
 

  

 

Vážení rodiče, 

     Jsme rádi, že přemýšlíte o tom, zda zapíšete své dítě do prvního ročníku na naší školu. 

    Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme nabídnout 

informace, které byste měli znát ještě před zahájením povinné školní docházky. 

                                                              
       
 

Desatero pro budoucí prvňáčky 
 

1. Znám své jméno i příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 

2. Umím se obléknout a převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, aby 

nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím taky na tkaničce 

mašličku. 

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. 

4. Dokážu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznám barvu 

červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou. 

5. Umím vystřihnout obrázek nůžkami. 

6. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a umýt si před jídlem a po něm 

ruce. 

7. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu. 

8. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich 

s rodiči. 

9. Umím zazpívat písničku, přednést básničku a vyprávět jednoduchou 

pohádku. 

10. Dokážu poznat levou a pravou ruku. 

 



Desatero pro rodiče 
 

1. Každý den kontroluji školní tašku, pouzdro, ostrouhané tužky a pastelky za 

přítomnosti svého prvňáčka. 

2. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho 

přítomnosti, společně je ukládáme do aktovky. 

3. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové úseky. 

4. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí. 

5. Často s dítětem mluvím, nechám si vyprávět o tom, co zažilo. 

6. Snažím se dítěti pečlivě naslouchat a společně řešit problémy. 

7. Všímám si správné výslovnosti a upozorním ho na chyby. 

8. Dávám dítěti dostatek prostoru k pohybovým aktivitám. 

9. Snažím se vést dítě tak, aby zvládlo svůj úkol co nejlépe, přihlížím k jeho 

možnostem a schopnostem, ale jsem důsledná. 

10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zúčastňuji se školních akcí a 

spolupracuji s učitelkou. 

 

 


