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„Milé maminky a tatínkové…“
Milé maminky a tatínkové, pomalu se blíží čas, kdy mají vaše děti nastoupit do zá-
kladní školy. Pro vaše děti je to čas velikých změn. Některé změny mohou být pro 
děti příjemné a jiné zase mohou mít problém zvládnout. Děti ve škole poznají nové 
kamarády a naučí se mnoho nových věcí. Je ale důležité, aby děti hodně věcí uměly 
ještě před příchodem do školy, proto aby zvládly dobře zejména první třídu. 

Proto jsme pro Vás připravili tuto malou knížku, která by Vám měla pomoci při-
pravit vaše děti na nástup do školy. Knížka Vám pomůže vybrat tu správnou školu 
a poradí, na koho se máte obrátit, kdyby nastaly nějaké problémy. 

V knížce se nejprve společně podíváme na to, co by vaše děti měly zvládnout ještě 
před nástupem do školy a jak se to naučit. Dále Vám poradíme jak vybrat tu správ-
nou školu a jak uspět u zápisu do první třídy. V třetí části vám řekneme, co všechno 
budou děti potřebovat ve škole. Na závěr  ještě pár rad, co dělat a na koho se obrátit, 
když by vaše děti měly ve škole se zvykáním si na nové prostředí, či s učením pro-
blémy. 

Doufáme, že se Vám naše knížka bude líbit a v mnohém Vám 
pomůže. Přejeme, aby se vašim dětem ve škole dařilo! 

Poděkování 
Hned v úvodu, bychom chtěli poděkovat Andrejce, která stá-
la modelem pro ilustrační fotografie v této brožuře. Děkuje-
me ji za ochotu a trpělivost a přejeme vše nejlepší při nástupu 
na základní školu. 
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„Podívej, co už umím!“
Co by měly děti zvládnout a jak se to mohou naučit 
Před nástupem do základní školy by děti měly zvládnout několik základních věcí. 
Nám dospělým se mohou zdát tyto dovednosti samozřejmé, ale děti se je musí od 
narození postupně naučit. Některé dovednosti a návyky děti od vás prostě „odkou-
kají“, protože se vás snaží při činnostech napodobovat, ale s některými činnostmi 
potřebují pomoci. 

Teď si uvedeme dovednosti, které by vaše děti měly zvládnout před nástupem do 
školy a jak se je mohou naučit: 

Co poznám? 
Dítě by mělo poznat a pojmenovat základní barvy a tvary a orientovat se v prostoru. 

Co mám umět rozpoznat? 
•	 základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá, 

bílá. 
•	 základní geometrické tvary - kruh, čtverec, trojúhel¬-

ník, obdélník. 
•	 rozlišovat tvary - otočené tvary a tvary rozložené na 

části 
•	 orientovat se v prostoru - nahoře-dole, nad-pod, vle-

vo-vpravo, vepředu-vzadu, větší- menší 
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Jak slyším
Dítě by mělo umět rozpoznat jednotlivé zvuky a v řeči rozpoznat jednotlivé hlásky 
ve slovech. 

Jak se to naučím?
•	 Poznávat barvy se můžou děti učit podle obrázků nebo 

pomocí barevných kostek. 
•	 Geometrické tvary se můžou děti učit podle obrázků 

nebo různých předmětů, které běžně doma požíváte. 
•	 Na naučení rozlišování tvarů je dobré skládání puzzle. 
•	 Dětský vláček – děti utvoří vláček a hádají kdo je první, 

kdo poslední a podobně. Můžete cvičit s dětmi na slou-
pech nebo stromech - který je blíže, který dál a podobně. 

Co mám umět?
•	 rozlišování zvuků a hlásek ve slově

Jak se to naučím?
Nejlépe se to děti naučí, když si s nimi povídáte, čtete  jim 
pohádky, zpíváte si s nimi a nebo je učíte písničky a říkanky.
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Co umím říct
Dítě by před nástupem do školy mělo už dobře vyslovovat a plno věcem už rozu-
mět. 

Co umím udělat rukama? 
Děti by už měly mít obratné ruce a zvládat i hraní s drobnějšími věcmi. 

Co mám umět?
•	 správně vyslovovat a mít přiměřenou aktivní i pasiv-

ní slovní zásobu (rozumět jednoduchým pohádkám 
a říkankám pro děti do 7 let), bez poruch výslovnosti, 
používat správné gramatické tvary slov, nezaměňovat a 
neplést si pojmy (včera – zítra)  

Jak se to naučím?
•	 Nejlépe se to děti naučí, když si s nimi povídáte, čtete 

jim pohádky, zpíváte si s nimi nebo je učíte písničky a 
říkanky. 

Co mám umět?
•	 stříhání nůžkami, navlékání korálků, umí držet tuž-

ku, pastelku, štětec - malovat a kreslit s nimi
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Jak se umím hýbat?
Před nástupem do školy by měly být děti dostatečně pohyblivé.

•	 kresba, malba - přiměřená kresba, malba (detaily) – 
dům, postava, geometrické tvary…, uvolněné zápěstí a 
držení pastelky a štětce (správné sezení a správný sklon 
papíru), základní tvary (čáry, kruhy, spirály, horní a dol-
ní oblouk, vlnovky, horní a dolní smyčky, osmičky)

Jak se to naučím?
•	 Aby se děti naučily správně držet tužku a malovat či 

kreslit, je dobré používat kreslící listy (obrázky v přílo-
ze). 

•	 Děti můžou nacvičovat vázání tkaniček, rozepínání a 
zapínání knoflíků a zipů, navlékání korálků. Děti trénu-
jí prsty také při hraní se stavebnicemi (například lego), 
modelováním z plastelíny, stříhání nůžkami a podobně.

•	 Pro nácvik správného držení dětem pomáhá používání 
trojbokých tužek a pastelek.

Trojhraná 
tužka
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Co zvládnu sám?
Děti by při nástupu do školy měly být tak samostatné, aby se zvládly o sebe postarat 
bez pomoci dospělého. Samozřejmě přiměřeně svému věku.

Co mám umět?
•	 hodit a chytit velký míč, udržet rovnováhu, poskočit, 

poskakovat na jedné noze, dřepnout si, sednout si, leh-
nout si, jednoduchý rytmický pohyb…

Jak se to naučím?
•	 Děti se to nejlépe učí, když si zkouší udržet rovnová-

hu na jedné noze, přeskakují překážky (věci), běhají, 
skáčou po jedné noze, skáčou panáka, házejí míče do 
krabice, tančí nebo mohou nacvičovat různé sestavy 
(dřep, výskok, skákání na jedné a podobně). 

Co mám umět?
•	 umět se obléknout i do cvičebního úboru (zvážit jaké 

bude mít oblečení), obout (zavázat tkaničky), najíst se 
(i velkým příborem, svačina a oběd), zvládnout zá-
kladní osobní hygienu (mytí rukou, používat záchod, 
používat kapesník), uklidit si po sobě (lavice, skříňka, 
šatna a aktovka), poslouchat pokyny (nerušit, mluví 
jeden, neodcházet bez dovolení, pozdravit, nebrat cizí
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Co si pamatuju?
Děti by už měly umět pojmenovat spoustu věcí - znát své jméno, jména svých rodi-
čů a umět dokázat říct, kde bydlí. 

Jak se to naučím
•	 Dítě si musí vyzkoušet se postarat samo o sebe, lze s ním 

cvičit při běžných činnostech. 
•	 Dobré je, když dítě navštěvuje školku, kroužky, příprav-

nou třídu nebo některé středisko sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi. 

•	 Pro dítě je dobré, když dělá pravidelné aktivity, u kte-
rých je nutné udržet pozornost a usilovat o to, aby dítě 
vydrželo soustředěně pracovat co nejdéle. 

Co mám umět?
•	 znát své jméno, příjmení, adresu, jména rodičů, da-

tum svého narození… 
•	 znát názvy zvířat - pes, kočka, slepice, kohout, kráva,

věci), umět regulovat svá přání, potřeby i chování. 
•	 dítě by mělo vydržet ve škole bez rodiče 
•	 schopnost pracovat ve skupině 
•	 vydržet alespoň 15 minut u jedné činnosti 



11

Jak se to naučím?
•	 Názvy se můžou děti učit podle obrázků, třeba v růz-

ných dětských encyklopediích, nebo s dětmi můžete 
navštívit zoologickou zahradu.

•	 Počítání se děti můžou učit na knoflících, kamíncích 
či na prstech. (Například: dej stejně knoflíků a ka-
mínků, kolik ukazuji prstů, přidej – uber jeden, dva 
kameny a podobně)

•	 Nejlépe se to děti naučí, když je se světem kolem nás 
od malička seznamujete. Děti se učí rychleji, mo-
hou-li si různé věci osahat a sami si vyzkouší jejich 
vlastnosti. To, co dětem nemůžete ukázat naživo, ne-
jdete v obrázkových knížkách.

koza, prase, ovce, zajíc, vlk, liška, veverka, medvěd, jelen, 
srnka…slon, žirafa, lev, antilopa, opice, krokodýl…), 
rostlin (některé běžné květiny a stromy), povolání, věcí 
denní potřeby a materiálů (kov, plast, dřevo, sklo…) 

•	 znát čísla a orientovat se v číselné řádě - od jedné do 
deseti, první-poslední (stačí vyjmenovat) 

•	 umět zpaměti krátké texty - nějaké dětské písničky, ří-
kanky, pamatuje si své oblíbené pohádky 
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!Pozor! 
Při práci s dětmi, zejména těmi menšími, je dobré nezapomínat, že děti se teprve 
rozvíjejí a mnoho věcí jim může ublížit. Proto je dobré nezlobit se, když se dětem 
něco nedaří. Pokud máte více dětí, tak doporučujeme příliš děti nesrovnávat. Ka-
ždému jde něco lépe a v něčem je slabší. Dětem, kterým se moc nedaří, tak je i za 
malý úspěch v učení chválit, chválit a chválit. Pokud si nevíte s dítětem rady, tak 
raději požádejte o odbornou pomoc. 

Jak děti co nejlépe připravit
Přestože rodič může dobře připravit své děti na nástup do 
základní školy, doporučujeme, aby děti alespoň jeden rok 
před nástupem do školy chodily buď do mateřské školy, 
nebo do přípravné třídy základní školy. 

Děti se tady naučí pracovat s ostatními dětmi, zvyknou si, 
že se musí o sebe postarat bez pomoci maminky a naučí se 
podobnému režimu jako je pak čeká ve škole. Děti si potom 
lépe zvykají na školu a většinou nemají problém později na 
základní škole zvládat učivo. Učitelky v předškolních zařízeních také poznají, s čím 
by mohly mít děti později při učení problémy a pomohou je dětem překonat. 

Mateřská škola (školka) 
Ve školce se děti učí jak být samostatné, vyznat se ve věcech kolem sebe a připravují 
se na nástup do základní školy. Ve školce si děti hrají, cvičí, chodí na vycházky a na-
vštěvují kina a divadla. Do mateřské školky se provádí zápis. Zápis probíhá každý 
rok většinou mezi únorem a dubnem. 
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Mateřská škola je určena dětem od 3 do 7 let. Některé školky přijímají děti už od 
2,5 roku. Školka je buď jen na dopoledne anebo na celý den. Do školky děti přichá-
zejí mezi 6 a 8 hodinou a odcházejí buď po obědě kolem 12 nebo mezi 15 a 17 ho-
dinou. Za školku se platí, kromě posledního ročníku před nástupem do základní 
školy, který je zdarma. 

Přípravná třída základní školy 
V přípravných třídách se děti připravují na vstup do základní 
školy. Děti si během výuky ještě hrají a pomalu se učí zvládat 
věci, které potřebují proto, aby zvládly nástup do školy. Příprav-
né třídy jsou v některých mateřských, speciálních a základních 
školách. Výuka v těchto třídách probíhá jen dopoledne. Ve tří-
dě je maximálně 15 dětí.  

Přípravná třída je pro děti od 5 do 7 let. Některé přípravné 
třídy přijímají děti už od 5 let, jiné jen  děti, které mají dopo-

ručeno odložení nástupu do školy pedagogicko-psychologickou poradnou. Do pří-
pravných tříd probíhají zápisy jako do základní školy každý rok v průběhu ledna 
a února. Přípravné třídy jsou zdarma.

Seznam škol s přípravnými třídami v Ostravě najdete v příloze.   

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
V případě, že byste potřebovali pomoci se zápisem dětí do školky nebo školy, vy-
řídit doklady, lékaře, doučování dětí nebo jiné věci pro děti, můžete se obrátit na 
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služba může 
mít různé názvy (KLUB-KO, Hnízdo, Zvoneček apod.) a občas bývá při nějaké jiné 
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sociální službě jako je Dům na půl cesty, Sociální bydlení a podobně. 

Služba je určena pro rodiny s dětmi, když rodiče potřebují pomoci:
•	 s výchovou a péčí o dítě, vzděláváním dětí, s podporou „zdravého“ trávení vol-

ného času dětí,
•	 s hospodařením v domácnosti, 
•	 s vyřizováním běžných záležitostí v zájmu dítěte, apod. 

Do služby se nemusíte objednávat, ani se nikde registrovat. 
Tyto služby můžete kdykoliv kontaktovat a to nejčastěji te-
lefonicky, e-mailem nebo osobně. Pracovníci služby s Vámi 
musí vždy jednat. V případě, že máte problém, který neřeší, 
odkáží Vás na organizaci, kde by Vám mohli pomoci. Když 
služba nemá zrovna pro Vás volné místo, pracovníci si Vás 
zapíší a v případě, že se jim místo uvolní, dají Vám vědět. 

Služby jsou poskytovány zdarma. 

V příloze najdete seznam škol s přípravnými třídami a sociálně aktivizační služ-
by v Ostravě. 

Co když se dětem něco nedaří?
Přes všechnu snahu  se může stát, že něco vašemu dítěti nepůjde. Přestože budete 
připravovat dítě na vstup na základní školu  nebo přestože bude chodit do školky 
či přípravné třídy, nebude vaše dítko některé věci zvládat. Že má dítě problém si 
můžete všimnout Vy, dětský lékař, učitelka ve školce nebo v přípravné třídě, pokud 
ji navštěvuje. 
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•	 Děti můžou mít problémy s řečí. Dítě nemluví do 2 let nebo ještě v pozdějším 
věku, neumí správně vyslovovat některé hlásky (ř, r, l…), breptá, komolí slova, 
koktá a podobně. 

•	 Děti můžou být před nástupem do základní školy ještě příliš hravé, neudrží po-
zornost, nevydrží bez Vás delší dobu samy. 

•	 Samozřejmě je třeba individuálně řešit problémy dětí, pokud jsou tělesně, men-
tálně nebo kombinovaně postižené nebo jsou-li Vaše děti autistické. 

Tyto problémy je těžké ne-li nemožné řešit vlastními silami 
a je nutné obrátit se na odborníky, kteří jsou v Pedagogicko-
-psychologických poradnách a Speciálně pedagogických cen-
trech. 
V případě problémů s řečí u dítěte se obraťte na Logopeda. 
Více se o těchto službách dozvíte níže. 

Pedagogicko-psychologická poradna 
Pracovníci poradny dětem pomůžou s jejich problémy ve 
školce a ve škole. Poradí Vám, jak můžete dětem pomoci ane-
bo na koho se máte obrátit. V poradně pracovníci zjistí, jestli je už Vaše dítě při-
praveno na vstup do základní školy a jestli to bude ve škole zvládat. V případě, že 
dítě ještě není připraveno na nástup do školy, vystaví mu poradna  doporučení pro 
odklad  povinné školní docházky a zároveň Vám navrhne možnosti pro vás dostup-
ného předškolního zařízení pro vaše dítě.  

Poradna je obvykle pro děti od 3 do 19 let.

Do poradny se můžete objednat telefonicky nebo osobně. Pro objednání nepotře-
bujete žádné doporučení. Na vyšetření musí dítě objednat a potom do poradny 
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doprovodit rodič nebo jeho zákonný zástupce. Když vyšetření Vašeho dítěte v po-
radně doporučí škola, není Vaší povinností dítě nechat v poradně vyšetřit. S vyšet-
řením v poradně musí rodič nebo zákonný zástupce vždy souhlasit. Je třeba počítat 
s tím, že než se vaše dítě k vyšetření v poradně dostane, trvá to delší dobu. 

Služby jsou poskytovány zdarma. 

Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě 
Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Tel.: 553 810 700, 553 810 701

Odloučené pracoviště 
17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava - Poruba, 
Tel.: 553 810 750, 553 810 751 
E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz 
Web: www.ppp-ostrava.cz 

Speciálně pedagogické centrum 
Ve speciálně pedagogickém centru pracovníci zjistí, jestli je už Vaše dítě připraveno 
na vstup do základní školy a jestli to bude ve škole zvládat. Doporučí Vám speciální 
školu anebo navrhnou, za jakých podmínek se dítě bude moci navštěvovat běžnou 
základní školu. Poradí Vám s výchovou a učením dítěte. Poradí Vám, jak můžete 
pomáhat vašim dětem anebo na koho se o pomoc máte obrátit. 

Speciálně pedagogická centra jsou určena pro děti s tělesným, mentálním a kom-
binovaným postižením. Dále jsou pro děti s autismem a vadami řeči. Jednotlivá 
pedagogická centra se obvykle specializují na děti s různými druhy postižení. Spe-
ciálně pedagogické centrum je obvykle pro děti od 3 do 18 let. Speciálně pedago-
gická centra jsou často zřízena při základních a mateřských školách. K vyšetření 
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dítěte v centru se můžete objednat telefonicky nebo osobně. Pro objednání nepo-
třebujete žádné doporučení. Dítě musí objednat a potom doprovodit rodič nebo 
jeho zákonný zástupce. S vyšetřením ve speciálně pedagogickém centru musí rodič 
nebo zákonný zástupce vždy souhlasit. 

Služby jsou poskytovány zdarma. 

Speciálně pedagogické centra v Ostravě: 
SPC pro žáky s mentálním postižením 
Těšínská 98, 710 00 Ostrava - Slezská 
Tel.: 596 238 036 - Mgr. Hana Lidvínová 

SPC pro žáky se sluchovým postižením 
Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava - Poruba 
Tel.: 596 937 818 - Mgr. Jarmila Konečná

SPC pro žáky s vadami řeči 
Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Tel.: 596 768 131 - Bc. Hana Motlochová 

Logoped
Logoped je odborník, který umí řešit problémy dětí s řečí a s vadami ve výslov-
nosti.  Logoped zjistí, jaké má vaše dítě problémy a poradí Vám, jak můžete své-
mu dítěti pomoci. Logoped s dítětem nacvičí správnou výslovnost a vysvětlí Vám, 
jak máte s dítětem pravidelně nácvik opakovat. V případě, že dítě má těžkou vadu 
řeči, která potřebuje trvalou a dlouhodobou odbornou péči, doporučí Vám nejbliž-
ší mateřskou školu pro děti s vadami řeči. Logoped je určen pro děti, které do 2 let 
nemluví, koktají, neumí správně vyslovovat některé hlásky (ř, r, l…), breptají, ko-
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molí slova a podobně. Logopedie je většinou poskytována všem, kteří to potřebují 
bez omezení věku. 

K logopedovi se můžete objednat telefonicky nebo osobně. Pro objednání nepo-
třebujete žádné doporučení. Dítě musí objednat a 
potom doprovodit rodič nebo jeho zákonný zástup-
ce. S vyšetřením a následnou péčí musí rodič nebo 
zákonný zástupce souhlasit. 

Služby jsou poskytovány zdarma. 

V příloze najdete seznam Logopedů v Ostravě. 

Co je to odklad povinné školní docházky?
Odklad školní docházky znamená, že vaše dítě nastoupí do školy později než v 6 
letech nebo do školy nastoupí a školní docházku v prvním pololetí přeruší a potom 
nastoupí později (tj. dodatečný odklad povinné školní docházky). Školní docházka 
se odkládá vždy o jeden školní rok, s tím, že dítě musí nastoupit do školy nejpozději 
v tom školním roce, kdy mu bude 8 let. 

Důvodem k odkladu povinné školní docházky může být:
•	 dítě je příliš často nemocné nebo celkově tělesně nevyspělé, dítě má poruchy 

řeči, sluchu či zraku, dítě se neumí soustředit
•	 dítě u ničeho dlouho nevydrží 
•	 dítě je nesamostatné 
•	 dítě nevydrží samo bez rodiče 
•	 dítě neumí spolupracovat ve skupině 
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•	 a další důvody. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitel školy, na které bylo 
dítě i zápisu, a to na základě žádosti zákonných zástupců (rodiče, apod.). Zákonný 
zástupce musí mít žádost podloženou doporučením odborníka (dětský lékař nebo 
odborný specializovaný lékař, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pe-
dagogické centrum). 

Přestože ředitel školy, dětský lékař, nebo jiný odborník navrhne dítěti odklad po-
vinné školní docházky, zákonný zástupce rozhoduje, zda bude dítěti skutečně od-
ložena nebo ne. V případě, že je schválen dítěti odklad, ředitel školy doporučí, aby 
dítě navštěvovalo přípravnou třídu, pokud je na škole zřízena nebo poslední ročník 
mateřské školy. Obojí je pro děti s odkladem školní docházky poskytováno zdar-
ma. 

O odklad povinné školní docházky můžete požádat hned při zápisu nebo nejpoz-
ději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě nastoupit do první třídy. 
Rodič může také požádat ředitele školy o vydání rozhodnutí o dodatečném od-
kladu povinné školní docházky v průběhu prvního pololetí 
školního roku, ve kterém dítě nastoupilo do první třídy. O 
odložení školní docházky může rodič požádat dva krát po 
sobě, nejvýše do osmi let věku dítěte.

Konečné rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 
vašeho dítěte je vždy na vás…na rodičích!!! 

!Pozor! 
Dítě musí vždy k zápisu, přestože chcete žádat o odklad 
školní docházky!
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Přivede-li rodič nebo jiný  zákonný zástupce dítě do 
školy k zápisu např. teprve až v jeho sedmi nebo do-
konce osmi letech, aniž by kdy před tím školu kon-
taktoval s žádostí o vydání rozhodnutí o odkladu 
povinné školní docházky - hrubě porušuje zákon, se 
všemi případnými důsledky takového jednání. 

!Pozor! 
Povinnost chodit do školy mají u nás také občané 
Evropské Unie (tedy i děti Slováků), žijí-li v České 
republice déle než 90 dní před nástupem plnění po-
vinné školní docházky (září). 

„Kam budu chodit do školy?“
Jak si vybrat školu
Škola, která je nejblíže Vašemu trvalému bydlišti,  je povinna vzít vaše dítě dokud 
má pan ředitel volná místa. Dítě může nastoupit do jakékoliv základní školy, ale 
ředitel musí vždy dát přednost dětem, které bydlí v okolí školy.
 
Důvody proč si vyberete nějakou školu, můžou být různé: 
•	 Škola je blízko 
•	 Chodí tam sourozenec nebo kamarád vašeho dítěte 
•	 Líbí se vám, jak se na škole učí 
•	 Dítě má talent v nějaké oblasti 
•	 Někdo Vám školu doporučil 
•	 Škola má dobré vybavení, kroužky… 



21

Všechny školy nejsou stejné
V dnešní době si můžete vybrat z různých druhů škol. Školy se liší tím, pro jaké děti 
jsou vhodné, jaký typ výuky mají a zda jsou placené či ne. Níže jsou popsány typy 
škol a v čem se liší.
 
Běžné základní školy 
Tyto základní školy jsou pro děti, které nemají žádná omezení, např. zdravotní. 
Běžné školy většinou nemají speciální programy pro různě postižené děti. 

Základní školy „praktické“ 
Jsou určeny dětem s lehkým mentálním postižením, s 
těžkými formami vývojových poruch učení a chování, 
s tělesnými vadami ve spojení s mentálním postižením, 
které by nezvládly dobře učivo na běžné základní škole. 

Dítě, které vychází z takové školy, má omezený přístup 
na střední školy. Dítě vycházející ze základní školy prak-
tické zvládne většinou pouze jednodušší učební obory, 
které nejsou ukončeny maturitní zkouškou.  Absolven-
ti takových učebních oborů mají potom větší problém s 
hledáním práce. 

Speciální základní školy
Školy jsou určeny těžce zdravotně nebo mentálně postiženým dětem, které ne-
zvládnou učivo ani na základní škole praktické. 

Alternativní základní školy: Waldorfská škola, základní škola Montessori, Dal-
tonská škola, začít spolu, zdravá škola a další 
Alternativní škola je škola, která se snaží o všestranný rozvoj dětí s důrazem na spo-
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lupráci dětí. Děti se neučí z běžných učebnic a výuka není rozdělena na jednotlivé 
předměty (matematika, čeština apod.), ale vždy se jedno téma probírá s využitím 
všech předmětů. Výuka není zaměřena jen na teoretické znalosti, ale i na manuální 
zručnost (pletení, zahradnictví, knihařství apod.). Dítě není za chybu trestáno nebo 
špatně známkováno, je kladen důraz na to, aby se naučilo chybám vyvarovat. Ve 
třídách je menší počet dětí a učitel má možnost pracovat s každým dítětem samo-
statně, podle jeho schopností. 

Základní školy se speciálním zaměřením 
Speciálně zaměřené školy se liší od běžných škol tím, že mají rozšířenou výuku 
některých předmětů nebo oblastí předmětů. Jsou to zejména školy s rozšířenou vý-
ukou cizích jazyků, matematické školy, sportovní školy, umělecké školy a podobně. 
U těchto škol je nutné, aby děti měly talent v oblasti, na kterou klade škola důraz. 
K přijetí dítěte na takovou školu je nutné, aby dítě zvládlo talentovou zkoušku v 
oblasti, na kterou klade škola důraz. Na tyto školy je možné přejít v průběhu studia 
na běžné základní škole. 

Soukromé základní školy 
Tyto školy jsou s různými zaměřeními a programy. Hlavním rozdílem je, že tyto 
školy mají soukromé zřizovatele a ve většině případů rodiče musejí platit školné. 
Školné se pohybuje měsíčně od několika stovek až do několika tisíc korun. 

Co si vyberete? 
Správný výběr základní školy je pro vaše dítě vel-
mi důležitý životní krok. V případě, že na začátku 
vyberete pro dítě lehčí školu (například základní 
školu praktickou), může to pro dítě znamenat, že 
bude v budoucnu velmi obtížně hledat dobrou a 
dobře placenou práci, ve které bude úspěšné. 
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Zápis do školy
Aby dítě mohlo nastoupit na vámi vybranou školu, musí se nejprve do této školy 
přihlásit, nebo také jinak řečeno zapsat. K zápisu chodí děti v tom roce, kdy nej-
později do 31. srpna mají 6 let. Zápisy probíhají každý rok vždy mezi 15. lednem 
a 15. únorem. Zápisy většinou trvají jeden týden. Termíny zápisu mají školy stano-
veny různě, a proto je nutné se zeptat na termín zápisu na vámi vybrané škole. Na 
některých školách je možné výjimečně domluvit zápis individuálně. Individuální 
zápis si ale musíte domluvit s ředitelem školy předem. Důvodem ale nemůže být, 
že se Vaše dítě bojí ostatních dětí, protože po nástupu do školy by mělo Vaše dítě 
problém do školy chodit. K zápisu musí dítě doprovodit 
rodič nebo zákonný zástupce dítěte.

!Pozor! 
Nezapomeňte, že s dítětem musíte k zápisu vždycky, přes-
tože už dopředu víte, že budete pro něj žádat o odklad 
povinné školní docházky!!! 

K zápisu je nutné si vzít sebou: 
•	 rodný list dítěte, 
•	 průkazku zdravotní pojišťovny dítěte, 
•	 občanský průkaz rodiče  nebo v případě, že půjde s 

dítětem jiný zákonný zástupce, vezměte si s sebou rozsudek soudu o svěření 
nezletilého dítěte do péče, 

•	 pokud už dopředu víte, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní do-
cházky, je dobré vzít s sebou stanovisko dětského lékaře, případně pedagogic-
ké psychologické poradny, 

•	 pokud má Vaše dítě nějaká zdravotní omezení, např. musí užívat léky během 
návštěvy školy, má omezen pohyb, apod., vezměte sebou do školy lékařské po-
tvrzení.
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 Některé základní školy jsou mezi rodiči oblíbené a je o ně velký zájem a tak se vám 
může stát, bez ohledu na to, že bydlíte blízko takové školy (spádová oblast), že Vám 
pan ředitel nebo pověřená paní učitelka řekne, že Vaše dítě už, bohužel, nemohou 
zapsat, protože mají ve třídách prvního ročníku plno. V takovém případě Vám také 
doporučí, do jaké školy máte k zápisu jít, kde mají ještě volná místa. 

Když vám vaše dítě zapíšou do školy, pošle Vám ředitel dopis o přijetí (Rozhodnutí 
o přijetí k základnímu vzdělávání). Od té chvíle je Vaše dítě zapsáno do vybrané 
školy.

Do speciální  nebo praktické školy může být Vaše dítě přijato, jen když budete mít 
potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického 
centra, že nemůže navštěvovat běžnou školu a Vy budete se zařazením Vašeho dí-
těte do takového typu školy souhlasit.  

V žádném případě se vám nesmí stát, že by Vám ve škole v lednu dítě do prvního 
ročníku zapsali a v únoru Vám poslali dopis, že pro nedostatek místa dítě nepři-
jmou. Takový postup ředitele školy je v rozporu se zákonem a máte možnost se 
proti němu odvolat.

Ať už Vám přijde rozhodnutí o přijetí, odkladu nebo 
nepřijetí, dopis si vždy pečlivě schovejte. Důležité je, 
že proti každému rozhodnutí ředitele školy se mů-
žete písemné odvolat!

Jak probíhá zápis?
Zápisy probíhají na základních školách různě. Někdy probíhají formou plnění 
úkolů (zvířátková  cesta, pohádkový les), ve kterém si zároveň děti prohlédnou bu-
dovu školy a někdy probíhá zápis pouze rozhovorem s učitelkou. 

Pero „Tornádo“
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Učitelky se snaží zjistit, jak je Vaše dítě připravené na školu. Jestli je už dostatečně 
samostatné a vyspělé a zda už něco umí. Co by Vaše dítě mělo k zápisu zvládat,  je 
podrobněji popsáno v první kapitole.

V případě, že byste potřebovali pomoci při zápise, například doprovodit, můžete se 
obrátit na nejbližší sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Podrobněji se 
o službě dočtete v kapitole první. 

Školní potřeby
Až bude vaše dítě chodit do školy, tak bude potřebovat mnoho pomůcek  k učení. 
Některé věci dostanou prvňáčci ve škole, ale některé věci budete muset nakoupit 
sami. Škola Vám dá seznam věcí, které je třeba koupit. Seznam dostanete buď hned 
u zápisu, někdy před začátkem školního roku a na některých školách první den 
dítěte ve škole. 

Mezi pomůcky, které je třeba obvykle dokoupit, patří: 
•	 Tužka č. 2 (HB) 
•	 Strouhátko 
•	 Guma 
•	 Pero „Tornádo“ – píše jako plnicí pero 
•	 Pastelky 
•	 Plastelínu obyčejnou 
•	 Nůžky 
•	 Lepidlo (lepící tyčinka - jako rtěnka) 
•	 Cvičební úbor včetně obuvi 
•	 Taška, pouzdro, papuče 
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Co, když na to nemám peníze?
Vybavení pro děti do školy je často velmi drahé. Může se samozřejmě stát, že jste 
v situaci, kdy nemáte dostatek peněz na nákup všech školních potřeb pro děti. 
Zejména v situacích, že máte nějak omezené příjmy, protože jste samotná mamin-
ka s dětmi či dítětem, jste dlouhodobě nemocní nebo už v důchodu nebo nemáte 
zrovna práci nebo máte špatně placenou práci a podobně. 

V takovém případě můžete požádat o Dávku pro rodi-
nu v hmotné nouzi - Mimořádná okamžitá pomoc. O 
tuto dávku můžete požádat na sociálním odboru Vaše-
ho městského obvodu (například: Vítkovice, Poruba, 
Moravská Ostrava a Přívoz a další). S vyřízením Vám 
může například pomoci sociálně aktivizační činnost 
pro rodiny s dětmi, o které píšeme v první kapitole. 

!Pozor! 
Nezapomeňte, že vzdělání dětí často rozhoduje o tom, 
jak se jim bude v životě dařit.

„A co bude dál…?“
Pro prvňáčka je důležité, aby ve škole chyběl co nejméně. Někdy stačí, aby dítě 
chybělo ve škole jeden týden a má obrovské problémy učivo dohnat. Pro dítě je po-
tom těžké nejen zvládat učivo, ale  i si na školu zvyknout. Děti nejsou potom zvyklé 
vstávat do školy, být ve škole několik hodin bez rodičů a nerozumějí si s ostatními 
dětmi i učitelkami.
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Dětem se občas do školy nechce, ale čím méně tam budou chodit, tím horší bude 
pro ně do školy chodit. V případě, že dítě ze závažných důvodů do školy jít nemůže 
(závažná nemoc a podobně), je nutné, abyste nepřítomnost dítěte ve škole omlu-
vili. Většina škol umožňuje rodičům omluvit děti až na tři dny, ale záleží co má 
škola napsáno ve svém školním řádu. Zejména, když Vaše dítě chybí ve škole delší 
dobu, je potřeba, abyste se domluvili s třídní učitelkou, co Vaše dítě zameškalo, 
aby se chybějící učivo mohlo doučit. 

Pokud si myslíte, že sami doučování dětí nezvládnete, můžete se obrátit buď na 
školu  nebo na některou neziskovou organizaci. Ve škole Vám řeknou, jestli děti 
doučují po vyučování nebo ne. 
Z neziskových organizací, které by Vám mohly pomoci, jsou to organizace, které 
buď poskytují sociální sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, o kterých se 
píše v první kapitole, nebo organizace, které pracují s dobrovolníky. 

Organizace pracující s dobrovolníky v Ostravě 
(zaměřené na děti) 
Adra, o. s. 
Ahepjukova 2788/2, 702 00 Ostrava – Přívoz 
Mob.:  737 913 114, 
E-mail: drostrava@adra.cz 
Web.:  www.adraostrava.cz 

Centrom 
Sirotčí 45, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
Tel.:  599 526 051, 
E-mail: centrom@centrom.cz 
Web.:  www.centrom.cz 
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SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s. 
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava – Přívoz 
Tel.:  596 136 609, 
Mob.:  725 031 331 
E-mail: dobrovolnictvi@jekhetane.cz
Web.:  www.jekhetane.cz 

S.T.O.P 
Trocnovská 6, 702 00 Ostrava – Přívoz 
Mob.:  775 993 465, 608 920 941, 
E-mail: info@sdruzeni-stop.cz, 
Web.:  www.sdruzeni-stop.cz 

Co dělat, když se dětem nedaří? 
Přes všechnu snahu se může stát, že Vaše dítě to nebude ve škole zvládat. Nejprve 
je nutné problém probrat s třídním učitelem Vašeho dítěte. Možná se s tímto pro-
blémem na vás obrátí samotná paní učitelka. Je možné, že bude stačit, když se bude 
prvňáček doučovat nebo mu 
s něčím pomůžete. Je ale možné, že Vaše dítě ještě na nástup do první třídy není 
připraveno. Nevydrží se dlouho soustředit, má problémy zvládat jednoduché úkoly, 
je nesamostatné (podrobněji v první kapitole). Tyto problémy mají zejména děti, 
které nechodily do školky ani do přípravné třídy. 

V případě, že doučování nepomůže k řešení problémů Vašeho prvňáčka, se obrať-
te na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo na speciálně-pedagogické cen-
trum (podrobněji v první kapitole). Tady Vám poradí, jak můžete dítěti pomoci, 
případně jestli by nebylo lepší, aby se odložil nástup dítěte do školy o rok. S pří-
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padným odkladem, ale samozřejmě musíte souhlasit a musí vám jej výše uvedené 
poradenská pracoviště doporučit písemně. O tento odklad školní docházky musíte 
požádat ředitele školy v průběhu  prvního pololetí. Další podrobnosti o odkladu 
školní docházky se můžete dozvědět v první kapitole.

Až jako opravdu poslední možnost je možné přeřazení dítěte do praktické nebo 
speciální základní školy. Přeřazení do těchto škol je vhodné opravdu jen v případě, 
že je dítě nějak postižené. Přeřadit Vaše dítě mohou na jinou školu opět  jen s Vaším 
písemným souhlasem a je k tomu nutné doporučení pedagogicko-psychologic-
ké poradny nebo speciálně-pedagogického centra, případně i odborného lékaře. 
Podrobněji se o různých typech škol a výše zmíněných poradnách dozvíte v první 
kapitole. 

„Odkud se tahle knížka vzala?“
Tato knížka byla vytvořena díky finanční podpoře fondu Roma Education Fund v 
rámci realizace našeho projektu „Rovný start“ (Equal 
Start). 

Projekt „Rovný start“ 
Cílem našeho projektu je začlenění romských před-
školáků ze dvou ostravských lokalit, které jsou hustě 
osídlené romskými rodinami a lze je označit za sociál-
ně vyloučené lokality (Přívoz a Muglinov) do základ-
ních škol s menšinou romských žáků mimo tyto loka-
lity. V projektu jsme tyto školy nazvali „integrujícími 
školami“. 
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Doba realizace projektu: 1. 12. 2009 – 30. 4. 2012 

Financování projektu 
Projekt byl finančně podpořen z fondu: 
ROMA EDUCATION FUND 
Mark Center Teréz körút 46 H-1066 Budapest, Hungary 
Tel. +36-1-235-8030 
E - mail: info@romaeducationfund.org 
Web.: www.romaeducationfund.org 

A na úplný závěr něco o nás! 
Občanské sdružení SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. bylo založeno v roce 1998 sku-
pinou romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Dvanáct let usilujeme o rov-
né šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti poskytováním sociálních 
služeb a jiných podpůrných a doprovodných aktivit na území Statutárního města 
Ostravy a v Šumperku. V průběhu let života naší organizace jsme postupně vybu-
dovali v Ostravě několik komunitních center jako zázemí pro poskytování sociál-
ních služeb obyvatelům prostorově izolovaných lokalit.
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Přílohy
Kreslící listy (ukázky)
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Přiměřená dětská kresba (příklady) 
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Správné držení tužky

Přípravné třídy na základních školách (Ostrava)

Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava 
Na Vizině 28, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
Ředitel: PaedDr. Jan Effenberger 
Tel.: 596 248 457, 
E-mail: skola@zsvizina.cz 
Web.: www.zsvizina.cz 

Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory 
Karasova 6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
Ředitel: Mgr. Jana Vrbicová 
Tel.: 596 622 460, 
E-mail: reditelka@zskarasova.cz 
Web.: www.zskarasova.cz 
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Základní škola Ostrava-Kunčičky
Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava – Kunčičky 
Ředitel: Mgr. Jiří Smělík 
Tel.: 596 237 045, 
E-mail: jiri.smelik@kuncicky.zs.orbisnet.cz, 
Web.: http://zskuncicky.cz 

Základní škola, Ostrava - Poruba 
L. Štúra 8/1085, 708 00 Ostrava – Poruba 
Ředitel: Mgr. Aleš Matoušek 
Tel.: 596 910 201 
E-mail: zsstura@zsstura.cz 
Web.: www.zsstura.cz 

Základní škola Ostrava - Radvanice 
Trnkovecká 867/55, 716 00 Ostrava – Radvanice 
Ředitel: Mgr. Vladimír Sobol 
Tel.: 596 232 916 
E-mail: zs.trnkovec@seznam.cz 
Web.: www.zstrnkovec.cz 

Základní škola Ostrava -Vítkovice 
Šalounova 56, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
Ředitel: Mgr. Libuše Hermannová 
Tel.: 596 614 537 
E-mail: zssalounova@seznam.cz 
Web.: www.zssalounova.cz 
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Základní škola Ostrava - Zábřeh 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
Ředitel: Mgr. Jana Mikošková 
Tel.: 596 746 291 
E-mail: skola@zschrjukinova.cz 
Web.: www.zschrjukinova.cz 

Základní škola Ostrava - Radvanice 
Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava - Radvanice 
Ředitel: Mgr. Hana Ostřanská 
Tel.: 596 232 129 
E-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz 
Web.: www.zsvrchlickeho.cz 

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 
Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Ředitel: Mgr. Radka Hanusová 
Tel.: 596 134 328 
E-mail: zsgebauerova@seznam.cz 
Web.: www.zsgebauerova.cz 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Ostravě 

Bílý nosorožec, o.p.s. 
Sociálně aktivizační centrum 
Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava - Hulváky 
Tel.: 596 112 052 Mob.: 774 774 637, 774 774 639 
E-mail: bily.nosorozec@centrum.cz 
Web.: www.bilynosorozec.cz 

CENTROM, občanské sdružení 
Středisko pro rodinu s předškolními dětmi 
Radvanice, Pátova 655/2, 716 00 Ostrava - Radvanice 
Tel.: 596 240 496 
E-mail: centrom@centrom.cz 
Web.: www.centrom.cz 

Specializovaná mateřinka Vítkovice 
Sirotčí 962/45, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
Tel.: 599 526 051 
E-mail: centrom@centrom.cz 
Web.: www.centrom.cz 

Diecézní charita ostravsko-opavská 
Středisko sociální aktivizace Horizont 
Škrobálkova 540/35, 718 00 Ostrava - Kunčičky 
Tel.: 737 245 480 
E-mail: filip.habrman@caritas.cz 
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Vesnička soužití 
Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava-Muglinov 
Tel.: 596 241 141 
E-mail: vesnicka.souziti@caritas.cz 
Web.: http://www.dchoo.caritas.cz 

Fond ohrožených dětí 
Centrum náhradní rodinné péče Ostrava 
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 569 111 132 
E-mail: cnrp.ostrava@fod.cz 
Web.: www.fod.cz

Pobočka FOD a Mediační centrum Ostrava 
Nádražní 410/171, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 596 112 341 
Tel.: 595 136 288 (Mediační centrum) 
E-mail: fod.ostrava@fod.cz 
E-mail: info@mcova.cz (Mediační centrum) 
Web.: www.fod.cz 
Web.: www.mcova.cz (Mediační centrum) 

Občanské sdružení Vzájemné soužití 
Hnízdo - Čiriklano Kher 
Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 596 111 840 
E-mail: hnizdo.souziti@seznam.cz 
Web.: www.vzajemnesouziti.cz 
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Salesiánské středisko volného času Don Bosco 
Vítkovická 1949/28, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 599 526 361 
Web.: www.ostrava.sdb.cz 

Sdružení sociálních asistentů 
Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 776 558 982 
E-mail: socialni.asistence@centrum.cz 
Web.: www.socialniasistence.cz 

Slezská diakonie 
Sociální asistence Ostrava 
Rolnická 55/360, 709 00 Ostrava - Nová Ves 
Tel.: 596 611 804, 596 011 520 Mob.: 736 757 533 
E-mail: n.simikova@slezskadiakonie.cz 
Web.: www.slezskadiakonie.cz 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. 
KLUB-KO 
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 596 136 609 
E-mail: rodina@jekhetane.cz
Web.: www.jekhetane.cz 
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Logopedie (Ostrava) 

PhDr. Alena Ptáčková - Provozování ordinace klinické logopedie. 
Opavská 962/39, 708 00 Ostrava - Poruba (Mepha Centrum) 
Tel.: 608 325 326 
E-mail: logo.ptackova@volny.cz 

PaedDr. Zdeňka Petrová - Ordinace klinické logopedie. 
Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
Tel.: 595 703 313 
E-mail: zdenkapetrova@seznam.cz 

Mgr. Zora Vaňková - Provozování logopedické ordinace. 
Plzeňská 2617/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Tel.: 596 704 208, 596 716 074 
E-mail: zoravankova@seznam.cz 

Mgr. Máša Jirousková - Provozování klinické logopedie. 
28. října 190/38, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 596 125 205 
E-mail: logopedie.jirouskova@ova.inecnet.cz 

Mgr. Marie Rupcová - Provoz logopedické ambulance. Reedukace komunika-
tivních poruch dětí i dospělých. 
Sokolská třída 1925/49, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 596 138 731 
E-mail: marie.rupcova@seznam.cz 
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Mgr. Kamila Starostková - Provozování ordinace klinické logopedie. 
Opavská 962/39, 708 00 Ostrava - Poruba (Mepha centrum) 
Tel.: 732 852 562 
E-mail: logo.star@volny.cz

Mgr. Dita Martínková - Ordinace klinické logopedie. 
Plzeňská 2617/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Tel.: 596 704 206 Mob.: 604 824 502 
E-mail: logodi@volny.cz 
Web.: www.volny.cz/logodi 

Irena Kantorová - Provozování logopedické ordinace. 
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz 
Tel.: 596 133 077 Mob.: 777 221 932 
E-mail: kantorova.irena@homecity.cz 
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