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INFO „nejen“ pro rodiče předškolních dětí 
 

 

 
 

 

Zápis ze schůzky s rodiči dne  22. 3. 2022 
 

Zahájení: 15,00 hod. 

Ukončení: 16,15 hod. 

Přítomno 26 rodičů (viz. prezenční listina) 

 

 Přivítání pana ředitele a p. učitelek, úvodní slovo ředitelky 

- Mgr. Martin Kolský- ředitel ZŠ Nová 

- Mgr. Pavlína Stará a Mgr.Jana Limrová  

 

 Informace a akce MŠ: 

 Ročenky - 330,- Kč - závazně nahlaste zájem, dofocení bude v MŠ 30. 3. 

 Tablo – bude ve vitríně u vchodu do MŠ. 

 "Těšíme se do školy" - 29.3. od 15 hod. - společné diagnostické odpoledne 

společně s rodiči. 

 7. 4. v dopoledních hodinách navštíví děti, které půjdou v září do školy 1.třídy 

v ZŠ Nová. 

 "Pochod za velikonočním vajíčkem" – akce s rodiči – 19. 4. od 15:45 - 16 

hod. 

 6. MDD v MŠ - Skákací hrad, motorky, bazének s míčky, soutěže 

 21. 6. - Pasování předškoláků – lučení s předškoláky – Sváťovo „dividlo“ 

 

 Příspěvek pana ředitele Mgr. Kolského ZŠ a MŠ Nová, Ústí nad Labem 

- Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 je v ZŠ Nová 12. 4. 2020, od 13 - 18 

hod. 

- Den otevřených dveří - 24. 3. 2022, od 14 do 17 hod., 

- k zápisu musí přijít všechny děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6-ti let, 

bez ohledu na to, zda budou rodiče žádat odklad školní docházky, 

- k zápisu je potřeba rodný list dítěte a OP zákonného zástupce, 

- pokud rodiče budou žádat odklad pro své dítě, nahlásí to u zápisu, 

- pro odklad školní docházky (nejen ve zmiňované ZŠ) je potřebné: 

 doporučení z PPP  a od odborného (dětského) lékaře 

 žádost o odklad školní docházky 

 

- opět zápis do ZŠ probíhá formou elektronického zápisu (dále jen "EZ") 
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- odkaz na web elektronického zápisu najdete na www.zsnova.cz - zápis k 

základnímu vzdělávání (do 1.tř.) - odkaz na EZ 

- na webu EZ si rodiče vyplní a vytisknou žádost o přijetí a v případě, že budou žádat 

o odklad školní docházky (dále jen "OŠD"), tak žádost o OŠD. 

- žádost o přijetí pak u zápisu rovnou ponechají v ZŠ, v případě, že budou požadovat 

OŠD, dojdou za p. ředitelem a domluví se na dalším postupu, 

- v Ústí nad Labem jsou zavedeny spádové oblasti, p. ředitel však upozornil, že mají 

dostatek míst, takže každý, kdo si podá žádost do ZŠ a MŠ Nová, bude prakticky 

přijat a není nutné dokladovat potvrzením z ohlašovny pobytu, 

- plánují obsazení 1. tříd v počtu cca 20 dětí na třídu, 

- na základě výše uvedených podkladů vydá ředitelství ZŠ rozhodnutí, 

- dále se pan ředitel zmínil o veškerých aktivitách školy a kroužcích, ochotně 

reagoval na dotazy a připomínky rodičů, 

- pan ředitel připomněl rodičům, co vše by jejich děti měly ovládat při vstupu do ZŠ.  

- zdůraznil především jak citovou tak sociální samostatnost a především 

soustředěnost dětí.  Pokud má dítě v současné době špatnou výslovnost, mělo by 

určitě navštívit logopeda. Připomněl rodičům, že není třeba kupovat zbytečně 

dopředu pomůcky, ale je lepší vyčkat na požadavky učitelek. Nejsou vhodné takové 

pomůcky, které děti při výuce rozptylují např. tužky, gumy s obrázky, atd... 

- AJ se vyučuje ve škole již od 1. třídy (NJ od 7.tř.). Ve 2. třídě pak mají děti 

informatiku, Školní vzdělávací program je se zaměřením na přírodní vědy. 

- V ZŠ Nová probíhá bezplatně Ambulantní náprava SPU (specifických poruch 

učení) a to 1 x týdně po malých skupinkách (3-4 děti), na základě diagnostiky 

z PPP. Zde se předpokládá hlavně spolupráce s rodiči. Je též možné tzv. 

"doučování" pro děti ohrožené školním neúspěchem. 

- Zájmové činnosti: výpočetní technika, florbal, sportovní hry, angličtina (více na 

www.zsnova.cz) 

- Na ZŠ působí také ZUŠ- keramické a výtvarné studio p. řed. Libigerové, které 

mají děti možnost navštěvovat (je na stejném patře jako školní družina). 

- Družina: je v provozu od 6 – 17 hod., přijetí do družiny je za upřednostnění 

mladších žáků, 1. – 3 ročník určitě, další ročníky dle kapacitních aktuálních 

možností. 

Platba: 200 Kč/měsíc; platí se pololetně. 

Strava: vaří se jen jeden druh jídla, lze i bezlepková dieta na základě vyjádření 

lékaře (pod dohledem nutričního terapeuta). 

Ve škole je kiosek, kde děti mají možnost zakoupení svačin, s ohledem na 

"Pamlskovou vyhlášku" 

- Učebnice a pomůcky není zatím potřeba shánět, vyčkejte až na informace učitelek. 

Zatím je zde největší pravděpodobnost, že veškeré pomůcky zakoupí škola 

z příspěvku města. 

 

Prosba pana ředitele: v případě, že rodiče půjdou s dítětem k zápisu do více ZŠ, nechť 

prosím dají na vědomí řediteli školy, do které ZŠ dítě nastoupí!!!  

Na žádosti o přijetí jsou v ideálním případě, pokud to je možné, potřeba podpisy obou rodičů. 

Jedná se o správní řízení. 

 

Další: 

- ve škole se vyučuje čtení analyticko-syntetickou metodou (slabikovací), 
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- informace o rozdělování dětí do tříd – rodičům bylo doporučeno, aby svůj 

požadavek s kým chtějí, či nechtějí být ve třídě, napsali na žádost, ale max. 1 

budoucího spolužáka, ne „sestavit celou třídu“ . Při rozdělování dětí do tříd se 

přihlíží k požadavkům rodičů a k vyváženému poměru chlapců a dívek, 

- jakékoliv další připomínky či dotazy konzultujte, prosím, s ředitelkou MŠ, popřípadě 

s učitelkami na třídách. 

 

 Doporučení  pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) 

- rodiče by své děti na zápis neměli speciálně připravovat a stresovat je tím, 

- pokud si rodiče nejsou jistí, zda na školní docházku jejich dítě stačí, je vhodné 

poradit se s odborníkem, 

- důležitost je kladena na pracovní a sociální připravenost, řečové schopnosti a to 

nejen artikulace, ale i fonematického sluchu (rozlišování). Taktéž nelze opomenout 

rozvoj řečových dovedností (slovní zásoba). Proto je důležité se dětem maximálně 

věnovat, povídat si, respektovat je, uznávat, hrát si..…velice důležitá je 

soustředěnost dítěte, 

- rovněž důležitost grafomotoriky, úrovně řečového projevu, znalosti barev, orientace 

v čase a prostoru, pravo-levé orientace, přiměřené soustředěnosti, 

předmatematických představ, aby děti uměly vyjádřit děj slyšeného a viděného, 

byly citově zralé a pracovně vyspělé, 

- velice důležitý je také celkový zdravotní stav dítěte, jeho pracovní a 

psychomotorické tempo celkově, 

- neopomenutelným faktorem školní připravenosti je také soustředěnost (ideálně co 1 

rok, to 1 min.soustředění), tzn., 6 let - dítě by mělo schopno se po dobu 6-ti min. 

umět soustředit i na činnosti, které pro něj nejsou až tak zajímavé, 

- doporučujeme rodičům procvičovat s dětmi předmatematické představy a to 

zejména formou deskových her s pravidly, jako je např. Člověče, nezlob se, aj. Ty 

se dají procvičovat i při dalších různých činnostech během dne, děti mohou určovat 

vzájemné polohy a vztahy předmětů (nahoře, dole, vedle, vzadu, vpředu, před, za, 

nad, pod…aj.), určovat geometrické tvary, aj., 

- u zápisu učitelé ověřují, zda je dítě pro školní docházku dostatečně psychicky a 

fyzicky vyzrálé; zkouší, jestli zná barvy, tvary, číslice, jestli ví, kde bydlí, nebo jak 

se jmenují jeho rodiče.  

- více v dokumentu o připravenosti pro vstup do ZŠ, 

- rodiče by měli zvážit, zda je opravdu nutný případně zamýšlený odklad školní 

docházky (důvodem rozhodně není „prodloužení dětství“ dítěti. 

- Doporučená literatura: Mertin, V., „Na co se často ptáte ze zkušeností dětského 

psychologa“, Praha, Scientia 2004, ISBN 80-7183-326-9 

- Informace ředitelky 

                  Telefon do Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Labem je:   

                  475 532 803; 475 533 232. Adresa: Čelakovského 703/2, 400 07, UL 

- SPC i v ZŠ Pod parkem, tel.: 602 894 885, 472 772 029; volat v dopoledních 

hodinách) – je zde i logopedie!! 

- Jakmile obdrží rodiče ze ZŠ Rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok, 

předají jeho kopii ředitelce MŠ. Pokud takto neučiní, nebude s dítětem nadále od 

1. 9. 2022 v MŠ počítáno!!! 

- Jakékoliv další připomínky či dotazy konzultujte, prosím, s ředitelkou MŠ, 

popřípadě s učitelkami na třídách. 
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LOGOPEDIE v Ústí nad Labem: 

 

 Klinický logoped: Mgr. Marie Pečivová 

Kontakt pro objednání: 602 152 241 

Email: marie.pecivova@gmail.com 

Adresa: Mírová 2700/8, Ústí nad Labem, 400 11 

 

 Klinický logoped: Lenka Pospíšilová (Neštěmice) 

Kontakt pro objednání: 472 733 539 

Email: pospisilova@demosthenes.cz 

Adresa: Hluboká 33, UL, Neštěmice 

 

 Klinický logoped: PhDr. Marcela Musilová 

Kontakt pro objednání: 472 774 848 

Email: ivap@volny.cz 

Adresa: SNP 2541, Ústí nad Labem 

 

 Logopedie i v SPC v ZŠ Pod parkem, tel.: 602 894 885, 472 772 029; volat 

v dopoledních hodinách) 

 

 Klinický logoped: Mgr. Jan Prokšová 

Kontakt pro objednání: 603 226 108 

Email: jana.proksova@seznam.cz 

Web: www.logopedieul.cz 

Adresa: Masarykova 754, Ústí nad Labem 

                                                                             

Zapsala:  Mgr. Petra Fiklíková 

 

V Ústí nad Labem dne 24. 3. 2022                                

 

Přílohy, které rodiče obdrželi: 

 

1. Z MŠ - Náměty pro předškoláky 

2. Z MŠ - Doporučení rodičům 

3. Z MŠ - Desatero pro rodiče (vyvěšeno v šatnách a odkaz na web). 

4. Ze ZŠ – Devatero rodiče budoucího prvňáčka 

5. Ze ZŠ – Desatero budoucího prvňáčka 

6. Ze ZŠ – Úkoly budoucího prvňáčka 

7. Ze ZŠ – Pozvánku na Den otevřených Dveří do ZŠ 

 

Více informací k dispozici na webových stránkách ZŠ Nová a MŠ Kameňáček 

(www.mskamenacek.cz a www.zsnova.cz) 
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