Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019 / 2020
Vážení rodiče, milé děti!
V letošním školním roce se bude konat zápis do 1. tříd na naší škole ve dnech:

pátek 5. 4. 2019 v době 14,00 – 18,00 h
sobota 6. 4. 2019 v době 9,00 – 12,00 h
S sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce,
cizinci doklad o trvalém pobytu.
Žádost o přijetí do ZŠ je možné si vypsat a vytisknout z webových stránek
www.zapisdozs.brno.cz, zápisní lístek najdete na školních webových stránkách
www.zsrehorova.cz, nebo vše bude k dispozici v době zápisu ve škole v prostorách chodby.
V letošním roce je možné zapsat dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2019, ale může
být zapsané i dítě, které výše uvedenou podmínku nesplňuje.
Pokud dovrší 6 let do 31. 12. 2019 je potřeba doložit u zápisu doporučení PPP. Děti, které
dosáhnout věku 6 let až po 31. 12. 2019 musí mít doporučení PPP a od pediatra.
U zápisu se zaměřujeme na tyto oblasti:
Zraková diferenciace
- řady obrázků – dítě poznává v řadě lišící se obrázek
Prostorová orientace
- pojmy nahoru, dolů, doprostřed, první, poslední místo, místo uprostřed
Matematické představy
- řazení podle velikosti, třídění geometrických tvarů, porovnávání a množství
Sluchová analýza a syntéza
- počty slabik, první, poslední hláska
Grafomotorika
- pila, horní smyčka, kresba domečku – správné držení tužky
Aby děti zvládly lépe přechod z mateřské školy do základní školy, opět pro ně připravujeme
Edukativně stimulační skupiny, které jsou určeny pro ty děti, které mohou být ohroženy
školním neúspěchem a ty děti, které mají problémy s adaptací na nové prostředí. Skupiny
se budou konat v období duben – červen.
V letošním roce je povedou paní učitelky Mgr. Bohdana Zapletalová a Mgr. Monika
Vogelová. Bližší informace dostanou rodiče v době zápisu, kde mohou také svoje dítě
přihlásit.

Zaměření školy:
-

-

výuka cizích jazyků (anglický jazyk od 1. třídy, výjezdy do zahraničí umožňující
konverzaci v cizím jazyce – Vídeň, Londýn,…, příprava na cambridgeské zkoušky YLE
z anglického jazyka)
informatika (výuka od 5. třídy, dvě počítačové učebny s neomezeným přístupem na
internet)
sport (kroužky se zaměřením na sport – atletika, judo, fotbal, zumba, kondiční box, hřiště
s umělým povrchem)

Na závěr ještě Desatero, co by každé dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy:
1. Znám svoje jméno a příjmení, vím , jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby na mě nikdo
nemusel čekat.
3. Umím na tkaničce mašličku.
4. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
5. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
6. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
8. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
10. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich.
11. Dovedu si připravit oblečení a věci do tašky na druhý den.

