiče opouští třídu – jdou do přízemí, kde je
vedoucí vychovatelka školní družiny (ŠD) seznámí s provozem ŠD a rodiče si mohou
dítě do ŠD přihlásit, rodiče dětí, které k nám nechodily do MŠ, si budou moci přihlásit
dítě na obědy u vedoucí ŠJ (kdo chodil u nás do MŠ, nemusí dávat novou přihlášku,
variabilní symbol zůstává, pouze k 20. 8. je potřeba změnit u trvalého příkazu platbu
na 650,-Kč).
Pak se rodiče vracejí do třídy po vyzvání učitelkou a děti předvedou rodičům
nacvičené překvapení.
- další dny probíhá vyučování již 4h (8.00 – 12.00), kdo bude chodit na oběd, počítat
s tím, že nejdříve je možné děti si vyzvednout tak kolem 12. 30h – upřesní se v září,
- ve 2. týdnu probíhá výuka již podle daného rozvrhu, který bude zapsán v Žákovské
knížce (ŽK) = úřední dokument o prospěchu a chování dětí, píší se důležitá sdělení
mezi školou a rodiči – základní osobní údaje, omluvení absence,…,
- dále proběhne 1. třídní schůzka (termín viz. výše), kde budou podány již konkrétnější
důležité informace, týkající se chodu školy, třídy - proto, aby byli všichni spokojeni, je
potřeba navázat úzkou spolupráci mezi školou, rodiči i dětmi, předcházet a řešit
vzniklé konflikty, situace klidně se snahou domluvit se, pomoci dětem.
2. co potřebuje umět dítě před vstupem do ZŠ:
Denní režim
V době před nástupem dítěte do kolektivního zařízení je pro dítě potřebné, aby bylo přivyklé
klidnému, ale pravidelnému dennímu řádu (vstává ve stejnou dobu, činnosti a jídlo jsou
nabízeny ve stejnou dobu, chodí spát pravidelně v … hodin atd.). Pestrý program by mělo dítě
přijímat ochotně, pravidelnost dává dětem jistotu, větší vybočení z časového režimu může dítě
znejistit, nabourává jeho představy o plynutí času.
Denní režim a program určuje dospělý, není dobré zvykat dítě na to, že pokaždé
vyhovíme jeho přání a vše podřídíme právě jemu.

Odloučení od rodičů: Většinou bývá dítě schopno setrvat na kratší dobu u prarodičů,
kamarádky, tety apod.
Je nutné s dítětem vždy předem dohodnout, jak se vrátíte a dohodu dodržet. Tím se dítě
„otužuje“ a jeho nejistota v novém prostředí nebude tak veliká, neboť poznalo, že jej
opouštíte opravdu jen na domluvenou dobu. Stejně důležité je i to, aby v cizím prostředí
přijímalo jídlo, chodilo na WC a komunikovalo s dospělým.
Hygiena
Dítě musí před nástupem do ZŠ umět srozumitelně sdělit své potřeby, samo se obsloužit na
WC a u umyvadla, samostatně se vysmrkat apod. Zvýšená hygiena v době zvýšených
epidemiologických nároků, bude zajišťována za pomoci třídního učitele.
Oblékání, úklid
Je potřebné, aby si poznalo své věci (dobré ještě podepsat), umělo si samo a rychle svléknout
a obléknout základní oblečení (tričko, punčocháče, ponožky, tepláky…).
Dítě by mělo znát základní umístění potřebných věcí v domácnosti, tento řád dodržovat
a umět věci samostatně uložit na správné místo (oblečení, hračky, utěrky, kapesníky apod.).
Potom se učí i ve škole dodržovat čistotu a pořádek.
Komunikace
Před vstupem do ZŠ je nezbytné, aby dítě reagovalo na své jméno. Na zavolání otočí hlavu
k volajícímu a podívá se, aby rozumělo, co se mu říká. Umí vnímat a poslechnout běžný
pokyn (pojď sem, vezmi si toto, připrav si, ukliď si, přines … apod.) napoprvé. Zná své jméno
a příjmení.
Umí pozdravit, poprosit, poděkovat – zdvořilostní návyky má vypěstované z domova.
Mluví se známými dospělými – s kamarádkou, tetou, sousedem,…. Odpovídá na jejich
dotazy, umí o něco požádat (jít na WC, půjčit si něco), vypráví jim, co zažilo celou větou.
Důsledná příprava na docházku do školy je důležitá pro dítě i pro rodiče. Dítě přestává být
předškolákem a stává se školákem.
Ve škole přijdou na řadu i mnohé nové zkušenosti – zejména z oblasti sociálních kontaktů.
Dítě bude přijímat novou autoritu „cizí osoby“, učit se společně žít s dalšími vrstevníky. To
přinese mnohá omezení jeho osobní svobody a volby, bude se učit přizpůsobovat. Půjde mu to
snáze, když bude umět o svoji osobu pečovat samostatně. Nebojí se poprosit o pomoc.
Přes prázdniny by bylo dobré zjistit si, jak na tom dítě je ve výše uvedených oblastech,
trénovat a posilovat je, aby jeho přechod do školy byl pro dítě co nejsnazší.

3. Příprava pomůcek:
- seznam bude ještě vyvěšen i na webových stránkách.
Pomůcky pro prvňáčky:
- aktovka (lehká),
- penál: tužka měkká č. 1, 2 (2x), guma (měkká), ořezávátko (s možností zachycení odřezků),
nůžky (malé, kulaté špičky, vyzkoušejte, zda stříhají), pastelky (silnější), pero (až ve 2.
pololetí, ne propisku, ne zmizík), lepidlo tuhé v tyčince, 1x zvýrazňovač.
Sešity: Můžete nakoupit ve Slapech u paní Žákové, domlouváme se s ní, co budete
potřebovat, má již zkušenost.
2x malý notýsek, 2x školní sešit s pomocnými linkami 1G, 2x školní sešit s pomocnými linkami
1, 1x školní sešit čtverečkovaný 1x1cm, 2x školní čtverečkovaný 8f, 2x linkovaný sešit č. 512,
2x č. 513, papír na kopírování (2x balení),
velký šanon + euro obaly, desky na skládací abecedu a číslice, desky na pracovní sešity
a učebnice.
Pracovní sešity, školní sešity a učebnice obalíte s dětmi postupně, během prvních 14 dnů,
takže obaly nakoupíte konkrétně podle jejich velikosti. Vše podepište jménem – tiskacími
velkými písmeny.
Vv a Pč: 1x barevné papíry, 1x sada barevných čtvrtek, 20 ks čtvrtky A3, 20 ks čtvrtky A4,
(nepodepisujte), voskovky, suché křídy, kelímek, igelit na krytí lavice, malá plastová
podložka na modelování, modelína, štětce – plochý a kulatý (několik velikostí), temperové
barvy, paletka, vodové barvy, tuš černá, hadřík, lepidlo tuhé v tyčince, Klovatina, Herkules,
špejle, zástěra (velké tričko, košile – nutné na převlečení), kufřík na výtvarné potřeby (může
být i pevná krabice)
Tv - Pobyt v tělocvičně: látkový sáček na převlečení dovnitř – tričko, kraťasy nebo krátké
legíny, tepláky, mikina + náhradní kalhotky (slipy), ponožky, sálová obuv (nešpinící
podrážku – nutno vyzkoušet)
Pobyt venku: obuv venkovní – pevná, tepláky či kraťasy, kšiltovka – prosíme oblečení
přizpůsobovat počasí, je dobré ho mít podepsané
Do třídy: malý ručník (ještě uvidíme, co doporučí hygiena), polštářek, látkový ubrousek na
svačinu, bačkory (ne pantofle), papírové kapesníky (1- 2 balení).
Ostatní pomůcky si budeme doplňovat postupně během školního roku. VŠE PROSÍM
PODEPIŠTE.
První den se nepřezouváme. Výtvarné a další pomůcky si budou děti nosit až druhý den a vše
si doplní během prvních 14 dnů.

Těším se na Vás i Vaše děti, tř. uč. Mgr. Jindřiška Skokanová

