Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020 / 2021
Jedná se o děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 8. 2020. Na žádost zákonného zástupce
(rodiče) může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě, které výše uvedenou
podmínku nesplňuje. Pokud dovrší 6 let do 31. 12. 2020, potom musí doložit kladné
doporučení z PPP. Děti, které dosáhnou věku 6 let až po 31. 12. 2020 musí doložit kladné
doporučení z PPP a od pediatra.
Pro přijaté děti po zápisu a po ukončení mimořádných opatření připravujeme blok
adaptačních aktivit pro budoucí prvňáčky a rodiče, o jejichž realizaci Vás budeme včas
informovat.

Naše škola nabízí výuku anglického jazyka již od 1. třídy. Výuka informatiky probíhá
v moderně zařízené počítačové učebně. Ve třídách I. stupně jsou nainstalované
interaktivní tabule. Žáci mají možnost navštěvovat velký počet zájmových kroužků. Během
celého roku nabízíme žákům možnost kulturního vyžití, jezdíme na školy v přírodě, výlety,
navštěvujeme výchovně - vzdělávací pořady, účastníme se různých soutěží. Ve školní
družině, která je v bočním křídle naší školy, se dětem věnují paní vychovatelky, které jim
zpříjemní ranní a odpolední chvíle strávené mimo vyučování. Školní jídelna připravuje
třikrát týdně výběr ze dvou jídel.
Které automatické návyky bychom měli u dětí rozvíjet před nástupem do 1. třídy:
•

po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost

•

vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek

•

vyžadujeme, aby dítě ihned vhodně reagovalo na zadaný úkol, a důsledně sledujeme, jak
jej vykonává

•

soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
(činnostmi)

•

zvykáme dítě na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci

•

zvykáme dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo započatou práci

•

vedeme je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd., po jídle svůj talíř a příbor

•

vedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin, aby umělo pozorovat
změny kolem sebe

•

učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat

•

navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát (přibližně 10 hodin
denně)

•

naučíme je své jméno a příjmení, adresu, kde bydlí, jména jeho rodičů a sourozenců

•

naučíme je samo se obléknout a převléknout do cvičebního úboru a zavázat si tkaničky u
bot

•

učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovými barvami, stříhat z papíru

•

učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky

•

učíme dítě připravit si jednoduchou svačinu, umýt si před jídlem ruce, zajít si na záchod,
dodržovat hygienu

