
Zveme na zápis do prvních tříd 
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 
4. dubna od 13 do 18 hodin a v pátek 5. dubna od 13 do 17 hodin. 

Zápis je určen pro děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věk 6 let a dále děti, 
kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky. 
Doporučujeme, aby se rodiče na zápis dostavili i s dětmi. Nejde sice 
o podmínku, ale samotný zápis koncipujeme tak, aby se pro děti jednalo 
o zajímavou zkušenost a zábavu. O podmínkách přijetí mladších dětí se 
dočtete na straně 2. 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Chcete si 
rezervovat 
přesný čas 
zápisu? 
Zejména v prvních 
hodinách zápisu 
naši pedagogové 
mnohdy jen stěží 
zvládají rychle 
odbavit všechny 
zájemce. Nabízíme 
možnost 
dohodnout si 
přesný čas zápisu, 
nejde však 
o podmínku. 

Kontaktní údaje 
Adresa školy 

1. ZŠ Rakovník 
Martinovského 153 
269 01 Rakovník 

Telefon 

+420 313 512 397 
+420 725 399 299 

E-mail 

reditel@1zsrako.cz 
1zsrako@1zsrako.cz 

www.1zsrako.cz 

ŠKOLIČKA 
A RODIČOVSKÁ 

KAVÁRNA 
6. 3. od 15:30

1
DEN 

OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

15. 3. od 8:00

2
POHÁDKOVÁ 

ŠKOLA 

26. 3. od 14:00
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Zajímá vás, co by měl 
předškolák zvládat? 
Zápis není zkouška. Není třeba 
s dítětem cvičit určité znalosti 
a dovednosti. Snad každého rodiče 
však zajímá, zda je dítě pro zahájení 
školní docházky skutečně připraveno. 

Rodiče se mohou dozvědět, co by měl malý 
školák zvládat, ale také, jaké povinnosti mají oni 
samotní, například z brožury Budeme mít 
školáka autorky Jany Kovářové. Velmi obsáhlý 
materiál věnovaný problematice školní zralosti 
vydalo také Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, problematice se věnují rovněž 
odborníci v rámci kampaně Rodiče vítáni. 
Odkazy na materiály najdete na webových 
stránkách školy.  

„Snad každého rodiče 
zajímá, co by měl malý 
školák zvládat.“ 

Oblasti školní zralosti a připravenosti 

• Hrubá a jemná motorika, grafomotorika 
• Pravolevá a prostorová orientace 

• Zrakové vnímání, zraková paměť 
• Sluchové vnímání, sluchová paměť 
• Početní a předpočetní představy 
• Vnímání prostoru a času 
• Pozornost a pracovní tempo 
• Řeč 
• Všeobecné znalosti 
• Sebeobsluha a samostatnost 
• Sociální a emocionální zralost 

Příklad 
Pozná vaše dítě, co je špatně? 

„Byl krásný letní den, za okny vál silný vítr 
a padal tak, že se tvořily modré závěje.“ 

Kdy je dítě připravené pro vstup do základní 
školy? Kromě toho, že zvládá základní 
předpoklady pro zvládnutí nároků školy, také se 
musí do školy těšit. 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JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PŘIJETÍ MLADŠÍCH DĚTÍ? 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce 
června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné 
školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce 
prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce 
června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.



Odklad začátku povinné 
školní docházky 
V případě, že chcete pro své dítě 
odklad začátku povinné školní 
docházky, pomůžeme vám 
s administrací žádosti. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce podle § 36 odst. 4 školského 
zákona, 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.  

Pokud si zákonný zástupce není jistý, může 
otázku zralosti dítěte v první fázi konzultovat 
s pedagogy v mateřských školách, s našimi 
učiteli, případně s dalšími odborníky.  

Začátek povinné školní docházky lze odložit 
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku. 

Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní 
docházky vydává ředitel školy do 30 dnů od 
obdržení žádosti doložené výše uvedenými 
posudky. 

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné 
školní docházky projeví nedostatečná tělesná 
nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní 
docházky, může ředitel školy se souhlasem 
zákonného zástupce žákovi dodatečně 
v průběhu prvního pololetí školního roku 
odložit začátek plnění povinné školní docházky 
na následující školní rok. 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné 
školní docházky, doporučí zároveň zákonnému 

zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné 
třídě základní školy nebo v posledním ročníku 
mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto 
vzdělávání vyrovná vývoj dítěte. 

„Uvažujete-li o odkladu, 
zajistěte si včas 
potřebné náležitosti.“ 

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou 
poradnu Středočeského kraje (pobočka 
Rakovník) 
Frant. Diepolta 1576 
269 01 Rakovník 
Telefon: +420 313 518 271, +420 739 057 238 
ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz 
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JAK PROBÍHÁ ZÁPIS? 

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši 
pedagogové, kteří Vám pomohou vyplnit 
přihlášku k zápisu k povinné školní docházce 
(můžete si ji připravit předem, dokument 
nabízíme ke stažení na webu školy).  

Dítě absolvuje „kolečko“ se zapisující učitelkou, 
během kterého při plnění nejrůznějších 
zábavných úkolů mimo jiné pozorujeme 
verbální projev dítěte, jeho chování, 
samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce 
a další (viz strana 2). 

Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna 
a odpočinkové aktivity s vrstevníky pod 
dohledem pedagoga a žáků školy. Mezitím 
máme čas rodičům zodpovědět případné 
dotazy a pomoci s potřebnými 
administrativními úkony. 

O přijetí dítěte informujeme zveřejněním 
seznamu na přístupném místě ve škole a na 
webu školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič 
registrační číslo, pod kterým budeme děti 
v seznamu evidovat. 



Základní informace 
o škole 
Zřizovatelem 1. ZŠ Rakovník je město 
Rakovník. Ve školním roce 2018/2019 
školu navštěvuje 450 žáků. Škola byla 
otevřena v roce 1895 a na původním 
místě sídlí dodnes. 

Ve škole pracuje 45 zaměstnanců, z toho 30 
učitelů, 6 vychovatelek, 4 asistentky pedagoga 
a speciální pedagog. Jsme stabilizovaný 
a zkušený tým. 

V pěti odděleních školní družiny nabízíme péči 
o účastníky zájmového vzdělávání do 17 hodin. 
Zvyšování kapacity ŠD v posledních letech nám 
umožňuje přijímat všechny zájemce. 

Jsme škola, která se výrazně profiluje v oblasti 
výuky cizích jazyků. Anglický jazyk učíme jako 
povinný předmět již od prvního ročníku. 

Jako jediná škola v regionu se dlouhodobě 
věnujeme tvorbě animovaných filmů klasickou 
metodou stop-motion. 

Součástí školního komplexu jsou dvě tělocvičny, 
nedávno jsme zrekonstruovali objekt 
praktických dílen, učitelé a žáci mají dále 
k dispozici školní cvičnou kuchyňku, 

keramickou dílnu, důraz klademe na vybavení 
moderními technologiemi. 

Od roku 2013 rozvíjíme školní knihovnu, která 
je v současnosti velmi dobře vybavená a žáci si 
mohou vybírat ze tří tisíc titulů. 

Naši učitelé pořádají řadu pobytových akcí. Mezi 
nejbolíbenější patří lyžařský kurz, který 
pravidelně organizujeme i pro nejmladší žáky.  

Další informace o nás najdete na webu školy.  
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PÉČE O VOLNÝ ČAS ŽÁKŮ 
Pod hlavičkou školního projektu CVAk, tedy Centra 
Volnočasových Aktivit, jsme letos nabízeli kroužky 
sportovní, umělecké a taneční.  

Většinu aktivit organizují naši učitelé, další pak externí 
subjekty, s nimiž máme dobré zkušenosti. 

21. Číslo, pod kterým se ukrývá počet kroužků v tomto 
školním roce. Několik příkladů za všechny: florbal, 
vaření, keramika, dramatický kroužek, atletika, hra na 
kytaru, čtenářský klub, klub zábavné logiky.


