
Rok 2016 byl rokem Zikmunda 
Wintra. Od narození tohoto his-
torika a spisovatele uplynulo 170 
let. Život autora Rakovnických 
obrázků přiblížil v roce 2016 seriál 
výstav nebo speciálních komento-
vaných procházek městem. 

Školní rok však pádí dál a před animáto-
ry je další výzva v podobě nového té-
matu. Souvisí s účastí na 45. ročníku 

Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice 2017, jejíž novou kategorií je od 
letoška také film a animace. Organizace 
Spojených národů prohlásila rok 2017 
Mezinárodním rokem udržitelného ces-
tovního ruchu pro rozvoj, a proto byl 
jubilejní 45. ročník soutěže zasvěcen 
tématu cestování. První příležitost 
přesvědčit se, jak dané téma naši žáci 
pojali, budou mít hosté rodičovské 
kavárny.                                                    (kf) 

PO STOPÁCH TADEÁŠE 
ANEB HRÁTKY NA SNĚHU 

…STR. 4

INFORMACE K ZÁPISU 
DO 1. ROČNÍKU 

…STR. 6

ZÁPIS DO PRVNÍHO 
ROČNÍKU V DUBNU 
Za poslední roky si rodiče 
zvykli, že se zápis do 
první třídy koná v únoru. 
Novela školského zákona 
posunula zápis do dubna. 
Zápis do 1. tříd pro školní rok 
2017/2018 se koná ve všech 
rakovnických základních školách 
v  jednotném termínu; ve čtvrtek 
6. dubna od 14 do 18 hodin a v pátek 
7. dubna od 14 do 17 hodin. Zápis se 
koná v hlavní budově školy v Marti-
novského ulici 153. 
V letošním školním roce jsme 
otevřeli tři první třídy. Od září 
počítáme s otevřením dvou 
tříd. 
Před zápisem a v jeho průběhu se 
rodiče nejvíce zajímají, kolik prvních 
tříd budeme otevírat a především 
jaký bude počet žáků ve třídách. 
Naše prostorové možnosti umožňují, 
abychom od září otevřeli dvě první 
třídy. Třídními učitelkami nových 
prvňáčků budou Mgr. Alena Ro-
jíková a Mgr. Marika Palivcová. 
Předškoláky je mohou poznat na 
Školičce, kterou pořádáme od 
listopadu každou první středu 
v měsíci. 
Zjišťujeme, kterou metodu 
výuky počátečního čtení rodiče 
preferují. 
Principy genetické i synteticko-ana-
lytické metody výuky čtení jsme 
rodičům představili během lednové 
besedy, další příležitost bude při 
dubnovém zápisu. 

Více informací o zápisu na straně 6

PROJEKT EFEKTIVNÍ 
ŠKOLA 

...STR. 2

ANIMÁTOŘI NAVŠTÍVILI ČESKOU TELEVIZI 
Naši žáci, kteří byli za animaci o Zikmundu Wintrovi 
ocenění v soutěži FILM 2016 pořádané Městskou knihov-
nou Rakovník, měli možnost navštívit studia České televize.

Setkání s profesionálními filmaři bylo pro účastníky velmi zajímavé.          Fotografie: archiv školy
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ŠKOLNÍ  NOVINY
VZHŮRU NA 

MALINOVOU HORU 
…STR. 3
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SLOUPEK ŘEDITELE 
ŠKOLY 

Česká školní inspekce pravidelně 
zveřejňuje kritéria kvalitní školy. 
Hovoří se v nich o vizi a strategii 
rozvoje školy, školním vzdělávacím 
programu, komunikaci všech aktérů, 
zajištění bezpečnosti a dalším. 
Materiál používám. Je srozumitelný. 
V některých bodech oslovuje také 
vedení školy a pedagogy, takže by se 
mohlo zdát, že postihuje život školy 
v celé jeho šíři. Od konce ledna však 
vím, že chybí parkování… 
Stál jsem tehdy ve frontě v malém 
řeznictví, abych si koupil výbornou 
světlou tlačenku, kterou mají 
bezkonkurenčně nejlepší, provozov-
na voní a majitelé jsou ochotní. 
Přede mnou stály dvě mladé ženy 
a vedly poměrně hlasitou diskuzi na 
téma nejvhodnější školy pro jejich 
děti, budoucí prvňáky. 
„Na Komenského, tam mají bazén 
a krásnou velkou tělocvičnu.“ tvrdila 
první. 
„My našeho malýho dáme na 
Masarykovu, protože tam se dá 
dobře zaparkovat přímo u  školy. Na 
Komeňák zapomeň, viděla jsi, jakou 
dá lku musí děcka chodi t od 
parkoviště. Teď tam navíc dali zákaz 
zastavení a zábradlí.“ 
Než na ně přišla řada, domluvily se, 
že parkování je přeci jen důležitější 
a tělocvičnu nakonec mají obě školy. 
V roce 2016 zastupitelstvo jednoho 
severočeského města rozhodlo 
o  omezení vjezdu vozidel na školní 
dvůr. Následná debata byla největší 
debatou dotýkající se vzdělávání za 
poslední roky. A já si díky tomu 
i  díky rozhovoru v řeznictví opět 
ověřil, že jsou kritéria, o kterých se 
v materiálu ČŠI určitě psát nebude, 
přesto tu budou. A spočítal jsem, že 
od silnice ke vstupu do naší školy je 
to dvaapadesát kroků a přemýšlím, 
jestli je to hodně nebo málo.     

Karel Folber

Operační program Výzkum, vývoj 
a  vzdělávání je dalším z tzv. evrop-
ských dotačních programů, do kterého 
jsme se přihlásili. Název našeho pro-
jektu, který budeme realizovat až do 
konce srpna 2018, najdete v tajence. 
Podpořen bude profesní rozvoj peda-
gogů cestou dalšího vzdělávání. Per-
sonální posílení o školního speciálního 
pedagoga pomůže škole při společném 
vzdě lávání žáků , podobně také 
otevření čtenářských klubů, klubů 
zábavné logiky, deskových her 
a doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem. 

Tajenka z minulého čísla 
KROUŽEK VAŘENÍ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROJEKT EFEKTIVNÍ ŠKOLA ZAMĚŘEN NA 
PREVENCI ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU ŽÁKŮ 
Klub deskových her a zábavné logiky nebo čtenářský klub, které 
se rozběhly v únoru, jsou příklady volnočasových aktivit realizovaných 
v rámci projektu Efektivní škola. 

KŘÍŽOVKA

Pochvalné listy obdrželo více 
než čtyřicet žáků, kteří ode-
vzdávali papír, baterie, elek-
trozařízení a PET víčka. 
Pořadí nejlepších sběračů - papír 
1. Adam Stružka 2.B; 2. Daniela 
Herinková 4.B; 3. Tereza Klichová 3.B 
(1. stupeň) 
1. Tomáš Bubeníček 7.B; 2. Nikol 
Jankovičová 7.B; 3. Martin Vyskočil 6.B 
(2. stupeň)  

Baterie 
1. Jakub Richter 4.A; 2. Jan Mikeš 2.A; 
3. Tereza Klichová 3.B (1. stupeň) 

1. Pavel Kryštof 6.A; 2. Martin Linhart 
6.B; 3. Václav Kašpar 7.B (2.stupeň) 

Elektrozařízení a víčka 
1. Tomáš Klementovič 1.A; 2. Jakub 
Richter 4.A; 3. Michaela Holá 4.B (1. st.) 
1. Milan Kočka 7.B; 2. Kateřina Krýlová 
8.B; 3. Pavel Kryštof (2. stupeň) 

Celkové pořadí 
1. Tomáš Klementovič; 2. Jakub Richter; 
3. Tereza Klichová (1. stupeň) 
1. místo Pavel Kryštof; 2. Milan Kočka; 
3. Martin Linhart 6.B (2. stupeň) 

Nejlepšími kolektivy ve sběru byly třídy 
1.A a 6.A.          (Mgr. Marcela Marvanová)

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Legenda: 1. Sibiřský veletok; 2. Mimozemšťan (hovorově); 3. Chirurgické svorky; 
4.  Lyžařský pozdrav; 5.  Svazek slámy; 6. Druh menšího jelena; 7. Nepříjemný hmyz; 
8. Lidové označení hlemýždě; 9. Náš národní strom; 10. Zkratka střední školy umělecko-
průmyslové; 11. Trnovník; 12. Noční pták; 13. Kolejový dopravní prostředek; 14. Dveřní 
závěs

Projekt je časově rozložen na dva roky, od 
1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Podpořena je 
pozice školního speciálního pedagoga, 
ovšem podstatnou část projektu, který 
jsme vytvářeli z tzv. šablon, představují 
aktivity zaměřené na další rozvoj peda-
gogických pracovníků v oblasti inkluze 
a  cizích jazyků a především volnočasové 
aktivity pro žáky, které mají jedno 
společné: zaměřují se na prevenci škol-
n ího neúspěchu žáků a podporu 
znevýhodněných žáků. 
V lednu se rozběhlo přihlašování do 
čtenářského klubu pro 2. stupeň (koná se 
ve středu od 13:15 do 14:45, vedoucími 
jsou Mgr. Pavla Pešková a Mgr. Alice 

P a z d e r o v á ) , o v še m n a b í d k a v o l-
nočasových aktivit je od druhého pololetí 
mnohem širší.  
Činnost dále zahájil klub zábavné logiky 
a  deskových her (středa 13:15 - 14:45, 
vedoucí klubu Mgr. Marcela Marvanová), 
klub doučování pro žáky obou stupňů 
(úterý 11:40 - 12:40, pátek 13:00 - 14:00, 
Mgr. Ivana Hejdová a Mgr. Michala 
Poulová) a příprava na vyučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem (úterý 
6:40 - 7:40 a úterý, čtvrtek 13:00 - 14:00, 
Mgr. Jolana Khunová) 
Část finančních prostředků jsme použili 
na zakoupení potřebných technologií, 
převážně tabletů.                                       (kf)
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VZHŮRU NA MALINOVOU HORU 
Letošní lyžařský kurz si užil rekordní počet vyznavačů 
zimních sportů na naší škole. Plný autobus lyžníků přivítalo v 
Bedřichově slunečné počasí a hromady sněhu. Ideální zimní 
podmínky přivítaly také žáky prvního stupně, kteří vyrazili do 
Rokytnice nad Jizerou.

Druhý stupeň strávil týdenní lyžařský kurz v rekreačním středisku Bílá vrána v Bedřichově. Do Jizerských hor zavítala také výprava 
žáků prvního stupně, ačkoliv jejich cílem bylo jiné zimní středisko - Rokytnice nad Jizerou. Na fotografii je skupina žáků 6. - 9. 
ročníku. Mezi nimi bylo také několik deváťáků, kteří vyrazili se školou naposledy. Naopak v případě některých žáků šlo o pre-
miérovou účast a současně první delší pobyt bez rodičů.                                                                              (red; fotografie: školní archiv)

Po dlouhé době bylo celé středisko 
Bedřichov v provozu,  a tak jsme si 
mohli vybírat z většího množství 
sjezdovek. K  výborné náladě  účast-
níků přispívalo i dobré jídlo a do-
provodný program na chatě.  
Velmi úspěšná byla např íklad 
diskotéka nebo bowling, večerní pro-
g r a m t a k é d o p l n i l o n ěk o l i k 
odborných přednášek z oblasti 
lyžování a snowboardingu. Malým 
stínem na pobytu pak byla účast nez-
vané bakterie střevní chřipky, která 
si v průběhu týdne vybrala daň 
v  podobě 19 dětí a  čtyř instruktorů, 
kteří hrdinně čelili jejím účinkům. 

Díky naší zdravotnici Terce, 
panu „doktoru“ Martinovi 
a „sestřičce“ Robertě jsme však 
i tento problém s úsměvem 
překonali a poslední den byli 
opět všichni na svahu.  

Vyznavači Harrachova odkazu se 
rozdělili podle výkonnosti do třech 
lyžařských družstev pod vedením 
zkušených horalů Martina, Pavly a 
Roberta. Snowboardové družstvo měl 
na starosti Zdenda.  

Všichni žáci udělali během svého 
pobytu velké pokroky, ať již dokázali 
sami sjet dětskou sjezdovku, nebo si 
p r o c v i č i l i m o d e r n í  c u r v i n g . 
V  průběhu výcviku tak pomalu 
družstva stoupala od dětského vleku 
přes Paseky a Weber až k Malinovce, 
již si nakonec většina minimálně 
vyjela na kotvě, a tak zdolala nejvyšší 
bod střediska. 
S lyžařským pozdravem „skol“ se 
tedy všichni pomalu loučíme s letošní 
lyžařskou sezónou a očekáváme 
novou, třeba v jiném skiareálu. 

Nebývalý zájem o lyžování projevili 
letos žáci prvního stupně, pro které 
jsme uspořádali dva pobyty v Rokyt-
nici nad Jizerou. 

Velké poděkování patří všem peda-
gogům, kteří se podíleli na organi-
zaci. Jsou to Mgr. Robert Chytrý, 
Mgr. Martin Donát (oba vedoucí 
lyžařského kurzu), Mgr. Pavla 
Pešková, Mgr. Michala Poulová a Eva 
Janotová. 

(Mgr. Robert Chytrý; kf 
fotografie: školní archiv)
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NOVÁ PALUBOVKA 
Ostýchají se první dát do řeči, mlčí, čekají, 
mlčí, a přeci tolik by chtěly trochu si 
porozprávět! 
Podlaha ve velké tělocvičně si s námi jistě chtěla 
porozprávět delší dobu. Náš vztah k ní je podobný, 
jak jej v básni Věci líčí Jiří Wolker. Ovšem nějak se 
nedařilo najít dostatek finančních prostředků na 
renovaci povrchu, nahrazení dosloužilých prvků, a 
především nové nalajnování dle norem pro jed-
notlivé sporty. 
Na konci roku 2016 se v rozpočtu města Rakovník 
potřebná částka našla a od ledna se sportuje 
v novém. Veškeré práce měla na starosti společnost 
Altryss, která je, samozřejmě za přerušeného 
provozu tělocvičny, provedla v období kolem 
Vánoc. 

(red; fotografie: školní archiv)   

PO STOPÁCH TADEÁŠE aneb HRÁTKY NA SNĚHU 
Pořádání lyžařských kurzů i pro mladší žáky se stalo na naší škole tradicí. Každoročně je kapacita vel-
mi brzy naplněna a děti se dlouho dopředu těší na sníh, spolužáky a hlavně zážitky. A těch je!

Milí čtenáři, 
dnes Vám přinášíme „skoro aktuální“ 
reportáž žáků 1. stupně z  lyžařského 
výcvikového kurzu z  Rokytnice nad 
Jizerou. 
Dáváme slovo přímým účastníkům 
a  zároveň i komentátorům dění na 
sněhu. Věříme, že jejich postřehy Vás 
pobaví a rozesmějí stejně jako nás. 

„Nelekněte se, to sníh nás nalákal 
a probudil ze zimního spánku. Ta divná 
postava, která se protahuje, není ještě 
náš malý grizzly Tadeáš, ale ospalá 
paní učitelka. 

Ranní rozcvička na bobech se néé hned 
každému zdařila. Myslíte si, že je to 
jednoduché sjet kopec a ještě hledat 

medvědí stopy? No jasně, myslíte!!! 
Jste nudní dospěláci, ale my, bojovníci 
v  dětské podobě, jsme celí unavení  
a omámení polární září ulehli v oblasti 
zakázané zóny. 

No a podívejme, naši lyžaři již nyní 
trénují klasifikaci ZOH 2018 ve zcela 
nové disciplíně „Vrhání hůlek“. Náš 
fotograf zachytil i posla, který naší ex-
pedici „Po stopách grizzlyho Tadeáše“ 
přivezl nejdůležitější zprávu o jeho 
výskytu. 

Urychleně jsme se shromáždili před 
základnou připraveni na lov. Jistě jste 
si povšimli naší výbavy. Na medvěda 
jsme vyrazil i vyzbrojeni pekáč i 
a  sněhovými koulemi (naši náčelníci 
nezapomněli ani na reflexní prvky). 

Přinášíme Vám také pár záběrů 
z dobývání brlohu. 

Bitva nebyla zcela úspěšná. Grizzly 
Tadeáš se pro radost našich rodičů 
rozhodl ponechat nás jejich výchově 
a poslat zpátky domů.“ 
Všichni žáci naší školy – nejen kolektiv 
5. A, který zprostředkoval tyto napí-
navé chvilky – se vrátili plni pěkných 
zážitků domů a do školy. Tam jim pak 
mnozí záviděli jejich dobrodružství a 
spřádají plány, jak se Tadeášovi dostat 
„na kobylku“ pro příští rok.              (mf)  
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Úvodem je třeba zdůraznit, že vůči škol-
nímu parlamentu cítíme určité zahan-
bení, neboť požadavek ohledně možnosti 
uschování kol v areálu školy vznesli žáci 
již před rokem. A to i přes skutečnost, že 
naše škola sídlí v centru města a je přís-
tupná téměř výhradně přes frekventované 
komunikace.  
Přesto chápeme požadavek jako opod-
statněný a  v první fází jsme skutečně 
uvažovali o tom, že ve spolupráci se škol-
ním parlamentem provedeme mezi žáky 
celé školy průzkum názorů a následně se 
pustíme do instalace odpovídajícího poč-
tu kolostavů. Ale… 
V průběhu druhého pololetí předchozího 
školního roku jsme na základě předchozí 
dohody se zřizovatelem začali připravovat 
projekt kompletní rekostrukce školního 
dvora, po které bezúspěšně volá několik 
generací ředitelů a učitelů. Jiskřička 

naděje, že vznikne kultivované prostředí 
nejen pro výuku, ale také pro školní 
družinu a zaměstnance školy, zhasla 
v  průběhu hlavních prázdnin, kdy byl 
projekt zřizovatelem zrušen s tím, že 
myšlenka bude oživena v roce 2017.  
Jedním dechem je třeba dodat, že se ne-
jedná o jednoduchou stavbu a ruku v ruce 
s tím jde také její finanční náročnost. 
Rozumíme také tomu, že je třeba předejít 
„divoké“ a nepromyšlené akci a zraky tak 
upíráme k letošním hlavním prázdninám, 
kdy by stavební stroje skutečně měly na 
dvůr vyrazit. 
Zpátky ke kolostavům; studie (s jejím 
zveřejněním v dohledné době počítáme) 
s  nimi počítá a v budoucnu by skutečně 
nemělo nic bránit tomu, aby si žáci 
a  sportuchtiví zaměstnanci bezpečně od-
kládali svoje „stroje“ v areálu školy. 

(kf)

Názory čtenářů 
Příspěvky můžete posílat poštou, 
doručit osobně do kanceláře školy 
nebo elektronickou poštou na adresu 
reditel@1zsrako.cz. Na dotazy 
odpovídáme v závislosti na způsobu 
jejich podání, standardně ve lhůtě do 
jednoho týdne. Vybrané dotazy 
zveřejňujeme čtvrtletně ve Školních 
novinách. 

V období od prosince do února nebyl 
do školy doručen žádný dotaz, pří-
padně jiný diskuzní příspěvek. Po-
zornost si však zaslouží aktivita členů 
školního palamentu, který se zabýval 
možností parkování jízdních kol 
v areálu školy. 

NAŠI PARTNEŘI: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Spolupráce mezi základními školami v Rakovníku je 
v některých ohledech příkladná. 
Podle britského politologa Heywooda je spolupráce společné úsilí za-
měřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí. Z této 
definice je zřejmé, že řada aktivit, které jsme si zvykli označovat za 
spolupráci, tuto definice nenaplňují. Spolupráce mezi základními školami 
nemá na růžích ustláno, přeci jen stále významnější roli hrají konkurence 
a mnohdy i boj o žáka.  
O to potěšitelnější je fakt, že mezi třemi základními školami v Rakovníku 
lze již pět let mluvit o spolupráci v pravém slova smyslu. Jejím výsledkem 
je rozšíření nabídky volnočasových aktivit, které se jednotlivé školy 
zavázaly realizovat nejen pro své žáky, nýbrž pro zájemce ze všech škol. 
Část našich žáků dochází na sportovní kroužky do vedlejší školy, ale třeba 
vyznavači florbalu naopak proudí každý pátek k nám. 
Projekt spočívající v otevření sportovních kroužků podpořilo město 
Rakovník, které tak pozitivně ovlivnilo způsob trávení volného času žáků. 
V nabídce jsou kroužky atletiky, volejbalu, florbalu, basketbalu a gymnas-
tiky pro žáky obou stupňů. (kf)

SKOKANI ROKU POPRVÉ 
Novým školním programem 
Skokan roku se chceme každé 
pololetí zaměřit na žáky, kteří 
docílili největšího pokroku.  
Motivovat žáky do další práce, poukázat na jejich 
pokrok, ocenit je a sdělit jim i jejich rodičům, že si 
vážíme toho, jakou cestu urazili za poslední půl-
rok. 
Od prvního pololetí letošního školního roku 
vyhlašujeme skokany roku; deset žáků, kteří 
oproti předchozímu pololetí dosáhli největšího 
zlepšení průměrného prospěchu a stali se tak 
skokany roku. Z rukou třídních učitelů žáci 
obdrželi pochvalné listy a malý dárek v podobě 
školních potřeb. 

Program má jednoduchá pravidla a jedi-
nou kategorii otevřenou pro žáky obou 
stupňů. 

Jména prvních žáků jsme oznámili v únoru. 
Celkovým průměrným prospěchem za první polo-
letí v porovnání s celkovým prospěchem za druhé 
pololetí předchozího školního roku se dostali mezi 
deset žáků s největším dosaženým pokrokem. 
Pravidla školního programu vylučují účast žáků 
opakujících daný ročník, žáků, kteří byli z chování 
hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspoko-
jivé, a dále žáků nehodnocených v jednom či více 
vyučovacích předmětů. 

Skokany prvního pololetí jsou: 
Rozárie Kouřilová 4.B 
Anna Říhová 4.A 
Petr Čečrdlová 6.B 
Denisa Palivcová 8.B 
Daniel Slepička 8.A 
Jan Trefný 8.A 
Matěj Sladkovský 9.A 
An Hoang Quoc 9.B 
Lukáš Němec 9.B 
Sabina Poláková 9.B 

(kf) Společný projekt rakovnických základních škol odstartoval v roce 2012. Kroužek 
atletiky se v zimě schází ve velké tělocvičně.                  fotografie: školní archiv
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ZVEME NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
S novelou školského zákona byl zaveden nový termín zápisů k povinné školní 
docházce pro školní rok 2017/2018, které se na všech školách budou konat v období od 
1. dubna 2017 do 30. dubna 2017 .

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA 
Školička pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
probíhala od listopadu. Součástí posledního 
setkání s předškoláky je rodičovská kavár-
na. 
Dobrou kávu nebo čaj si rodiče mohou vychutnat tentokrát 
v  "patnáctce" - učebně, kde mimo jiné vznikají zajímavé 
žákovské animované filmy, se kterými jsme v poslední době 
slavili velké úspěchy. Součástí rodičovské kavárny bude pro-
jekce jednoho z nich - filmu Zikmund Winter 170. Přítomna 
bude vedoucí animačních dílen Mgr. Martina Vorlová. 
Rodiče však čeká mnohem více. Ke kávě malé občerstvení, 
které připraví žáci z kroužku vaření. Připravujeme také 
ukázku učebnic, pracovních sešitů a dalších materiálů, které 
používáme v první třídě. V neposlední řadě budou mít rodiče 
možnost písemné rezervace přesného termínu zápisu.   

(kf; fotografie: školní archiv) 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 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 ob-
dobí od  září do konce prosince k plnění povinné školní 
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření škol-
ského 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. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce, a  to v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018 SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 6. 4.  
OD 14 DO 18 HODIN A V PÁTEK 7. 4. 2017 OD 14 
DO 17 HODIN (ŘÁDNÝ TERMÍN). NÁHRADNÍ 
TERMÍN ZÁPISU JSME URČILI NA PONDĚLÍ 
10. 4. 2017 OD 14 DO 16 HODIN.               
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, odloží ředitel 
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením přís-
lušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku. 
Při zápisu informujeme zákonného zástupce dítěte o možnosti 
odkladu povinné školní docházky. Pokud ředitel školy 

rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje 
zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání 
dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
ZÁPIS SE KONÁ V HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY 
V MARTINOVSKÉHO ULICI 153.               
Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti 
dítěte. Před zápisem není nutné s dítětem cvičit určité znalosti 
a dovednosti. Po příchodu do školy se rodičů ujmou  peda-
gogové, kteří pomohou s vyřízením nezbytných formalit. 
Včetně nich trvá celý zápis přibližně třicet minut. Rodiče ob-
drží řadu dalších užitečných informací o škole, školní družině, 
děti zase na památku malou odměnu. 

O přijetí, příp. nepřijetí, informujeme zveřejněním seznamu 
na přístupném místě ve škole (vchody do školy z Vladislavovy  
a z Martinovského ulice) a na webových stránkách školy; za 
tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým 
budeme děti v seznamu evidovat. (kf)

Zápis probíhá hravou formou, s nezbytnou administrativou rodičům 
samozřejmě pomůžeme.           Fotografie: školní archiv 


