
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, VE SVAHU 775, KARVINÁ-RÁJ 

 
Informace pro rodiče prvňáčků 

 
Vážení rodiče, 
 
Vaše dítě v příštím roce nastoupí do 1. třídy. Aby s úspěchem překonalo překážky přechodu 
z mateřské školy a bez obtíží zvládlo první třídu, prosíme Vás už teď o spolupráci a pomoc. 
 
 
Co by Vaše dítě mělo umět a znát při vstupu do l. třídy 

 znát své jméno a příjmení, vědět, jak se jmenují rodiče 
 umět se samostatně oblékat a převlékat, zapínat knoflíky 
 udělat na tkaničce mašličku 
 umět si uložit věci na určené místo (oblečení, hračky, knížky) a udržovat pořádek 
 poznat základní barvy 
 umět kreslit tužkou, pastelkami i barvami  
 stříhat nůžkami s kulatou špičkou 
 poslouchat vyprávění, pohádky se zájmem a v klidu 
 správně si umýt ruce, používat kapesník 

 
 
Prosíme o prohlubování společenských návyků 

 zdravení, používání slova „prosím“ a „děkuji“ 
 dát přednost dospělým ve dveřích, doma rodičům, příbuzným apod. 
 uposlechnout na první příkaz 
 učit dítě mluvit jasně a srozumitelně, výrazně, zřetelně, nekřičet po sobě navzájem 

 
 
Věci, které bude Vaše dítě potřebovat 

 aktovku, pouzdro, přezůvky, cvičební úbor, pracovní plášť nebo zástěrku 
 nůžky s kulatou špičkou, obaly na knihy, pastelky, pero 
 jiné zatím nekupujte, některé věci děti dostanou ve škole (např. vodové barvy, 

tužky, voskové pastely, ŽK…) 
 na dalších školních potřebách se domluvíte až na první třídní schůzce v květnu s paní 

učitelkou 
 
Milé maminky a tatínkové, 
 
se svým dítětem si často zpívejte, přednášejte, nechejte dítě kreslit, omezte a vhodně vybírejte 
televizní pořady, choďte s dětmi pravidelně na procházky a hlavně si s nimi povídejte. 
Aby přechod z mateřské školy do školy základní byl pro Vaše dítě co nejjednodušší, můžete 
využít i našeho projektu „ Moje první školička“.  

 
 
 
Na Vaše dítě i na Vaši spolupráci se těší všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Borovského.  


