
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ  

Vážení rodiče, 

Každý rok děti z nejstarších ročníků naší MŠ 

opouštějí své třídy a stávají se z nich školáci. 

I letos tomu nebude jinak. Aby však přechod 

dětí z MŠ do ZŠ proběhl hladce, je třeba děti 

na zásadní životní změnu dobře připravit, jít 

k zápisu a zejména a především se spolu 

účastnit činností zaměřených na dosažení 

školní zralosti také doma. Nenechávat vše na 

mateřské školce. Neboť mateřská školka 

nikdy nenahradí rodinnou výchovu. Není to 

jejím posláním. MŠ je instituce připravující 
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Doma kreslíme, učíme dítě správně držet tužku 

 

děti pro další vzdělávání, nikoli instituce 

výchovná, převýchovná či nápravná. Je třeba, 

aby i vy rodiče, jste byli plně zodpovědní za 

výchovu a další vzdělávání svých dětí. Je 

třeba si uvědomit, že vaše děti jsou ve svých 

rodinách v uzavřeném kruhu rodinném, nikoli 

ve velmi početném společenství vrstevníků, 

jako je třída MŠ či třída ZŠ, která na děti 

čeká. Je třeba si uvědomit, že většinu času vy 

rodiče trávíte v práci a vaše děti ve vzdělávací 

instituci, která rodinu nikdy nemůže nahradit. 

Věnujte proto, prosím, maximum času svým 

dětem a učte je poznávat svět, aby pro ně 

přechod do nového prostředí nebyl zatěžující, 

nezvladatelný a stresující. Hodně štěstí! 
 

 

 

  

 

 

      SS TT OO NN OO ŽŽ KK AA     

MM ŠŠ   JJ II RR ÁÁ SS KK OO VV AA   

Co mám umět k zápisu: 
Své celé jméno a místo, kde bydlím. Jména 

sourozenců, popř. jména rodičů a jejich 

zaměstnání, základní barvy a jejich odstíny. 

Umím rozlišit, co je krátké a dlouhé, napočítat 

do pěti a porovnat, co je více či méně. Umím 

určit, která kostka je první, poslední, 

uprostřed. Která barva kostky je první, která 

barva kostky je v řadě poslední. Umím rozlišit 

kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník. Poznám 

levou a pravou stranu, co je nad, pod, před a 

za. Umím roční období a dokážu přirovnat i 

to, co je pro ně typické, dokážu zazpívat 

písničku (třeba ne úplně správně), znám 

básničky, vím jaký je mezi nimi rozdíl. Znám 

pohádky, umím povyprávět děj, vím, co jedí 

zvířátka, jaké mají mláďátka, umím vytleskat 

slabiky a poznám první písmenko ve slově. 

Také vím, že vstávám ráno, v poledne 

obědvám a večer chodím spát. Umím složit 

obrázek, pokud není v celku, umím si po sobě 

uklidit, sám se obléct, umím dodržovat 

pravidla a vím, že je třeba pomoct ostatním, 

když to potřebují. Umím pozdravit, poprosit, 

umím poděkovat.  Ještě neumím číst a psát, 

ale umím držet tužku a nakreslit sebe nebo 

maminku s tátou, dům, ve kterém bydlíme. 

Umím toho moc!!! Ale přál bych si umět víc. 



 

 
 

    Ve školce se předškoláci připravují k zápisu, ale i maláčci poznávají svět… 

 

Adaptace maláčků v MŠ: 

Ve školním roce do nejmladšího oddělení v 

pavilonu A dochází 25 dětí ve věku 2-4 let. 

Za nejdůležitější v tomto období dítěte 

považujeme adaptaci na prostředí MŠ, 

osvojení si pravidel třídy a režim školky. 

Nesmíme zapomenout také na samostatnost a 

zdokonalování sebeobsluhy dětí v 

každodenních činnostech, jakými jsou 

oblékání, hygiena, stravování. Pro to, aby děti 

zvládly odloučení od maminky a tím pádem 

nástup do školky, jsme se vlídným, laskavým 

a hravým přístupem snažily o to, aby 

adaptace proběhla klidně a bez problémů. 

Našim cílem je, aby děti chodily do školky 

rády. Spokojené dítě, spokojený rodič, 

spokojená učitelka. :-) Za velké plus považuji 

docházení chůvy, která pomáhá s dětmi, které 

ještě nemají 3 roky. Pro všechny je to velká 

pomoc. V průběhu roku jsme od her přešli k 

hravému učení. Prožili jsme spoustu zážitků, 

od tvoření, pečení, divadel přes návštěvu 

Mikuláše, vánoční besídky k masopustnímu 

karnevalu a vítání Jara. Ani jsme se nenadáli 

a máme před sebou poslední čtvrtletí školního 

roku a my se moc těšíme na další zážitky, 

které nám školka přinese.  

  

     Z adaptace maláčků: 

 
 

Paní učitelka u zápisu se bude ptát, zda 

vaše dítě umí písničku, či básničku. Bude 

také chtít vědět, zda vaše dítě zná nějakou 

klasickou pohádku. Je třeba, aby se děti u 

zápisu nebály mluvit, vyprávět, zpívat. 

V průběhu roku jsme toho s dětmi ve školce 

zažili a procvičili hodně, je dobré děti 

podpořit v tom, aby si vzpomněly. 

 

 

 

  

  

A co bych měl umět dále: Důležitá informace: 


