Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
Vážení rodiče!
Svým budoucím žákům naše škola nabízí:
- pohodu školního prostředí
- realizace ŠVP – „Škola mnoha možností“ v 1.- 9. ročníku ZŠ
- zdravé učení založené na principu Zdravé školy a tvořivého učení
- zajímavou činnost ve školní družině
- bezplatně škola zajistí žákovi - učebnice
- balíček školních potřeb
Seznam pomůcek, které budou zajišťovat rodiče, bude vyvěšen v červnu společně se seznamy 1. tříd
u hlavního vchodu jednotlivých pracovišť školy.

A ještě několik rad a zásad pro Vás rodiče a budoucí prvňáčky:
Zákonný zástupce dítěte je povinen dle zákona 561/2004 (školský zákon)§ 22 odstavec 3:
a) zajisti, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3(údaje do školní matriky)a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto
údajích.
DESATERO PRO RODIČE
1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.
2. Každý den ostrouhám tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti,
společně je dáváme do aktovky.
4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se
odpovědět na jeho dotazy.
10. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu
něco ve škole nedaří.

DESATERO PRO PRVŇÁČKY
1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých
kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

Na spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi se těší pedagogičtí pracovníci.

Vážení rodiče,
pro Vaše dítě bude vstup do první třídy úspěšný a snadný, pokud budete vědět, jak
má být připraveno. Uvedený text Vám může pomoci posoudit, jaké jsou na dítě
kladeny požadavky.

Optimální připravenost
Vyjadřování ve větách a jednoduchých
souvětích,
schopnost
konverzace
s dospělými, schopnost spontánního popisu
dějů, poznatků, úvah. Klade mnoho otázek.
Umí vyprávět o rodičích, sourozencích.

Nedostačující připravenost
Vyjadřování pomocí jednotlivých výrazů,
jednoduchých vět, zřídka samostatně.
Vyprávění
nesrozumitelné,
chaotické.
Neklade otázky k doplnění svých znalostí.
Dětská
zpěvavá
intonace,
mazlivá
výslovnost.

Orientace v okolí - zná svoji adresu, jména Nezná základní údaje o svém okolí.
a povolání rodičů, svoje nacionále.
Má rozvinuty základy logické paměti, umí Nedovede počítat, chybný úsudek
počítat s pochopením - zná číselné řady,
chápe vztah větší - menší, více - méně.
Vyspělost v grafických projevech - umí Neobratné
zacházení
s
tužkou.
napodobit jednoduché psací písmo zná V nakreslených tvarech nelze rozpoznat
několik tiskacích písmen. Umí popsat, co jednotlivé předměty.
nakreslilo.
Je schopno soustředit se na práci, odolává Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá
rušivým podnětům, dokáže překonat únavu rozptýlit, často přerušuje práci.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou

Vyhýbá se cizím osobám, je stydlivé,
bázlivé, nebo nadměrně upovídané,
předvádí se.

Umí ovládnout své emocionální projevy

Má tendenci jednat impulzivně a bez
zábran.

Umí pracovat ve skupině pod dálkovým Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za
vedením
pobízení dospělého.
Schopnost zapojit se do kolektivních her, Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře
chápe pravidla, umí ustoupit jinému dítěti.
je svárlivé, agresivní.
Samostatnost - samo se umí obléknout,
najíst, udržovat pořádek, správně plní
pokyny, chce být užitečné, má zájem o
úkoly, hraje si na školu, na práci. Započaté
práce se snaží dokončit.

Nesamostatné, nedbá o pořádek a o své
věci. Ničí sešity, knihy. Nepokouší se
pomáhat, u práce nemá výdrž. Převládá
zájem o hru.

Podřizuje se pokynům dospělých, i když Neposlušné, odmítá vyhovět.
jsou nemilé, chápe jejich nutnost.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Zákon č. 561/2004 Sb. § 37 odst. 1
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
OBLASTNÍ PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV,
PRACOVIŠTĚ BOSKOVICE
Štefánikova 2
(3.patro)
680 01 Boskovice
Telefon:
516 454 178
Mobil:
721 754 139

E-mail: poradna@pppboskovice.cz
www.pppvy.cz/boskovice/

