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PRlLOHY
Dotazník pro učitele na prvním stupni ZŠ
Vá=ení kolegové,
ráda bych Vás požádala o

vyplnění

krátkého dotazllíku (do 10 min.)

týkajicího se

adaptace =áků na školili docházku v 1. třídě Z~. Va.\:e odpovědi pomohou vytvořit obra:::.
současného pojetí výuky v prvních týdnech či měsících v 1. třídách

budou ::.pracovány anonymně a

výhradně

pro

účely

zS Ve!ikeré údaje

diplomové práce.

Škola: Z~ Dobřichovice
Datum: 3.3. 20/0
Označte

možnost, se kterou se nejvíce
Nabízí-Ii to zadání, doplňte.

ztotožňujete. Můžete

vybrat i více variant.

10. Na začátku školního roku pracuji na tom, abych žákům ulehčila období adaptace na
školní docházku.

e)
f)
g)

nikdy
pouze, když má některý žák potíže s adaptací
ano, ale jen okrajově

h) ano

Jaké konkrétní metody, formy,

pomůcky

používáte?

Ranili knih (povídání sn, skupinová práce, pomůcky -

míč,

hrací kostku, plyšáka,

(JO li;; táře

11. Dítěti, které jeví známky nepřizpůsobení na školní docházku se věnuji

jako ostatním žákům
stejně jako ostatním žákům, ale informuji
h) spíše více než ostatním žákům
i) daleko více než ostatním žákům
j) mám pro žáka IVP

f)
g)

stejně

rodiče

12. Na začátku školního roku spolupracuji s rodinami žáků

e) vůbec
f) stejně jako po celý rok
g) více než po zbytek roku, ale spíše kvůli administrativě
h) více než po zbytek roku. usnadňuje to adaptaci

13. při komunikaci s rodinami žáků preferuji

f)

hromadné setkání po způsobu

g)
h)
i)
j)

telefonický rozhovor nebo kontakt přes e-mail
individuální schůzku
pouze krátké vzkazy do notýsku či žákovské knížky

jiné - ... a v případě

třídních schůzek

potřeby ještě

individuální schůzku

14. Na začátku školního roku dovoluji žákům, aby si do školy přinesli svou oblíbenou
hračku

e)

f)
g)
h)

nikdy
každému, ale pouze výjimečně
jen dětem, které jeví známky nepřizpůsobení na školní docházku

každému žákovi

15. Utváření vztahové sítě ve třídě
e)
f)
g)
h)

nesleduji
si všímám, jen pokud se vyskytne
sleduji

nějaký

podporuji zařazováním speciálních

Jaké konkrétní metody, formy,

problém

cvičeni (nebo

pomůcky

jinak)

používáte?

Skupinová práce, komunikace me::.i žáky, koberec (utužování kolektivu)

16. Školní pravidla

e) musí všichni žáci dodržovat hned od začátku
f)
g)
h)

mohou být ze začátku některými méně adaptabilními žáky překračovány
nemusí být zpočátku striktně dodržovány
zpočátku nemusí být dána, jsou zbytečná

17. Školní pravidla
jsou dána učitelem pro všechny žáky stejně
jsou dána učitelem, ale přizpůsobují se individuálně dětem, které mají potíže
s adaptací na školu
g) vymýšlím společně s dětmi a to pro všechny žáky stejně
h) vymýšlím společně s dětmi a přizpůsobují se individuálně dětem, které mají potíže
s adaptací na školu

e)
f)

18. Hra na

začátku

školní docházky
nepřípustná

e)

je v hodinách

fJ

je vhodná, pokud jsou žáci unaveni
je užitečná ve výuce, například didaktická hra

gJ

h) je hlavní náplní výuky

Poznámky: -

Za

vyplnění

dotazníku Vám velice

děkuji.

Veronika Blažková

studelltka pedagogické fakulty UK, ohor ualelslvÍ pro J. stupell Z~, specializace AJ

Vyhodnocení

průzkumu

variability forem zápisu

Spolupráce s rodinou
Před zápisem

1,2,3,4, S, 6, 7, 8, 9,10, ll,
Den

otevřených dveří

Návštěva

výuky

12,13
2,5,7,8,9,12,13

13
7 Ukázkové hodiny
Vedou učitelky budoucí,

děti

ročníků

2, 7, 8, 12, 13

5 1.

Skrze MŠ

2,4,8

3

Telefon a e-mail

3,9

2

2

1

Informace o zralosti/odkladu

2, S, 7, 9, ll, 12, 13

7 Písemnou formou

Informace o výsledcích zápisu

6, 7, 8, 10, ll, 13

6

1,12

2

9

1

Pasivní účast s dítětem

1,3,4,10,12,13

6

Pasivní účast

3,6, 7, 8, 11

5

Dílny pro

Dílny pro
Během

rodiče

zápisu

učebnic/pomůcek

Prezentace
Motivační

pohovor

Přítomnost rodičů

Nejsou

přítomni

3,5,9

3

Aktivní

účast

2

1

Informační třídní schůzka

2,3,4,6,9,10, ll, 12, 13

9

Dílny pro děti

4, S, 6, 7, 8, 10, 11

7 Kompenzace

Informace o výsledcích zápisu

3,9

2

Výběr

4

1

1

1

2,9,10,13

4

1,2,3, S, 6, 7, ll, 12, 13

9

2,3,4,8,10

5

6,9

2

3,11
1

2
1

1 místo

1,2,3,4,6,8,10,13
2,3,5,7,9, ll, 12

8
7

Pracovní listy

3,5,8,9,11

5

Nemusí projít vše

6
1,2,3,4,6, 7, 8, 10, ll, 12, 13

1

Po zápise

metody čtení/učitele

Žádná spolupráce
Koncepce zápisu
Organizace

Tematické

zaměření

Individuální práce s
Individuální s

učitelem

různými učiteli

Individuální ve

skupině

Individuální s psychologem
Se žáky školy
Stanoviště

Odměna

11

nedostatků

Způsob

hodnocení

Hodnotící arch

3, S, 8, 9,11

5

1,4,8,13

4

3,10

2

Hrubá motorika

1, 2, 3,4, 7, 10, 13

7

Jemná motorika

1,3,8,10,13

5

úkolů

Kontrola projití

Hodnocení razítky s významem

Oblasti sledování

Držení psacího

náčiní

2,3,4,~7,8,9,11,12,

13

10

Grafomotorika

5,6,7,9

4

Podpis

12

1

Lateralita

8,9

2

Barvy

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,

Písmena

2,6,8,13

4

Číslice

2,4,5,6,7,10,12

7

Tvary

1,3,4,~7,8,11,12,

Velikost

1,7,10,11

4

Množství

2, 5,11

3

Počet

2,3,4, S, 6, 7, 8, 9

8

Prostorová orientace

2,4,11

3

1~

13

13

12

9

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ll,
Výslovnost

12,13

Báseň/píseň

1,3,4,10,12,13

6

Sluchová analýza/syntéza

3, 6, 9, 10, ll, 12

6

Zraková analýza/syntéza

2,3,5,6,8,9,10,13

8

Kresba lidské postavy - vnímání

2,4, S, 7,9,10, ll, 13

8

samostatnost

3, S, 9

3

Komunikativnost

3,4, S, 8, 9, 10, 12

7

Pozornost a soustředění

3,9

2

Paměť

12,13

2

Základní znalosti a myšlení

1, 3,4, 7, 9, ll, 12, 13

8

Celkové vystupování

3,8,9

3

Angličtina

4,13

2

Nebát se překážek

1

1

Prostírání stolu (přiřazování)

1

1

Sociálně-emoční

13

zralost a

Vyhodnocení průzkumu
školní docházky
a

1

2

3

zjišťování

c

b

3,16,45

na

d
e
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,17,18,19
,20,21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,39
,40,41,42,43,44
x

1,3,5,7,9,13,14,
16,17,18,19,20
,22,26,27,30,3 2,4,6,10,12,21,23,24,
4,35,37,39,40, 25,28,29,31,32,33,36
11,45 41,44
,38,42,43
8,30,

5,7,14,16,19,20,24,
25,28,33,35,45

1,21,22,27
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18
,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27,
28,30,31,32,33
1,2,3,4,6,7,10,11, 3,5,7,11,12,15,19,2 ,34,35,36,37,3
12,14,15,18,20,2 1,22,23,24,27,30,3 8,39,40,41,42,
4 2,29,30,40,44
3,35,41,45
43,45

5

učitele

specifik práce

45 1,9,22,26,27,29,38

6

2,3,4,6,8,9,10,11,12,
13,15,17,18,23,24,25
,26,29,30,31,32,34,3
6,37,38,39,40,41,42,
43,44

x

počátku

Poznámky

3

15,18,30,39

15,24,27

6,7,8,15,22,30,32,35,
41
7,14,19,35,40
2,3,4,5,6,7,8,10,11,1
2,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,23,24,25,28
,30,32,33,34,35,36,3
31 7,39,40,41,42,43,44
x
1,2,3,4,5,7,8,10,11,1
2,13,14,17,19,20,22,
6,9,15,16,18,2 23,25,26,27,28,29,32
1,24,30,31,40, ,33,34,35,36,37,38,3
45
9,41,42,43,44
x

1,2,3,4,5,6,10,11,
13,14,15,16,17,1
8,19,21,22,23,24,
26,28,30,32,33,3
4,35,36,37,38,39, 9,12,20,25,31,42,4
4
7 43,45

7,8,27,29,40,4
1
1,4,5,6,7,8,11,1
4,17,18,19,21,
22,24,25,26,27
,28,30,31,33,3
4,36,37,38,39,
3,9,16,32,35,41,4
12,15 40,42,45
8 3
1,2,3,4,5,7,8,9,
10,11,12,13,14
,18,19,22,23,2
4,25,26,27,29,
30,31,32,35,36
1,4,5,7,16,24,25,27 ,37,38,39,40,4
,35,36,37,43,45
1,42,43,44,45
9

1

15,18

x

7,21,24,27,39,41

2,10,13,20,23,29,44

x

1,33,37

2,6,14,15,17,20,21,2
4,28,31,32,33,34,38,
41,42

x

7

1. Variabilita forem zápisu
Datum: 2.2.10
Škola: Z$ Glowackého, Praha 8
Charakteristika školy: základní škola s
výpočetní techniky

rozšířenou

výukou informatiky a

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Děti se podívají do školy a vyzkouší si pár zábavných aktivit.
do školy - vyplní žádost o přijetí a list dítěte.

Rodiče děti

Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
Máme povinnost přijmout děti ze spádové oblasti. Je jich tu málo
takže přijímáme všechny děti, které přijdou k zápisu.
Jakým

způsobem

spolupracujete

zapíší

a škol mnoho,

před

zápisem/po zápise s rodinou?
Pořádáme den otevřených dveří. Většinu informací se rodiče dozvědí 1. září.
Děti pošleme do družiny a rodičům sdělíme základní informace o školní jídelně,
družině a organizaci školního roku (cca 30 minut).
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech v odpoledních hodinách. Rodiče přijdou s dětmi
do školy bez objednání. Zde se jich ujmou žáci a odvedou je do třídy, kde
probíhá zápis. Tady rodiče obdrží dokumenty (list dítěte, žádost o přijetí) a
vyplňují je u stolku. Děti stále provází žáci školy, pokud je dětí najednou mnoho,
pak i učitelky. Děti dostanou pamětní list, do kterého jim průvodci dávají razítka
za splněné úkoly.
1. Umím pozdravit a představit se.
2. Dobře ovládám své končetiny - předvádí čapí chůzi.
3. Znám tvary a bravy - pojmenovávají magnety na tabuli.
4. Umím přiřadit počet věcí - dítě má prostřít stůl (4 talíře + kompletní
příbor).

5. Zvládám

třídění -

tři řady obrázků ovoce, oblečení, listů, které mají

pojmenovat a říci, v které řadě je chyba.
6. Rovnám věci podle velikost (různě dlouhé provázky).
7. Znám písničku nebo básničku.
8. Nakresli/(a) jsem obrázek - volná kresba.
9. Umím si hrát na ozvěnu - výslovnost (opakují slova s hláskami s, z, š, ž,
ř,

r, c,

čj.

10. Nebojím se překážek - překročí z židle na židli, které jsou od sebe
vzdáleny asi 50 centimetrů.
Po projití všech stanovišť a získání razítek žáci předají dítě rodičům. Za
odměnu si odnesou výrobek žáků školy, perníček, omalovánky a tužku. O
logopedických vadách učitelé informují jen v případě, že je vada závažná.
Mohou ji však odhalit pouze pokud jsou sami jejich průvodci. Školní zralost
sledují jen na žádost rodičů. Pokud dítě provází žák školy a rodiče nejsou
s nimi, aby sledovali, co dělá dítěti potíže, pak má zápis jen herní charakter a
naprosto postrádá diagnostický element.
Učitelky preferují, aby dítě provázel žák, jelikož dítě se méně bojí. Ztrácí tak ale
možnost odhalit nezralost dítěte, logopedické vady i sociálně-emoční vyspělost.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče jsou v místnosti s dětmi, vyplňují formuláře nebo sledují a fotí své děti.
Před třídou jsou na lavici vystaveny učebnice, podle kterých se učí v prvním
ročníku. Nikde nejsou informace o školní zralosti ani o odkladu školní docházky.
Poznámky:
Celý zápis probíhá v jediné místnosti, kde je i přes malý
místa. Rodiče si sedají na místa, kde se plní úkoly.

počet účastníků

málo

2. Variabilita forem zápisu
Datum: 22.1.10
Škola: FZŠ Otakara Chlupa, Praha 13

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Snažíme se zprostředkovat dětem zážitek při přijímání do školy. Také se
chceme s dětmi a rodiči seznámit a orientačně zjistit, jak jsou děti připraveny na
vstup do školy.
Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
Přijímáme děti ze spádových oblastí a děti, které u nás mají sourozence. Pokud
máme převis, přijímáme děti, které se s rodiči účastní ukázkových hodin. Je to
pro nás signál, že rodiče opravdu stojí o umístěni dítěte v naší škole.
Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Na podzim jsou rodiče s dětmi pozváni do školy na ukázkové hodiny - Hrajeme
si na školáčky. Také pořádáme dílny, při kterých si mohou rodiče i děti na
vlastní kůži vyzkoušet naše metody práce a seznámit se blíže se členy
pedagogického sboru. Dílny pro rodiče se konají jindy, než dílny pro děti. Dále
pořádáme den otevřených dveří, kdy mají rodiče budoucích prvňáčků možnost
setkat se s ředitelkou školy a prohlédnou si prostory školy. Mohou se zeptat na
vše, co je zajímá o životě školy i přijímacím řízení. Do MŠ distribuujeme letáky
s informacemi o naší škole. Chceme, aby rodiče k zápisu přicházeli s tím, že
naši školu už znají a vědí, proč k nám jdou.

Po zápise se pro rodiče budoucích prvňáčků koná první třídní schůzka, při které
se dozvědí nejdůležitější informace o zahájení školní docházky svých dětí.
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech vodpoledních hodinách. Každý rok se střídají
témata zápisu. Letos je to western. Po příchodu do budovy dítě s rodiči narazí
na otisky pOdkov na zemi, které je zavedou do prvního patra. Zde jsou ve
vstupu létací dveře a nápis Saloon, celou chodbou zní tematická hudba. Za
dveřmi zve učitelka v kovbojském oděvu děti i s rodiči na partii kostek a karet.
Děti hází/tahají a mají říci počet puntíků/najít dvě stejné karty. Po hře je další
učitelka v kostýmu vyzve k tomu, aby si dítě vzalo na hlavu klobouk a nechalo
se vyfotit před kulisou. Fotografie rychle putuje do počítače technika, který ji
vloží na speciálně upravené pozadí, vytiskne a za lamin uje. Děti si na konci
zápisu vyzvednou průkaz s fotkou, kde je nápis WANTED, hledá se šikovný
prvňáček. Od fotografa děti putují ke zlatonosné řece. Tady je na zemi modrá
textilie a na ní zlaté kamínky. Děti jich musí několik nasbírat a poté je váží na

váze. Za řekou je stáj, kde je kůň z tělocvičny se sedlem. Děti musí nejprve
s koněm z koštěte proběhnout slalom a za odměnu si smějí sednout na
osedlanou atrakci. Dále se děti přesunou do indiánské vesnice, kde jsou žáci
školy převlečení do indiánských kostýmů a ukazují dětem teepee, tancují kolem
ohniště, navlékají s dětmi korálky a povídají si s nimi.
Po projití westernem jdou rodiče s dětmi do místnosti, kde vyplní formuláře a
děti zatím kreslí postavu. Na závěr se přesunou do vedlejší místnosti, kde se
posadí k učitelce. Ta se ptá rodičů na informace o dítěti, nezbytné pro zápis*.
Dále hovoří s dítětem a zadává mu úkoly. Sleduje výslovnost, znalost číslic,
písmen, barev, množství (více/méně) a pravolevou orientaci. Nepíše si žádné
poznámky, jen rodiče hned upozorňuje na chybné držení tužky, chyby ve
výslovnosti, ... Případně také nabídne kontakty na logopeda a PPP, doporučí
odklad nebo přijetí. Děti si odnesou kufřík se školními potřebami, výrobek žáků
školy a fotografii.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče prochází s dítětem celým zaplse, sami se mohou účastnit některých
disciplín. Jejich účast není povinná. Rodiče jsou přítomni i při pohovoru dítěte
s učitelkou. Po chodbách se prochází i učitelky, které nemají na starost žádnou
disciplínu a odpovídají rodičům na dotazy.
Poznámky:
*adresa, věk, sourozenci - počet a zda jsou žáky školy, docházka do MŠ,
zdravotní stav, zda je dítě po odkladu nebo o něm uvažuje a poznámky o
logopedické poradně. Také se ptá, zda bude mít rodina zájem o školní družinu.
*Oílny všeho druhu jsou určeny pro rodiče a děti pro bližší seznámení se se školou a
metodami výuky. V žádném případě nejsou podmínkou přijetí dítěte do 1. třídy. (na webu
školy, odpověď na dotaz).

3. Variabilita forem zápisu
Datum: 18.1.10
Škola: FZŠ Kladská, Praha 2
Charakteristika školy: ZŠ s rozšířenou výukou jazyků.

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisů na vaši školu?
Vybrat žáky, kteří mají potenciál zvládnout výuku zatíženou rozstreným
jazykovým vyučováním. Posuzujeme také školní zralost budoucích prvňáčků.
Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
Ze zákona musíme dát přednost dětem ze spádové oblasti. Protože ale tyto děti
nenaplní obě třídy, přijímáme i děti z jiných částí Prahy. Zohledňujeme také,
zda má u nás uchazeč sourozence. Rozhodující jsou ovšem informace, které
nasbíráme v průběhu zápisu.
1. připravenost dítěte na školní docházku (přiměřená duševní vyspělost a
tělesná zdatnost), úspěšné splnění požadavků při zápisu
2. děti ze spádové oblasti Prahy 2 určené pro ZŠ Kladská
3. děti, které mají či měly v naší škole staršího sourozence, rodiče,
prarodiče

4.
5.
6.
7.

jsou absolventy školy
děti bez výrazné logopedické vady (nutné vzhledem k výuce jazyků)
děti s předpokladem pro výuku jazyk (zvládnutý test sestavený ve
spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou)
řádný termín zápisu
dostatečná kapacita školy

Tato kritéria použijeme v případě, že k zápisu přijde více než 52 dětí, což je
který můžeme do příštích prvních tříd přijmout. Budeme otevírat dvě
třídy po 26 dětech.

počet dětí,

Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Nejprve pořádáme den otevřených dveří. Rodiče své dítě přihlásí k zápisu přes
internet - vyberou si datum a čas zápisu. Komunikace probíhá pouze ze strany
rodičů, kteří nás kontaktují buď telefonicky nebo e-mailem. Odpovídáme jim na
dotazy ohledně zápisu. Na webové stránce školy jsou stručné informace o tom,
jak postupovat v případě, že rodiče chtějí žádat o odklad.
Po zápise si rodiče vyzvednou vyrozumění o přijetí/nepřijetí dítěte do první
třídy. Důvod nepřijetí neuvádíme, ale rodiče se často přijdou do školy
informovat a nahlíží do materiálů, které při zápise vznikly. O nezralosti dítěte
pro školní docházku neinformujeme. Pro rodiče budoucích prvňáčků se v
červnu koná třídní schůzka.

Průběh:

Koncepce a průběh:
V jedné učebně se rodiče s dětmi zaregistrují a vyzvednou si informační
materiály, žádost o přijetí žáka s dotazníkem (dokumenty vyplní během první
části zápisu a odevzdají komisi ve druhé části zápisu) a pro dítě kartu, na
kterou budou dostávat razítka za splněné úkoly.
1. část - Kladská stezka: Děti mají na výběr z devíti různých aktivit.
Vyberou si pět, které navštíví a pokusí se je splnit. Za splnění úkolu
obdrží razítko. Učitelé mají k dispozici razítka s různými symboly, které
nesou informaci o výkonu dítěte. Rodiče význam razítek neznají. Během
plnění úkolů se zkoumá jemná motorika, matematické představy,
vyzrálost myšlení, jazykové schopnosti,
komunikace,
zrakové
rozlišování, pohybové schopnosti a základní znalosti.
2. část - Pohovor před komisí: Děti s rodiči individuálně předstupují před
dvoučlennou komisi. Na úvod rodiče uvedou některé informace o dítěti,
zatímco druhá paní učitelka si povídá s dítětem. Nejprve se ptá na jeho
zájmy, kam chodí do MŠ, s kým kamarádí, dítě může zazpívat písničku.
Následuje hra na ozvěnu, rýmování, odhalování prvního a poslední
hlásky ve slově, skloňování slov - diagnostika sluchového rozlišování.
Dále má dítě poznat základní tvary a barvy. Do ruky má vzít tužku a
překresli skupiny teček - zrakové rozlišování. Druhá učitelka sleduje
pozornost, soustředěnost, stydlivost a celkové vystupování. Za každý
úkol dítě získává body, učitelka vyplňuje hodnotící arch. Pohovor trvá
zhruba 15 minut, po jeho skončení dítě dostane na památku žákovský
výrobek, dětský los na hračky a batůžek.
3. část - Pohovor s psychologem: Psycholožka z PPP si odvede dítě do
třídy a zadá mu úkoly - kresba postavy a doplnění řady rytmicky se
střídajících tvarů. Na druhý list má dítě do čtverce nakreslit hvězdné
nebe nad vlnami moře. Rozmístění hvězd napovídá intelektuální
potenciál a kresba vln emoce. Psycholožka sleduje proces kresby,
posuzuje výsledek kresby a nakonec též rozhovor o kresbě. Údaje zadá
do tabulky, která odhalí osobnost dítěte. Doba trvání této části zápisu je
závislá na rychlosti dítěte. Po jejím skončení psycholožka odvede dítě
rodičům a ti mohou odejít domů.

Spolupráce s rodinou:
Rodiče jsou účastníky zápisu společně s dětmi během první části zápisu, do
plnění úkolů ale nesmí zasahovat. Během druhé části zápisu jsou rodiče
přítomni v místnosti, ale z dohledu dítěte (sedí vzadu, za jejich zády). Během
třetí části zápisu už rodiče zůstávají na chodbě a dítě se od nich musí odloučit a
zůstat v místnosti samo s psycholožkou.

Rodiče

podávají učitelům informace o svém dítěti - adresa, věk, zájmy dítěte, ...
a sdělí také důvod výběru školy. V první části zápisu jsou psychickou oporou
dítěti.

Poznámky:
Budeme s dětmi povídat a necháme je něco nakreslit, doplnit, přiřadit, ... Malým
psychotestem (kreslení) budeme zjišťovat schopnost dětí učit se cizí jazyk. Cílem
je zjistit, zda dítě nepotřebuje logopedickou péči, zda má rozvinutou grafomotoriku,
jak se orientuje v prostoru, zda nemá tzv. zrcadlové vidění. Zaměříme se i na
pracovní, sociální, emocionální zralost. Zjistíme, zda je dítě samostatné, na jaké
úrovni je motorika, jak se orientuje v prostoru i čase, zná-Ii dítě barvy, tvary.
Těšíme se i na krátké vyprávění o sobě, případně říkanku, básničku.

4. Variabilita forem zápisu
Datum: 19.1.10
Škola:

zS Kunratice,

Praha 4

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Sledujeme chování i výkony dětí a pokud zjistíme nějaké vážné i menší
nedostatky, informujeme o nich rodiče. Stejně je to i se školní zralostí. Chceme
také, aby se děti seznámily se školou hravou formou.
Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
1. Spádová oblast
2. Zda bude obec, odkud dítě přichází,
podporovat
3. Sourozenec na škole
4. Pohlaví dítěte (chceme vyvážené třídy)
Jakým

způsobem

spolupracujete

budoucího žáka

finančně

před

zápisem/po zápise s rodinou?
Pořádáme den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky, navštěvujeme
MS, prezentujeme se na internetu, kde zveřejňujeme též informace o zápise a
distribuujeme letáky.
Po zápise organizujeme pro přijaté děti program "Hrajeme si na školu", který
probíhá do června 4x a při páté návštěvě se uskuteční informační schůzka pro
rodiče, zatímco děti s paní učitelkami secvičí představení, které předvedou
rodičům po schůzce. Rodiče na schůzce mohou požádat o zařazení dítěte do
třídy s kamarádem. Také mají možnost vybrat si metodu výuky čtení - podle
těchto kritérií jsou pak děti rozděleny do tříd.
Pro děti, pro které byla u zápisu navržena kompenzační cvičení, škola pořádá
až do června jedenkrát týdně program "Učíme se ve škole". Učitelky pracují
s dětmi na rozvoji grafomotoriky, sluchové i zrakové analýzy a matematických
představ.

Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech v odpoledních hodinách. Úkoly nejsou sjednoceny
tématem, jsou však rozděleny do 4 místností podle toho, co se jimi zjišťuje. Děti
přichází do školy, kde dostanou pamětní list a rodiče formuláře* k vyplnění.
Dojdou do prvního patra, kde mají projít všechny zápisové místnosti a splnit
úkoly. Za splněný úkol dostanou razítko a část obrázku - perníkové chaloupky.
Na pořadí místností nezáleží. Rodiče se mohou mezitím ptát učitelek nebo
zástupkyně, které jsou k dispozici na chodbě.

Místnosti:
STA VíM Z KOSTEK - zjišťuje se znalost barev a orientace v prostoru (vezmi
modrou a postav ji vedle žluté, na jaké je straně?, .. .)
SKÁtU PANÁKA A MALUJU - pohybové dovednosti, komunikace a výslovnost
(+ barvy a zvířata na obrázku), kresba tatínka (+držení tužky, nedostatky hned
sdělí rodičům)

POtíTÁM - předčíselné představy (počítají puntíky na kostce, poznávají
číslice, tvary)
PŘEDNÁšíM A ZPíVÁM - výslovnost + informace o znalosti angličtiny
(obrázky)
Sluchová a zraková analýza se neprovádí.
Poté, když projdou všechna stanoviště, dostaví se rodiče s dětmi do zápisové
místnosti, kde odevzdají formuláře a doplní informace například o sourozenci ve
škole, zdravotním stavu dítěte, ... Děti si na pamětní list s razítky nalepí 4 části
obrázku a vybarví ho (jde jen o činnost, která má dítě zabavit, než rodiče vyřídí
administrativu). List si odnesou spolu s batůžkem plným školních potřeb a
výrobkem od žáků školy.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče děti provází po škole v průběhu celého zápisu. Jsou
plnění úkolů, ale nesmí do jejich průběhu zasahovat.

přítomni

také u

Poznámky:
UČfME SE VE ŠKOLE:

Kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji
navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy a
podobně. Fonnou her se budeme věnovat rozvíjení všech psychických funkcí (rozvoj
řeči, logického usuzování, početních představ, sluchového a zrakového vnímání,
grafomotoriky, sociálních a pohybových schopností a dovedností ... ), které jsou důležité
pro zvládnutí úspěšné školní docházky budoucích prvňáčků. Kurs povede speciální
pedagog naší školy.
HRAJEME SI NA ŠKOLU:

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na
matematických představ, jazyková a sluchová
s počítačem, rozvoj fantazie a představivosti.

cvičení

s gymnastickými míči, rozvoj
příprava, příprava na psaní, práce

5. Variabilita forem zápisu
Datum: 20.1.10
Škola: ZŠ Londýnská, Praha 2

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Chceme otestovat základní školní zralost, informovat se o

dítěti

a dát informace

rodičům.

Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
Bereme děti ze spádových oblastí, dále děti, které u nás mají staršího
sourozence a nakonec vybíráme podle toho, jak nám vychází složení tříd chceme vyvážené třídy (chlapci/ děvčata, osobnost).
Integrujeme děti s Downovým syndromem, s Aspergerovým syndromem,
s poruchami učení i chování.
Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Rodiče mají možnost navštívit školu, když se předem objednají. Dostanou
informace o škole a ŠVP, také o průběhu zápisu. Mohou se jít podívat také
přímo do výuky.
Pro přijaté děti pořádáme 4 schůzky, na kterých se děti seznamují s prostředím
školy a socializují se.
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech v odpoledních hodinách. Úkoly nejsou tematicky
propojeny. Učitelka si vezme dítě do třídy, zeptá se ho na jméno, posadí ho ke
stolku. Pro dítě jsou připraveny pracovní listy a úkoly. Učitelka má zápisový list,
kam poznamenává výkony dítěte.
Zkoumá se úroveň komunikačních dovedností po obsahové stránce a
výslovnost skrze krátký rozhovor s dítětem. Dále se sleduje úroveň
předčíselných představ (více/méně, číselná řada), grafomotorika a znalost
barev. Zraková analýza a syntéza se sleduje prostřednictvím pracovního listu,
kde děti kreslí geometrické tvary, spojují body a překreslují elementy písma.
Také opisují písmena a rozhodují, zda jsou dva obrazce stejné (některé se liší
orientací na papíře). Mimo to učitelky hodnotí také samostatnost a sociální
zralost dítěte. Neprovádí se sluchová analýza. Děti na závěr kreslí postavu,
počítají a pojmenovávají různě barevné geometrické obrazce z tvrdého papíru.
Sleduje se i držení tužky.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče zůstávají na chodbě. Zde vyplňují formuláře. Mají k dispozici letáky, kde
se dozvědí, co je vhodné rozvíjet před nástupem do školy (grafomotorika,
sluchová a zraková analýza, barvy, držení tužky, .. .).

Rodiče vyplňují

dotazník pro rodiče, kde škola zjišťuje hlubší informace o dítěti:
zdravotní stav, zvláštní schopnosti a dovednosti, zda je po odkladu, zda je
P/Unevyhraněná lateralita. Škola se také zajímá o to, zda dítě v průběhu
jednoho roku čeká významná událost, která může ovlivnit práci ve škole.
Poznámky:
Chyby ve vedení zápisu - nesrozumitelně zadané úkoly ("spoj ty tečky aby byly
stejně jako na tom druhém obrázku"), zásahy učitelky během plnění úkolů ("No
proč začínáš tady?" - dítě spojuje tečky správně, ale začíná od prostřed) ,
výrazy neznámé pro dítě ("nakresli postavu").

6. Variabilita forem zápisu
Datum: 20.1.10
Škola: ZŠ Mendelova, Praha 4

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Snažíme se otestovat základní školní zralost dětí a případně
PPP, logopeda, odklad či naopak nástup do prvního ročníku.
Podle jakých kritérií
Přijímáme všechny
po 22 dětech.

rodičům doporučit

přijímáte

žáky na vaši školu?
přihlášené děti, které nedostanou odklad. Letos

čtyři třídy

Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Třikrát pořádáme den otevřených dveří před zápisem. Po zápise zveme děti na
"Školu hrou"*, kterou vedou paní učitelky budoucích prvních tříd. Děti se
seznamují s prostředím školy a s paní učitelkami. První měsíc mohou přijít i
rodiče, nadále se snažíme děti od rodičů odpoutat. Setkávání organizujeme na
1 hodinu týdně až do května, kdy se uskuteční první třídní schůzka** pro rodiče
budoucích prvňáků.
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech v odpoledních hodinách. Úkoly nejsou nijak
tematicky provázány. Děti s rodiči přijdou do školy, kde dostanou formuláře
k vyplnění. Ve třídě si předškolák vybere úkol, který jej zajímá. Přidá se k němu
učitelka, sleduje práci, hovoří s dítětem a dále ho provází k ostatním koutkům a
zadává úkoly. Zjišťuje se úroveň zrakového rozlišování (najdi v napsaných
slovech písmeno, dokresli polovinu plodu, které obrázky jsou stejné - najdi
dvojice); znalost barev, písmen a číslic; rozvoj grafomotoriky; sluchová analýza
(co je na obrázku? Jakým písmenem to začíná? Co začíná stejně?); počty na
počítadle; výslovnost (povídání o tom, co je na obrázku). Při zrakovém a
sluchovém rozlišování se používají tabulky Logico piccolo, pro ostatní různé
kostky, obrázky. Zdálo se, že děti nemusí projít všechny koutky, nejsou
testovány ve všech oblastech.
Po splnění úkolů děti dostanou jako dárek kufřík se školními potřebami a
výrobek dětí ze školy. I s rodiči odejdou do ředitelny, kde odevzdají vyplněné
formuláře a zapíší se.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče jsou přítomni ve třídě, ale dítě pracuje samo s učitelkou. Učitelky
bezprostředně po práci s dítětem sdělí rodičům závěry, dají doporučení,
případně kontakt na PPP.

Poznámky:

zvládnout roli žáka a spolužáka
v nich pocit jistoty v nových
Děti jsou oceňovány, přijímány a

*"Příprava na školu hrou" pomáhá dětem dobře
při respektování vlastní individuality, pěstuje

situacích a v novém sociálním
uznávány.

prostředí.

Při těchto

setkáních se zamerujeme na rozvoj slovní zásoby, na správnou
výslovnost, na rozvoj motoriky, zrakového a sluchového vnímání, cvičíme
pozornost dítěte, učíme děti soustředit se. Dále se věnujeme zdánlivě
jednoduchým věcem - např. správnému držení tužky nebo správnému držení
těla při sezení v lavicích.
Příprava

první

pomáhá

dětem snadněji

zvládnout tak

důležitý

krok, jakým je vstup do

třídy.

**Schůzka

- Rodiče budou mj. informováni o začátku školního roku, o
pomůckách pro první rok školní docházky, o rozdělení dětí do tříd. Dále se
seznámí se všemi paními učitelkami v 1. třídách, s vedoucí školní jídelny a
vedoucí školní družiny. Poslední dvě jmenované pracovnice školy poskytnou
informace o provozu školní jídelny a školní družiny.

7. Variabilita forem zápisu
Datum: 21.1.10
Škola: FZŠ Mezi školami, Praha 13

Rozhovorsvedenim:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Cílem je setkat se s rodiči, ukázat jim školu a podat jim potřebné informace o
nástupu dětí do první třídy, případně je upozornit na logopedickou či jinou vadu,
kterou jsme schopni zjistit v krátkém čase zápisu.
Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
Přijímáme spádové děti a dále děti z okolí Prahy, které dojíždějí. Máme
dostatečnou kapacitu, takže přijmeme všechny, které přijdou k zápisu.
Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Před i po zápise pořádáme dílničky*, kam chodí rodiče s dětmi. Seznamují se
s naší školou i personálem a děti si zvykají na prostředí a ostatní děti. V září už
znají svou paní učitelku a jdou bez obav rovnou k ní.
Pořádáme také den otevřených dveří, rodiče se mohou jít podívat do výuky.
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech v odpoledních hodinách. Rodiče přijdou s dítětem
do školy na objednaný čas - každé dítě projde zápis individuálně. Pokud přijdou
brzo, mohou si děti v jedné místnosti modelovat ze samotvrdnoucí hmoty
zvířátka (do formiček), která si mohou odnést domu. Rodiče mezitím vyplňují
formuláře. Poté je jedna učitelka dovede do třídy, kde jsou připraveny úkoly. Ve
třídě jsou dvě učitelky - jedna s rodiči vyplňuje zápisový list, druhá prochází
s dítětem úkoly.
Zjišťuje se správná výslovnost, držení tužky, znalost barev a čísel - počítání do
šesti, grafomotorika - dítě kreslí postavu, znalost tvarů a představa větší/menší,
základní znalosti - pojmenuj věci na obrázku, co z toho potřebuješ do školy?,
navíc děti hází míčkem do tlamy draka. Ve třídě jsou na lavicích rozmístěny
obrázky, které dítě s učitelkou obchází a odpovídá na otázky zjišťující uvedené
schopnosti a dovednosti.
Děti si od zápisu odnesou batůžek se školními potřebami, výrobek žáků školy a
také diplom - Vítáme tě ve škole.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče jsou v místnosti s

dítětem,

ale do práce dítěte nijak nezasahují.
Společně s učitelkou vyplňují přijímací list, sdělují svá přání ohledně kroužků,
přihlášení do družiny a školní jídelny. Uvedou také, jestli dítě navštěvuje MŠ.
Mají možnost prohlédnout si učebnice, podle kterých budou děti v první třídě

pracovat. Učitelka jim zodpovídá jejich dotazy a druhá učitelka jim nakonec také
sdělí, co zjistila během chvilky s dítětem (doporučí odklad/nástup, logopeda, .. .).
Na vchodových dveřích i na nástěnkách na chodbě před třídami, kde zápis
probíhá, jsou umístěny důležité informace pro rodiče. Týkají se toho, co je
potřeba k zápisu dítěte, co je školní zralost (co se zjišťuje), desatero budoucího
prvňáčka - co by měl umět, než nastoupí do první třídy, informace o škole,
nabídka volitelných předmětů, kroužků a družiny.
Také jsou zde podrobné informace o odkladu a kontakt na PPP.
Škola pořádá přípravné kurzy z českého jazyka pro děti cizinců.
Poznámky:
Jednotné téma a hravý zápis škola nedělá z přesvědčení, že škola již pro dítě
znamená povinnosti a učení a zápis by měl tomu odpovídat.
*Program Hrajeme si na školáčky
Děti formou her a činností přiměřených věku získají vše, co by měl budoucí
prvňáček znát:
cvičení rozvoje jazykového citu - úkolem je aby dítě získalo představu o
slově

jako

formě,

která nese význam a

umělo

se orientovat v jeho hláskové

struktuře

zrakového a sluchového rozlišování
procvičování jemné a hrubé motoriky, grafomotorické cviky
cvičení pravolevé orientace, orientace v prostoru
cvičení

-

cvičení předpočetních představ

získání správných pracovních

návyků

8. Variabilita forem zápisu
Datum: 26.1.10
Škola:

zS Náměstí svobody,

Praha 6

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
S rodiči vyřizujeme nezbytnou administrativu. Děti, které k nám nechodí se
školkou se seznamují s novým prostředím. Snažíme se posoudit školní zralost
a případně rodičům doporučit nápravu. Do září je dlouhá doba a pokud rodiče
díky zápisu zjistí, v čem má jejich dítě nedostatky, mohou je ještě napravit.
Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
Přijímáme děti ze spádových oblastí a děti, které u nás mají sourozence.
Přijímáme všechny děti, které přijdou k zápisu (cca 70).
Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Před zápisem chodíme na třídní schůzky do našich spádových MS, kde
informujeme rodiče o naší škole. Pořádáme také 3x den otevřených dveří, kde
se předškoláků ujmou naši prvňáci a dělají jim pomocníky při práci v centrech*.
Rodiče se mohou po objednání přijít kdykoli podívat do výuky.
Při zápise rodiče informujeme o tom, jak se nám dítě jeví a zda a jak by bylo
vhodné nějaké nedostatky kompenzovat. Doporučíme též PPP nebo účast na
projektu "Předškolák". **
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech v odpoledních hodinách. Rodiče přijdou s dítětem
kdykoli ve vymezeném čase. Musí odevzdat potřebné dokumenty (přihláška, list
s údaji o dítěti - zdravotní stav, logopedická péče, MS, odklad, zvláštní
schopnosti, sourozenec na škole). Rodiče poté doprovodí své dítě do vedlejší
místnosti, kde je připraveno 5 stanovišť s úkoly. Děti si mohou vybrat, kde
začnou. Na jednom místě mohou být max. dvě děti současně, rodiče stojí
opodál a zápis sledují. Děti dostanou pamětní list, kam sbírají razítka
z jednotlivých stanovišť. Po nasbírání všech razítek se vydají ke stolku se
sladkými odměnami a losem na hračku. Poté odchází domů.
Skrze úkoly se sleduje výslovnost, znalost barev a tvarů (plastové tvary skládají
do určeného obrazce), znalost písmen (a skládání do slov podle předlohy),
představy čísel (kolik vidí stejných karet, kolik karet zbývá do 5),
komunikativnost, držení psacího náčiní, pravolevá vyhraněnost a celková
vyspělost. Na jednom stanovišti sedí logopedička, která sleduje kromě
výslovnosti také zrakovou analýzu a syntézu - děti mají spojit tečky stejně jako
na předloze. Na jednom ze stanovišť jsou děti vyzvány k zavázání tkaničky na
dřevěné botě. Pokud to neumí, mají se doučit.

razítek učitelky vyplňují list s výsledky pohovoru - jednotlivé oblasti mají
ano, zvládá - částečně zvládá - nezvládá. Také vpisují poznámky
k výslovnosti a vystupování dítěte. Všechny podklady si škola uschová a využije
je v programu" Těšíme se do školy". Pracuje se tedy s dětmi individuálně na
tom, co jim při zápisu dělalo potíže. Rodiče jsou ihned informováni o případných
nedostatcích, aby věděli, na čem s dítětem pracovat.
Kromě
úrovně

Spolupráce s rodinou:
Rodiče bud' ve vedlejší místnosti vyplňují dokumenty, nebo se mohou
zápisu. Jsou ale v pozadí a jen sledují práci svého dítěte.

účastnit

Poznámky:
*Děti si při návštěvách školy vyzkouší jak se pracuje ve výtvarné dílně,
navštíví cvičnou kuchyňku a upečou si vánoční perníčky, mohou se podívat na
děti při vyučování, zúčastnit se sportovního dne nebo kterékoli jiné aktivity,
která je pro ně připravena.
** Cílem je ulehčit dětem začátky ve škole. Jde o kroužek z názvem" Těšíme
se do školy". Děti si hravou formou cvičí jemné pohyby rukou, fonematický
sluch, upevní správnou výslovnost, osvojí správných úchop psacího náčiní a
kompenzují nedostatky zjištěné při zápise.
Kroužky probíhají jednou týdně od začátku února do konce května. Vedou je
učitelky budoucích prvních tříd, v učebnách, kde se budou učit prvňáci. Ty si tak
zvykají na prostředí, učitelku i styl práce. Zároveň se socializují do skupiny
budoucích spolužáků, jelikož děti nastoupí do tříd ve stejném složení, v jakém
se účastní kroužků.
Po zapsání do 1. třídy mohou také rodiče své děti přihlásit na kroužek OS
Šestikráska - Předškolák. Program kroužku zahrnuje tyto oblasti: rozvoj řeči,
rozvoj logického a matematického myšlení, přípravná fáze psaní, výtvarná
výchova a tělesný projev. Zde se děti seznámí s prvky výchovně vzdělávacích
programu Začít spolu, podle kterého probíhá výuka na 1. stupni. Kroužky vedou
nastávající učitelé 1. tříd. Tento způsob přípravy dětí na školu je pro budoucí
prvňáčky velice zábavný a odpadá strach z neznámého prostředí při nástupu do
1. třídy.

9. Variabilita forem zápisu
Datum: 28.11.2009
Škola: nepřeje si být jmenována
Charakteristika školy:
anglického jazyka

Soukromá základní škola s

rozšířenou

výukou

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Chceme si vybrat si nejšikovnější děti, které vyhovují požadavkům na náročnost
studia na naší škole. Zjišťujeme školní zralost i intelektovou vyspělost. Jde
spíše o standardní zápis, znalost jazyka nezjišťujeme.
Jakým způsobem spolupracujete s rodinou před/po zápise?
Odpovídáme na dotazy ohledně podoby zápisů. Sdělujeme jak dlouho trvá, co
je naším cílem, rámcově též co budeme sledovat. Dále přijímáme přihlášky,
zveme rodiče na den otevřených dveří, posíláme pozvánky k zápisu a během
zápisu vedeme motivační pohovor s oběma rodiči. Zde zjišťujeme motivaci
rodičů pro výběr naší školy a také jejich očekávání. Je zde též prostor pro
zodpovězení otázek a představení školy.
Po zápise dáváme doporučení přijatým žákům, co mohou zlepšit , na čem do
září pracovat. Nepřijatým žákům sdělíme důvody nepřijetí a v případě zájmu
podáme vysvětlení, kde je prostor pro zlepšení.
Průběh:

Koncepce a průběh:
K zápisu rodiče musí své dítě přihlásit - pošlou vyplněnou přihlášku. Samotný
zápis probíhá v jednom termínu pro všechny děti. Děti jsou rozděleny do málo
početných skupin a tráví 50 minut ve třídě, kde jejich práci posuzuje komise.
Každou komisi tvoří dvě prvostupňové učitelky - jedna vede zápis, zadává úkoly
a provází děti příběhem, druhá děti sleduje, zapisuje si poznámky a hodnotí
úkoly. Ty jsou zaměřeny na zjišťování zrakového rozlišování, sluchového
rozlišování, početních představa grafomotoriky. Při zápise se sleduje také
emočně-sociální vývoj a rozumový vývoj. Pro každou oblast jsou vypracována
kritéria a bodové ohodnocení. Snahou je zajistit co největší objektivitu při
posuzování dětí. Body se zapisují do tabulek, přičemž je připojena ještě zvláštní
kolonka pro komentáře komise.
V úvodu se děti posadí na koberec s paní učitelkou, která se vyptá na jejich
jména a nechá každého krátce povyprávět o tom, co rádi dělají, s čím si hrají,
zda mají sourozence nebo domácí zvíře. Každé dítě si má poté vybrat
jmenovku, kterou mu učitelka přilepí na tričko. Zde se sleduje především
výslovnost, komunikativnost a schopnost komunikovat s cizím člověkem.
Následuje motivace v podobě příběhu pohádkové postavy, která bude děti
provázet celým zápisem. Děti se posadí do lavic, na kterých jsou připraveny

kelímky s pastelkami a papíry s úkoly. Děti si postupně berou papíry a na
základě příběhu pomáhají pohádkové postavě řešit různé patálie. Děti po celou
dobu zápisu sedí v lavici, po splnění všech úkolů se sejdou opět na koberci a
ještě krátce povypráví o tom, co zde dělaly, co se jim nejvíce líbilo a rozloučí se.
Po krátké přestávce přichází na řadu další skupina dětí. Rodiče se zápisu
nezúčastňuji, děti do tříd doprovází asistenti, kteří zároveň sledují, jak děti
reagují na odloučení od rodičů.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče se zápisu nezúčastňují společně s

dětmi.

10. Variabilita forem zápisu
Datum: 18.1.10
Škola: FZŠ Slovenská, Praha 2

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisů na vaši školu?
Naším cílem je zprostředkovat dětem první zkušenost se školou - seznámit
budoucí žáčky s prostředím školy a s učitelkami. Snažíme se vybrat do prvního
ročníku děti zralé pro školní docházku a děti, které odpovídají našim kritériím.
Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
1. Podle bydliště - spádové oblasti. To je dáno zákonem.
2. Upřednostníme dítě, které má u nás sourozence.
3. Orientujeme se podle výsledků zápisu a podle vystupování

dítěte.

Zaznamenáváme si z jaké MŠ dítě přichází, zda již mělo odklad, na jakou jinou
ZŠ jde k zápisu.
Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Před zápisem probíhají tři dny otevřených dveří a zde rodičům zodpovídáme
jejich dotazy. Po zápisech rodiče obdrží vyrozumění o přijetí/nepřijetí svého
dítěte do naší školy. Jako důvod nepřijetí udáváme velký počet zájemců. Pokud
se nám dítě zdá nezralé pro školu, sdělíme to rodičům přímo u zápisu. Také
pořádáme kurzy pro předškoláky a schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků.
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech a zúčastní se ho 100 až 140 dětí. Škola má
v plánu přijmout dvě třídy po 25 žácích. Tématem, zápisu je "Putování se
skřítky".

Rodiče se s dítětem dostaví do třídy, kde učitelce nadiktují údaje o svém dítěti adresu, datum narození a další údaje - viz výše Kritéria pro přijetí. Do ruky
dostanou dva papíry - jeden arch slouží učitelům k zaznamenávání výkonů
dítěte a druhý je speciální cestovní pas, do kterého si děti lepí skřítky za
splněné úkoly a mohou si ho ponechat jako památku na zápis.
Dále děti společně s rodiči prochází čtyřmi třídami, z nichž každá má
symbolizovat jedno roční období. Ve třídách jsou připraveny úkoly, které
zadávají a vyhodnocují paní učitelky. Během úkolů se zjišťují komunikační
dovednosti (motivační pohovor s dítětem - kam chodí do školky, jaké tam má
kamarády, jaká je jeho adresa, věk, .. .), schopnost sluchového rozlišování
(Jaké písmenko slyšíš jako první ve slově pes?), artikulační obratnost (pohovor
+ zpěv písně), matematické představy (Vyber z listů na zemi ten největší, jaké
je na něm číslo?), jemná motorika (kresba postavy, stavba ohniště, uvazování

hrubá motorika (lovení rybek z bazénu, hod koulí na sněhuláka,
oblékání). Zrakové rozlišování se sleduje pomocí Jiráskova testu.
Učitelé dají dětem za splněný úkol razítko - na něj jsou u každého úkolu tři
políčka - podle úspěšnosti vybere učitel umístění razítka (dítě ani rodiče
nevědí, které políčko co znamená). Děti také dostanou obrázek skřítka a nalepí
si ho do pasu.
Na závěr děti odevzdají arch a odcházejí domu.
mašličky),

Spolupráce s rodinou:
Rodiče se účastní zápisu spolu s
úkolů nezasahují.

dětmi,

provází je po celou dobu. Do

plnění

Poznámky:
se skřítky projdeme čtyřmi stanovišti, čtyřmi ročními obdobími a
zkusíme různé úkoly a zábavy přiměřené věku a zájmům. Nejprve se v 'Jarním
hnízdečku" navzájem představíme, procvičíme si jazýčky a zkusíme i někoho
nakreslit. V "letním sídle" si u táboráku zazpíváme, vystřihneme sluníčko a
budeme lovit ryby. V ''podzimním sadu" natrháme jablka a předvedeme své
matematické představy (geometrické tvary, porovnávání velikosti .. .). V
"království paní Zimy" je potřeba se pořádně obléci a můžeme si i zasportovat.
V závěru putování si vybereme dárek na památku.

* Spolu

11. Variabilita forem zápisu
Datum: 19.1.10
Škola: FZ$ Táborská, Praha 4

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Zjistit zralost dítěte pro nástup ke školní docházce a také zjistit případné
logopedické vady a menší potíže, které mohou být cvikem do nástupu do školy
pozitivně ovlivněny.

Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
1. Podle bydliště - spádové oblasti
2. Ostatní pro školu zralé děti
3. Motivace rodičů pro výběr naší školy
Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Před zápisem pořádáme den otevřených dveří a prezentujeme se na internetu zde jsou také uveřejněny informace ohledně zápisu.
Bezprostředně po zápise informujeme rodiče ohledně zralosti, respektive
nezralosti jejich dítěte a dáme jim k dispozici kontakty na specializovaná
pracoviště. Po vyhodnocení zápisu některým rodičům doporučíme účast
v našem programu "Začít spolu jinak"**. Zde s dětmi pracuje naše speciální
pedagožka a psycholožka a snaží se kompenzovat některé nedostatky zjištěné
u zápisu.
V květnu organizujeme schůzku pro rodiče budoucích žáků, naši studenti
osmého ročníku připraví program pro děti. V září stejní žáci slavnostně uvádí
prvňáčky do školy. Ti je na oplátku v červnu slavnostně ze školy vyvádí.
Průběh:

Koncepce a průběh:
Přijímá se 40 - 60 žáků do 2 nebo 3 tříd. Zápis probíhá ve dvou dnech
v odpoledních hodinách. Rodiče s dětmi mohou přijít kdykoli během této doby.
Žáky osmé třídy jsou uvedeni do keramické dílny, kde si předškoláci mohou
modelovat, než na ně přijde řada. Rodiče dostávají pořadová čísla a podle nich
jsou voláni do místnosti, kde probíhá zápis. Zde se rodiče posadí ke stolu
s paní učitelkou a vyplňují formuláře* potřebné pro nástup dítěte do školy.
Učitelé jim také zodpovídají dotazy.
Předškolák si sedne ke stolu s psycholožkou, která mu dá papír a tužku a
poprosí ho o kresbu lidské postavy. Poté přejde ke druhému stolu, kde sedí
speciální pedagožka. Zde stráví asi 10 minut.
Pedagožka má hodnotící arch, kam zapisuje poznámky o výkonu dítěte zakroužkuje si oblast, která by byla vhodná posílit, napíše si poznámky ohledně
výkonu dítěte. Hodnotí se matematické představy - více/méně, větší/menší;

znalost geometrických tvarů a barev; mluvený projev - výslovnost; sluchová
analýza - jsou slova stejná? Kosa - koza; orientace vpravo, vlevo, nahoře, dole
se testovala jen v úvodu, z časových důvodů byla později vynechána.
Děti dostanou na památku pexeso a výrobek žáků školy. Poté s rodiči odchází
domů.

Spolupráce s rodinou:
jsou s dětmi v místnosti, ale vyplňují formuláře a hovoří s učitelkami.
Děti pracují s psycholožkou a speciální pedagožkou na druhé straně místnosti.
Zástupce ředitele je přítomen a zodpovídá rodičům dotazy týkající se zápisu i
nástupu do školy.
Rodiče

Poznámky:
* žádost o odklad povinné školní docházky
Zápisový list: obsahuje základní informace o dítěti i rodičích, zdravotní stav dítěte,
sourozenci, případný odklad v loňském roce, docházku do MŠ, informace o vadách řeči
a péči logopeda. Dále zde rodiče mohou uvést, zda mají zájem o stravování ve školní
jídelně, o pobyt v družině a zda mají zájem o zařazení dítěte do programu ZAčíT SPOLU
JINAK.

V příloze rodiče podepisují, že si školu vybrali svobodně a uvedou důvod výběru školy.
**Začít spolu jinak
Budeme spolu kreslit, malovat i zpívat, budeme si povídat, hrát pohádky, ...
Jde o čtyřměsíční kurz, kdy se formou her děti věnují rozvíjení všech
psychických funkcí (rozvoj řeči, logického usuzování, početních představ,
sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriky, sociálních a pohybových
schopností a dovedností, .. .), které jsou důležité pro zvládnutí úspěšné školní
docházky budoucích prvňáčků.
Kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji
navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy a
podobně.

12. Variabilita forem zápisu
Datum: 22.1.10
Škola: ZŠ Trávníčkova, Praha 13

Rozhovor s vedením:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Snažíme se v rámci zápisů částečně posoudit školní zralost a šikovnost dětí.
Přijímáme všechny přihlášené děti, jejichž rodiče nezažádají o odklad. Pokud
zjistíme logopedickou vadu, špatné držení tužky nebo jiný nedostatek, ihned
informujeme rodiče.
Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
Přijímáme děti ze spádové oblasti, dále děti, které u nás mají sourozence a dále
děti, které měly vloni odklad po zápisu v naší škole.
Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Pořádáme den otevřených dveří, kde rodiče získají základní informace. Před
zápisem pořádáme 4x akci Hrajeme si na školáky. Paní učitelky budoucích
prvních tříd si na sobotní odpoledne připraví každá 60ti minutovou hodinu, kde
si děti na interaktivní tabuli zkouší, jaké to bude učit se. Rodiče se aktivně
účastní. Po zápise mají rodiče možnost přijít se podívat do výuky. Na konci
školního roku pořádáme třídní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků.
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech v odpoledních hodinách. Nemá žádné téma, které
by provazovalo všechny úkoly. Rodiče s dítětem se nejprve dostaví k ředitelce
školy, kde vyplní zápisové formuláře a dostanou informace k zápisu. Poté
přejdou do zápisové místnosti, kde se rodiče posadí a dítě pracuje s učitelkou.
Ta se věnuje každému individuálně cca 10 - 15 minut. Povídá si s ním a dává
mu úkoly. Prověřuje se komunikativnost, zda se dovede podepsat, úchop
psacího náčiní, zda zvládne vymyslet slova na určité písmeno, všeobecné
znalosti, barvy, paměť, výslovnost, geometrické tvary, počítání do 10.
Děti se nejprve představí, povídají o svých rodičích a sourozencích. Poté
s učitelkou pracují s obrázky. Nakonec má dítě recitovat nebo zpívat a za to
dostane malou čokoládu. Na památku dostane výrobek od dětí ze školy. Rodiče
jsou ihned informováni o případných nedostatcích a odchází domů.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče jsou ve třídě, kde probíhá zápis, sedí na židli a sledují své děti. Mohou
si prohlédnout učebnice, ze kterých se v první třídě učí. Dostanou tištěné
informace o zápise, o školní zralosti, o tom, co by mělo dítě umět, než nastoupí
do školy. Také dostanou kontakty na logopeda a PPP.

13. Variabilita forem zápisu
Datum: 2.2.2010
Škola: ZŠ Zenklova, Praha 8
Charakteristika školy: Základní škola s
Úiž nemá status jazykové školy)

rozšířenou

výukou jazyků a informatiky

Rozhovorsvedenim:
Co je cílem zápisu na vaši školu?
Děti se přijdou oficiálně představit do školy a rodiče vyplní potřebné formuláře
k zapsání jejich dítěte. Rodiče okamžitě upozorníme na špatné držení tužky,
chyby ve výslovnosti, neznalost barev, ... Sbíráme informace o dětech, které se
stanou našimi žáky a rodičům poskytujeme informace, které potřebují.
Podle jakých kritérií přijímáte žáky na vaši školu?
všechny děti ze spádových oblastí a každého kdo přijde. Podle toho
otevřeme 3 nebo 4 první třídy. Rodiče dětí, které se u zápisu jeví slabé,
upozorníme, že naše škola je náročná a dítě by mohlo mít potíže. Doporučíme
jim jinou školu. **
Přijímáme

Jakým způsobem spolupracujete před zápisem/po zápise s rodinou?
Před zápisem pořádáme osm kurzů "Hrajeme si na školáky"*. Děti si hravou
formou procvičí dovednosti potřebné pro nástup do školy a zvyknou si na
prostředí školy i učitelky. Rodiče se dozví více o škole, mají možnost se přijít
podívat i do výuky na ukázkové hodiny. Pořádáme den otevřených dveří. Na
internetu je zveřejněn seznam dovedností, které by měl mít každý začínající
školák, dále pokyny pro rodiče, jak dítěti usnadnit vstup do školy a do nového
kolektivu.
Po zápise pořádáme třídní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků.
Průběh:

Koncepce a průběh:
Zápis probíhá ve dvou dnech v odpoledních hodinách. Tematický je zaměřen
na pohádkové bytosti. Rodiče s dětmi přichází do školy libovolně, u vchodu
dostanou dokumenty k vyplnění, děti se mají naučit krátkou říkanku a čekají,
než se jich ujme některá z učitelek. Ta se s dítětem představí, na krk mu zavěsí
velký papírový klíč na stužce a řekne mu, co ho čeká. Rodiče jdou společně
s dítětem a vše pozorují z po vzdálí. Děti projdou celkem 7 místností a za úkoly,
které zde splní, dostanou barevné stužky, které jim učitelka přivazuje na krk ke
klíči.

Prvním úkolem je vzbudit spící princeznu básničkou nebo písničkou. Na lavici
leží dívka v princeznovských šatech a spí. Učitelka sleduje výslovnost.
Následují úkoly zjišťující úchop psacího náčiní a jemnou motoriku (kreslí
princeznu). V další místnosti si děti vyberou na tabuli jeden řádek magnetů a

snaží se jej dokončit - logické pokračování. Dále určují, co je v řadě na papíře
jinak - jeden obrázek je jinak orientován, je menší či větší, nebo logicky
nezapadá do řady. Dále má dítě rozdělit obrázky po dvou do skupin podle
významu (ovoce, zelenina, oblečení). V další místnosti se zjišťuje znalost
písmen, čísel, tvarů a barev (pěnová písmena a čísla, tvary na zdi). V další
místnosti si děti vyberou jednu skládačku a podle vzoru skládají obrázek, dále
spojují dvě stejná písmena - zrakové rozlišování. Pokračují do tělocvičny, kde
se mají samy převléknout do cvičebního úboru. Žákyně školy v kostýmech
králíka a želvy provází děti a učitelka je sleduje. Zvířátka předvádí, co mají děti
dělat na překážkách - sleduje se pohybový vývoj a jemná motorika. Přechází
lavičku, přeskakují z obruče do obruče, králíkovy mají zapnout knoflíky na
kabátku a želvě zavázat tkaničku.
Na závěr učitelka dítě dovede před zavřené dveře, kde děti recitují říkanku,
kterou se učily na začátku zápisu. Tou otevírají školu a zároveň dveře. Za nimi
stojí král a dvě princezny. Ty zkouší u dětí znalost angličtiny. Za odměnu jim
dají lízátko a výrobek žáků školy. Učitelka sdělí rodičům závěry ze zápisu,
rozloučí se a jde pro další dítě.
Spolupráce s rodinou:
Rodiče prochází třídami společně s učitelkou a dítětem a sledují jejich práci.
Pokud učitelka zjistí nějaký nedostatek, informuje o tom rodiče, ukáže jim v čem
je potíž a co dělat pro nápravu (držení tužky).
Poznámky:
* Hrajeme si na školáka - projekt pro předškoláky
Cílem projektu je seznámení nastupujících školáků s prostředím školy, vyučujícími,
aktivitami a celkovou školní atmosférou. Připraveno je 7 pracovních dílen zaměřených
na obsah jednotlivých vyučovacích předmětů v 1. ročníku. Dílny jsou upraveny pro
věkovou skupinu předškoláků a vedou je zkušení pedagogové naší školy.
Děti se
mohou účastnit všech 7 dílen nebo i pouze jediné. Doprovod dětí se dílen většinou
účastní, rodiče se mohou do činností i aktivně zapojovat. Z každé pracovní dílny si
účastník odnáší malé překvapení. Pro návštěvníky čtyř a více dílen je připraven titul
Absolvent projektu Hrajeme si na školáka.
tříd základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 se přednostně
podle kritérií:
děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 v příslušném školském
obvodu základní školy
děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského
obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, nebo navštěvuje
mateřskou školu, která je součástí této základní škol
děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského
obvodu s přihlédnutím k sociální potřebnosti (samoživitelé apod.),
děti, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, nebo navštěvuje
mateřskou školu, která je součástí této základní školy,
děti zaměstnanců škol zřizovaných Městskou částí Praha 8,
děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

**00 prvních
přijímají děti

