
Základní škola a Mateřská škola Ořechov,  

okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Komenského 2, 664 44 Ořechov  

 

Vážení rodiče, 

zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019 se bude konat dne 3. 4. 2019 v budově 

Základní školy a Mateřské školy Ořechov v době od 13.30 – 17.00 hodin. Zápis se týká dětí 

narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní 

docházky z loňského roku. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

V odůvodněných případech (nemoc), lze po předchozí omluvě absolvovat zápis v 

náhradním termínu 10. 4. 2019. 

Odklad povinné školní docházky 

V době zápisu může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky 

o jeden rok. Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského 

poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické 

centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Kritéria pro přijetí žáků 

1. Přednostně  jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a 

Mateřské školy Ořechov.  

2. Děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy. 

3. Ostatní zájemci. 

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, 

bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. 

Losování povede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. 

Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. 

Spádový obvod ZŠ a MŠ Ořechov je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Ořechov. 

 

Registrační číslo 

 

Obdrží u zápisu každé dítě. Pod tímto registračním číslem bude zveřejněn seznam 

přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy přijatých a nepřijatých žáků budou zveřejněny na 

vstupních dveřích ZŠ a MŠ a na webových stránkách www.zsorechov.cz  po uzavření 

správního řízení. 

 

Třídy 

 

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě první třídy, podle počtu přihlášených 

žáků. Stanovená kapacita tříd je maximálně 30 žáků na třídu.  

 

Třídní schůzka pro rodiče před zahájením školní docházky 

 

Dne 18. 6. 2019 od 15:00 hod. se konají schůzky rodičů s třídními učiteli přijatých žáků 1. 

tříd. 

 

http://www.zsorechov.cz/


Školní družina 

 

Škola poskytuje službu – zájmové mimoškolní vzdělávání. Od 1. 2. 2017 je navýšena 

kapacita školní družiny na 185 žáků v 6 odděleních. Provozní doba ranní družiny od 6:00 

hod., odpolední provoz do 17:00 hod. V rámci pobytu ve školní družině je možné využít 

nabídku svačin ve školní jídelně. 

 

Stravování 

 

Škola poskytuje službu – školní stravování. Třikrát v týdnu možnost výběru ze tří jídel, 

v pondělí a v pátek ze dvou jídel. Jídelníček je umístěn na webu školy. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna 

 

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Hybešova 15. (Mgr. 

Judita Baumgartnerová) 

 

 

Kontakt 

www.zsorechov.cz - na uvedené adrese můžete navštívit naše webové stránky, kde 

získáte důležité informace o naší škole. Můžete využívat elektronickou poštu při případné 

korespondenci se školou a jejími zaměstnanci. 

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy 

 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou 

činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a 

přívětivé chování. 

 Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské 

slovo a osobní kontakt. 

 Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho 

samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 

 Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti 

rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

 Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, 

dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a 

tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 

 Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – 

výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

 Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká 

tělocvična, prospěje i vám. 

 Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, 

odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku 

zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na 

to, co ho čeká nového v době školní docházky. 

 Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat 

základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát 

se komunikace ve známém prostředí apod. 

Doporučení:  Desatero pro rodiče 

  

http://www.zsorechov.cz/
http://zsmikulcice.cz/wp-content/uploads/2016/01/Desatero-pro-rodi%C4%8De.pdf

