
ZÁPIS do 1. třídy pro šk. rok 2021/2022 
Pro přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období:  

19. – 23. dubna 2021 
(je možno se domluvit na individuálním termínu kdykoli od  1. – 30.4., dle Vaší potřeby a aktuální situace rodiny) 

K zápisu se přihlašují děti narozené 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015 
(Děti pětileté narozené září až prosinec 2015, které musí mít doporučení PPP.) 

 

Organizace zápisu  
 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR): 

 

1) Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole  
 

2) Podání žádosti k přijetí (odkladu) povinné školní docházky je možno 
uskutečnit:  

- datovou schránkou: ID 4v3mf5w 
- emailem na zskomarov@tiscali.cz  

(s el. podpisem; bez el.  podpisu je potřeba do 5 dnů podepsat osobně ve škole)  

- poštou na adresu:   

ZŠ a MŠ Opava-Komárov, U Školy 1, Opava 9, 747 70  (vše s  originál  podpisem)  

- osobně do ředitelny ZŠ ve dnech 19. – 23. 4.  v době 8 – 16,00 nebo 
v jiné době po tel. domluvě (při zachování vyhlášených hygienických pravidel – 

respirátor, jednotlivě) 
 

3) K zápisu je potřeba připravit, vyplnit a doložit:  
- Žádost o přijetí povinné šk. docházky 2021 – 2022 (příp.odkladu) 
- Zápisový osobní list žáka  
- Občanský průkaz, rodný list  

 

Všechny podrobné informace a dokumenty ke stažení naleznete na: 

https://www.zsmsopavakomarov.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy 
nebo  

tel: Mgr. Tomáš Weicht, 724 254 735, email: zskomarov@tiscali.cz 

 
 Upozornění: podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 je stanoven jediný spádový obvod pro všechny ZŠ zřizované Statutárním městem Opava, a to celé území města. Úplné 
znění této vyhlášky naleznete na internetových stránkách města Opavy www.opava-city.cz. V tomto jediném spádovém obvodu jsou také městské části Komárov, Podvihov. 
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Nabídka  

ŠD Komárov 
 

Ve školní družině čeká na děti spousta zábavy, legrace s kamarády, malování, zpívání, sportování, 
soutěže, turnaje, hry, tvoření a spousta dalšího. Motivujeme děti k tomu, aby naplno a správně využily 
svůj volný čas. 

Družina se každoročně zapojuje do spousty soutěží a mnoho jich 
pořádáme. 

Děti do družiny přihlásíte pomocí zápisového lístku. Pololetní 
příspěvek činí 500 Kč (stanoví SMO). 

Součástí činnosti ŠD jsou také ZÁJMOVÉ AKTIVITY. Kroužky pro 
děti jsou zaměřené na kreativitu, hudebnost, sport, logiku, 
dramatiku a další. 

Naše škola je zapojena do projektu SPORTUJ VE ŠKOLE, který nabízí 
své aktivity pro děti zcela zdarma. 

O veškerých aktivitách a kroužcích budete informováni v letáčku 
zájmových kroužků. 

PROVOZ ŠD                                         
Ranní provoz: 6:30 – 7:45 
Odpolední provoz: 11:45 – 16:30 

 

KONTAKTY 
E-mail: zskomarov@tiscali.cz 
Telefon ŠD: 605 240 700 
Ředitel školy: 724 254 735 

 

Zájmové kroužky 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pololetní příspěvky se hradí převodem na účet školy nebo hotově v kanceláři školy.  
Ceny a dny konání kroužků budou zveřejněny v září 2021.  



Jak můžete pomoci svým dětem 
 

☺ 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 či video nenahradí 

lidské slovo a osobní kontakt.  

☺ Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – 
pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 
Zavazujte společně boty, pověste si  bundu na věšák a další „velké“ 
povinnosti. 

☺ 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desatero pro prvňáčky  
1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.  

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru 

a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě 

nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.  

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

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.  

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.  

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.  

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.  

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

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.  

10. Do aktovky si sám uložím věci a to tam, kam patří. 

 
Desatero pro rodiče  
- prvňáka 
 

1. Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti 

svého prvňáčka.  

2. Každý den zkontroluji pouzdro a připravím ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v 

zásobě několik.  

3. Pomáhám dítěti s přípravou školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, 

společně je ukládáme do tašky.  

4. Pravidelnou přípravu do školy rozdělíme dítěti na kratší časové intervaly.  

5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě 

mohlo soustředit na svou práci.  

6. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho 

otázky.  

7. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino...) si s dítětem vyprávím, snažím se 

mu vysvětlit, čemu nerozumělo.  

8. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré výsledky. Nezlobím se, když se mu ve škole 

nedaří.  

9. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni. Zvykám si na zcela 

samozřejmé návštěvy ve škole.  

10. Školní pomůcky koupím podle pokynů učitelky (podle seznamu, 

který dodá škola včas, nekupujte dříve). 

 
 
 
 



  Možnost pronájmu tělocvičny.  
Cena za 1 hod pronájmu:  240 Kč  
Hrací rozměry tělocvičny: 30 x 18 m.    
Provozní doba tělocvičny:  7 – 22.00 
Tělocvična nabízí základní vybavení a hřiště pro tyto sporty: volejbal, basketbal, tenis, nohejbal,  
badminton (2 kurty), sálovou kopanou, šplh, florbal, gymnastiku a cvičení s hudbou a další sportovní aktivity.  
Zázemí tělocvičny: 4 šatny, 2x sprchy, 4x WC (2x pro ZTP), kabinet, úklidové komory, balkón pro diváky,  
výměníková stanice vzduchu, připojení k internetu, ozvučení – rozhlas. 
Info o pronájmu tělocvičny - volejte:   724 254 735, zskomarov@tiscali.cz,  Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a MŠ 
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             Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov 
             – příspěvková organizace 

 
U Školy 1, Opava – Komárov  747 70 
IČO: 70 999 163,  
bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 
Tel: 733 14 14 70, 724 254 735,   
e-mail: zskomarov@tiscali.cz 

 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

Těšíme se na Vás, 

ahoj ve škole… 
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