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Projekt „Předškolák“ 
informace pro rodiče budoucích prvňáků  naší školy  

Co to je?  

Je to projekt, jehož cílem je připravit děti hravou formou na vstup do školy, součástí je setkávání učitelek ZŠ 

s předškoláky. Děti se seznámí s pracovníky a provozem základní školy. Velký význam má zejména depistáž u dětí s 

náznaky školní nezralosti. 

Aktivita proběhne během měsíce dubna a bude rozdělena do 3 setkání, během kterých budou děti plnit úkoly 

zaměřené na předškolní dovednosti: 

 hrubá motorika a grafomotorika 

 řeč, melodie řeči, slovní zásoba 

 sluchové vnímání 

 prostorová orientace 

 početní představy 

První setkání - seznamovací - učitelky 1. stupně ZŠ navštíví děti v MŠ Šanov, kde se děti představí a předvedou, jak 

v mateřince pracují. 

Další setkání proběhne ve škole, kam děti přivede učitelka MŠ nebo zákonný zástupce. Děti si prohlédnou školní třídu 

a budovu, zahrají si na vyučovací hodinu. Termín návštěv dětí ve škole: 

12. dubna a 19. dubna 2018 

od 9:40 hodin v budově školy, Šanov, ul. Komenského 241. 
 

Účast dítěte v projektu „Předškolák“ má motivační charakter a není podmínkou pro podání žádosti a 

následnému přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Šanov.  

Jak bude probíhat zápis? 
Rodiče se dostaví společně s předškolákem do školy a převezmou rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Podmínkou pro vydání rozhodnutí je doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Zápis proběhne v pondělí 23. dubna 2018 od 15:00 hodin 

v budově školy, ul. Komenského 241, Šanov. 

K zápisu přineste OP rodičů a rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí o svěření do péče (rodiče cizinců musí přinést 

doklad o povolení k pobytu v ČR). 
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Co máme dělat, když chceme odklad? 
Rodiče nejpozději při zápisu podají žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti přiloží vyjádření školského 

poradenského zařízení (pedagogicko - psychologická poradna, dále jen PPP) a odborného lékaře - pediatra. Ředitelka 

školy rozhodne o odkladu. 

Co máme dělat, když chceme dát do školy dítě pětileté? 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v období od 1. září 2018 do 31. prosince2018, může být přijato na základě 

doporučujícího vyjádření PPP. 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku od 1. ledna do 30. června 2018, může být přijato na základě doporučujícího 

vyjádření PPP a odborného lékaře - pediatra. 

Žádost o přijetí k ZV opatřenou kódem a zápisní list pro školní rok 2018/2019 získáte na jednom 

z těchto míst: 

 MŠ Šanov, Komenského 241 

 ředitelství školy Komenského 241, Šanov 

 www.zssanov.cz 

Vyplněnou žádost a zápisní list odevzdejte do 16. 4. 2018 v MŠ Šanov nebo v kanceláři školy. 

Info: www.zssanov.cz   

Kontakty:  

Telefon MŠ: 721 988 885 

Telefon ZŠ: 515 229 410 

Telefon pedagogicko - psychologické poradny Znojmo: 515 260 077, 515 260 078 

E-mail ředitelství školy: škola@zssanov.cz  

E-mail mateřské školy: skolkasanov@seznam.cz 
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