
Vítáme Vás

v Základní škole Jablunkov, Lesní 190, 

příspěvková organizace

Informační schůzka 

před zápisy k povinné 

školní docházce ve škole

17. 3. 2021

Teams - online



Seznámení s pedagogy

• Mgr. Lenka Krenželoková – zástupce ředitele pro 1. stupeň, 

speciální třídy a přípravnou třídu ZŠ

• Mgr. Eva Gawlasová – vedoucí vychovatelka ŠD

• Mgr. Brigita Samcová – učitelka PT

• Mgr. Pavel Kantor – ředitel školy



Schůzka s rodiči  - 17. 3. 2021

• Přivítání přítomných rodičů – Mgr. Pavel Kantor

• Seznámení s programem – Mgr. Lenka Krenželoková

• Přípravná třída – Mgr. Brigita Samcová

• Školní družina – Mgr. Eva Gawlasová

• Výuka čtení v ZŠ Jablunkov      Mgr. Lenka Krenželoková

• Další rady a doporučení, zkušenosti z praxe – Mgr. Lenka Krenželoková

• Školní potřeby pro první třídu, učebnice pro první třídu - Mgr. Lenka Krenželoková

• Kritéria rozdělení žáků do tříd – Mgr. Lenka Krenželoková

• Informace k zápisům a ukázka elektronického přihlašování k zápisům – Mgr. Pavel Kantor

• Diskuze



Přípravná třída ZŠ (PT)

ZŠ Jablunkov

Mgr. Brigita Samcová – učitelka PT



Školní družina

ZŠ Jablunkov

Mgr. Eva Gawlasová – vedoucí vychovatelka



Základní škola

ZŠ Jablunkov

Mgr. Lenka Krenželoková – zástupce ředitele



Výuka čtení v ZŠ Jablunkov

Metoda splývavého čtení

Genetická metoda čtení



Informace o speciálních třídách

V letošním roce máme 2 třídy pro žáky s mentálním postižením z
toho jedna třída pro děti s poruchou autistického spektra

I nadále se chceme těmto dětem věnovat v samostatných třídách,
pokud to bude možné.

Velice se osvědčila také přípravná třída – je to pro děti, kterým byl
udělen odklad z důvodu sociální a komunikační nezralosti a pro
děti pětileté, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj.

Do této třídy přicházejí děti na doporučení školského
poradenského zařízení.



Doporučujeme rodičům, aby přípravě dětí do školy věnovali 

patřičnou pozornost.

- nestrašit děti školou

- nemluvit o škole před dětmi záporně

• internetové rady pro školáky – DESATERO 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskol
ni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-
predskolniho-veku

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


Nejdůležitější body desatera

- dítě má být fyzicky a pohybově vyspělé, má být samostatné v sebeobsluze

/ oblékání, zavazování tkaniček, stolování, má se umět vysmrkat, utřít po záchodě/

- mělo by být relativně citově samostatné / zvládat odloučení od rodičů, 
dodržovat smluvená pravidla/

- mělo by mít přiměřené jazykové a řečové dovednosti / mluví ve větách, má 
přiměřenou slovní zásobu /

- mělo by zvládnou jemnou motoriku, pravolevou orientaci / modeluje, stříhá, 
třídí drobný materiál, rozlišuje pravou a levou ruku…

- mělo by rozumět časoprostorovým pojmům jako nad, pod, nahoře uvnitř, 
později, včera….

- mělo by uplatňovat společenská pravidla / pozdravit, požádat o něco, 
poděkovat, omluvit se, chovat se přátelsky k ostatním dětem…/





Školní potřeby a učebnice pro žáky 1. třídy 

Škola v příštím školním roce poskytne částku 1000,- Kč na pracovní 
sešity, učebnice a školní potřeby.

Nákup školních potřeb a učebnic zajišťuje škola.

Nekupujte žádné školní potřeby bez dohody s třídním učitelem.



Rozdělení žáků do 1. tříd

KRITÉRIA ROZDĚLOVÁNÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD

• Jméno spolužáka, které napíšete při přihlašování dítěte na 
webových stránkách školy

• Celkový počet žáků, počet chlapců a dívek ve třídě (vyrovnaný 
počet)

• Žáci dojíždějící z jedné obce /podle žádosti rodičů, nutno napsat v 
poznámce el. přihlášky/

• Další okolnosti, které by mohly ovlivnit nevyváženost složení 
třídních kolektivů (žáci se SVP, aj.)

• Předpokládáme – 2 běžné 1. třídy, 1 třída – logo, 1 přípravná třída, 
dětí se závažnějšími SVP – zařazení do současných speciálních tříd



Informace k zápisům 2021

Mgr. Pavel Kantor

ředitel školy



Informace k zápisům 2021

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy a PT, případně 

řešení odkladu povinné školní docházky

Prezenční zápis s motivační částí pro dítě nedovoluje 

současné usnesení Vlády ČR – omezení z epidemiologických 

důvodů – COVID – 19

Je nám velmi líto!!!



Informace k zápisům 2021

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy a PT, případně řešení 
odkladu povinné školní docházky

1. Elektronická přihláška na webu školy – vyplní zákonný 
zástupce do 31. 3. 2021

2. Zápis bude probíhat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 formou 
individuální schůzky se zákonným zástupcem (stačí jeden)

3. Kontaktování zákonných zástupců telefonicky – škola (p. 
Krenželoková - ZŘ, p. Pyszková Pavla – administrativa)

4. Individuální schůzky dle dohody – s sebou rodný list dítěte a 
občanský průkaz zákonného zástupce k prokázání 
totožnosti



Informace k zápisům 2021

Specifikace pro zápis do přípravné třídy ZŠ

1. Navíc je nutné doložit k přijetí „Doporučení školského 
poradenského zařízení“, nejčastěji PPP Třinec – odloučené 
pracoviště PPP – Frýdek - Místek

Kontakt: www.pppfm.cz , Třinec, Máchova 643, 739 61
tel. +420 558 334 541

Pokud nebudete mít doporučení u zápisu, nevadí, doručíte 
dokument do školy, až ho obdržíte poštou.

Přípravná třída bude otevřena v případě zápisu min. 10 dětí. 
Maximální počet v PT je 15 dětí.

http://www.pppfm.cz/


Informace k zápisům 2021

Specifikace pro zápis do logopedické třídy ZŠ

1. Navíc je nutné doložit k přijetí „Doporučení školského poradenského 
zařízení“, nejčastěji SPC pro vady řeči, Ostrava, pobočka v Třinci

Kontakt: http://zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-
centrum/uvod ,

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec, Jablunkovská 241, 
739 61 Lyžbice - Třinec

tel. +420 731 608 537 – speciální pedagog pro vady řeči

Pokud nebudete mít doporučení u zápisu, nevadí, doručíte dokument do 
školy, až ho obdržíte poštou.

Logopedická třída bude otevřena v případě zápisu min. 6 dětí. Maximální 
počet v LT je 14 žáků.

http://zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-centrum/uvod


Informace k zápisům 2021

Specifikace pro odklad povinné školní docházky

1. Navíc je nutné doložit k přijetí „Doporučení školského poradenského 
zařízení“, nejčastěji PPP Třinec – odloučené pracoviště PPP – Frýdek - Místek

2. Navíc je nutné doložit k přijetí „Doporučení odborného lékaře (dětský lékař 
nebo i jiný specialista) nebo klinického psychologa (v Jablunkově Mgr. Renata 
Kulková)

Kontakt: www.pppfm.cz , Třinec, Máchova 643, 739 61
tel. +420 558 334 541

Pokud nebudete mít doporučení u zápisu, nevadí, doručíte dokument do školy, až ho 
obdržíte poštou.

http://www.pppfm.cz/


Informace k zápisům 2021

Elektronická přihláška před zápisy

• Prosíme o důkladné vyplnění požadovaných údajů a 

kontrolu, než vše odešlete. Děkujeme ☺

• Termín odeslání elektronicky do 31. 3. 2021

• Nyní si projedeme formulář elektronické přihlášky, 

kterou najdeme na webu www.zsjablunkov.cz

http://www.zsjablunkov.cz/


Informace najdete na webových stránkách 

školy

www.zsjablunkov.cz

http://www.zsjablunkov.cz/


Diskuze



Děkuji za pozornost a těšíme se na Vás 

a na děti v září 2021.


