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Z á p i s  
Zápis dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 se letos ve všech svitavských 
školách uskuteční v úterý 20. dubna od 14 do 17.30 hod. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 
2014 do 31. 8. 2015. Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením není zatím rozhodnuto, zda 
bude zápis probíhat tradiční formou (návštěva dítěte s rodičem ve škole), anebo formou tzv. 
bezkontaktní, jako v loňském roce. 
Jakmile bude o formě zápisu rozhodnuto, budete o tom, jak dál postupovat, informováni všemi 
dostupnými kanály (web, facebook, Naše město).  

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit: 

 rodný list dítěte, 
 občanský průkaz rodiče pro ověření trvalého bydliště, 
 cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU), 
 rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se 
pouze dětí s odkladem), 
 doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí 
mladších šesti let). 

 

T e r m í n y  k  m o ž n é  „ n á v š t ě v ě “  š k o l y  
Den otevřených dveří – Pravidelně jej konáme tak, že umožňujeme rodičům našich žáků 

a zájemcům o naši školu přítomnost na vyučovacích hodinách. V letošním roce neplánujeme takový 
den z důvodů zvýšených hygienických opatření. 
 

Online představení školy - Rozhodli jsme se v letošním roce vytvořit možnost virtuálního setkání. 

Na takovém setkání bude ředitel Jiří Sehnal společně s paní učitelkou z budoucí první třídy. Školu 
v živém přenosu přes Youtube krátce představíme a následně dáme prostor pro dotazy (přes chat), 
bude-li zájem. Odkaz na online představení najdete zhruba týden před konáním akce na webu a na 
facebookovém profilu školy. Přesný termín bude též uveřejněn v dubnovém Našem městě. Půjde o 
středu 7. dubna od 18.00. 

 
Setkání budoucích prvňáčků (úterý 15. 6. 2021 od 15.30) 
Pokud bude možné, aby toto setkání proběhlo, tak bychom jej rádi 
zrealizovali. Právě na něm totiž zjistíte, kdo bude vaším spolužákem a 
s kým se budete potkávat na třídních schůzkách. K tomu a také 
k naladění se na přicházející školní rok slouží setkání budoucích prvňáčků. 
Přesnou informaci, jak setkání budoucích prvňáčků proběhne, dostanou 
zákonní zástupci přijatých žáků cca 14 dopředu do svých e-mailů. 
 

 



 
Osobní návštěva 
Jsme otevřenou školou, která má ve svém krédu myšlenky spojené s oceněním značkou Férová škola 
nebo Rodiče vítáni. Jako ředitel školy nabízím všem domluvu termínu osobní prohlídky školy. Aktuální 
hygienická opatření jsou sice přísná, ale doufáme, že by v dubnu taková setkání v režimu jeden 
(ředitel) na jednoho (rodič a žák) mohla proběhnout.  
 

 
 

O d p o v ě d i  n a  3  n e j č a s t ě j š í  d o t a z y    
- Před nástupem do školy NEMUSÍ dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně 
s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustálé 
otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a neustálé rozmlouvání o tom, co vidíme, je tou nejlepší 
předškolní průpravou, která se mnohonásobně vyplatí. 

- Osobnost UČITELE je důležitá. Když jsem vybíral školu pro své dítě, bylo pro mě důležité nejen 
prostředí, ale také osobnost učitele, který bude mít možnost formovat mého 
potomka. Informujeme tedy, že naší „prvotřídní“ paní učitelkou bude Agáta 
Bednárová. Paní vychovatelkou k prvňáčkům bude Tereza Motálková.  

- Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte tak 
učinit do 30. 4. 2021. Přílohou vaší žádosti musí být doporučující posouzení 
příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Vzhledem k datu zápisu se předpokládá, že doporučení k odkladu 
budete mít vyřízené již před zápisem. 
 

 
 

P á r  s l o v  ř e d i t e l e  š k o l y  
„Ve školním roce 2021/2022 otevře naše škola jednu třídu s kapacitou 25 až 30 dětí. V této třídě máme 
v plánu vytvořit podmínky, díky kterým bude mít paní učitelka možnost až třetinu času pracovat 
v půlených hodinách pouze s částí třídy. Jdeme tím naproti individuálnímu přístupu, který se 
ve vzdělávání snažíme uplatňovat. Součástí výuky bude i vedení dětí k rozvoji měkkých dovedností 
pomocí metody feuersteinova instrumentálního obohacování, kterou zařazujeme již od první třídy. 
Jsme otevřená škola. Individuální přístup upřednostňujeme při nástupu do školy i během docházky 
do ní. Máte-li zájem o prohlídku školy nebo zodpovězení dotazů, na něž chcete znát přesnou 
odpověď, nebojte se napsat nebo zavolat. 
 
 
K o n t a k t y :             
tel.: 731 463 782          
www.zstgm.svitavy.cz        Mgr. Jiří Sehnal, DiS. 
email: jiri.sehnal@tgm-svitavy.cz        ředitel školy 
FB: Myšárna           
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