
ZÁPIS do 1. třídy  

pro šk. rok 2022/2023 
 

 

proběhne konečně s osobní přítomností dětí...hurááá! 
pro přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období:  

čtvrtek 7. a pátek 8. dubna 2022 
od 14 – 18,00 hod. 

na Obecním úřadu v 1. patře v zasedací místnosti 
 

k zápisu se přihlašují děti narozené 1. 9. 2015 až 31. 8. 2016 
(Děti pětileté narozené září až prosinec 2015, které musejí mít doporučení PPP.) 

 

K zápisu je potřeba připravit, vyplnit a doložit: 
 Žádost o přijetí povinné šk. docházky 2022 – 2023  (příp. Žádost o odkladu šk. docházky) 
 Zápisový osobní list žáka 
 Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, (Rozhodnutí o odkladu, pokud bylo 

vystaveno) 
 Průkaz zdravotní pojišťovny 

Všechny podrobné informace a dokumenty ke stažení naleznete na: 

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

tel: 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. 

 

 
Pokud vše dobře dopadne a práce budou zdárně 
pokračovat, měli bychom nový školní rok 2022/2023 
zahájit v rekonstruované budově školy! 
Snad se to podaří? Držme si palce!  
 
 
 
 
 

https://www.zsmsopavakomarov.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy
mailto:zskomarov@tiscali.cz
http://www.opava-city.cz/


Jak zapsat své dítě? 

Možnost 1: 
Využijete formulářů, které jsou zde: https://www.zsmsopavakomarov.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy 
 

Můžete si předem připravit a vyplnit   Zápisový osobní list žáka 2022 - 2023.pdf  a  
současně Žádost o PŘIJETÍ k povinné šk.docházce 2022-2023.pdf.  
 
Žádost o přijetí můžete vygenerovat i elektronicky zde: https://zskomarov.edookit.net/application  
 

Jakmile vyplníte a vytisknete, podepsané můžete doručit do školy včetně kopie rodného listu. 
a. V den zápisu – osobně od 1. 4. 2022 p. sekretářce Šárce Němcové, zást. p. Evě Murové 
b. E-mailem s digitálním podpisem nebo vlastnoručně podepsané scany všech příloh 

(zskomarov@tiscali.cz ) 
c. datovou schránkou: ID 4v3mf5w 
d. Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Opava-Komárov, Podvihovská 16, Opava 9 (dočasná adresa) 

  

Možnost 2: 

Vyzvednete si formuláře ve škole (nebo ve školce), které budou k dispozici od 20.3.  Vyplníte a odevzdáte 
v kanceláři školy. Nezapomeňte s sebou vzít rodný list pro zkopírování. V papírové  

Možnost 3: 
Pokud k přihlášení k zápisu nevyužijete ani jednu možnost  1.,2.  Obdržíte vše v den zápisu a potřebné 
dokumenty vyplníte v den zápisu. 

S díky za spolupráci, zdraví  a zdraví přeje 
Tom Weicht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Poznámka: 
Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu do 1.třídy i v případě, že se nebude moci ze závažných důvodů 
(nemoc ap.) dostavit. Pokud není dítě vyspělé (duševně nebo tělesně) je možno požádat o odklad školní 
docházky. Žádost o odklad školní docházky si zákonný zástupce vyzvedne a vyplní při zápisu, v uvedené 
dny. Tuto žádost je potřeba doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře či 
klinického psychologa.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT ZDE: 

 

 

Podvihovská 16, Opava – Komárov, 747 70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

             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: 724 878 192, 724 254 735,   
e-mail: zskomarov@tiscali.cz 

 

https://www.zsmsopavakomarov.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy
https://zsmsopavakomarov.cz/storage/files/1%20-%20ZŠ%20Komárov/Zápis%20do%201.%20třídy/Zápisový%20osobní%20list%20žáka%202022%20-%202023.pdf
https://zsmsopavakomarov.cz/storage/files/1%20-%20ZŠ%20Komárov/Zápis%20do%201.%20třídy/Žádost%20o%20PŘIJETÍ%20%20k%20povinné%20šk.docházce%202022-2023.pdf
https://zskomarov.edookit.net/application
mailto:zskomarov@tiscali.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA v OPAVĚ - KOMÁROVĚ nabízí: 
 

        školní družina 6.30 – 16.30 hodin  
        stravování - výběr z 2 obědů (z domova) 
        služby speciálního pedagoga-logopeda  
  péči o integrované a nadané žáky (spolupráci PPP, SPC) 
  spolupráci s mateřskými školami (Odemykání 1. třídy)  
  vkusně a nově zařízené a vybavené třídy  

  zapojení do matematických a logických soutěží (Klokan, Pythagoriáda, MO, Logická 

olympiáda)  

  zájmová činnost – keramika, florbal, gymnastika, hra na flétnu a kytaru, výtvarný kroužek, 

dramatický k., kroužek deskových a logických her a nově také angličtina 

  výuka náboženství (nepovinné)  
  příhraniční spolupráce  (Szkola podstawova v Kobyle) - Euroregion Silesia 
  vánoční tradice a koncert  
  anglický jazyk od 1. třídy, některé hodiny s rodilým mluvčím 
  tablety v každodenní výuce výuce  
  zapojení jednoduché robotiky 
  školní projekty: Slavnost Slabikáře 1. třídy, Evropa ve škole, Badatelské dny ad. 
  možnost pronájmu tělocvičny ZŠ pro veřejnost  
  zapojení do soutěží školských sportovních klubů AŠSK a Ligy sportu a jiných 

sportovních organizací  

  lyžařský a snowboardový kurz 
  běžecké lyžování, vybavení pro běžecké lyžování  
  školy v přírodě a ozdravné pobyty, výlety  
  kulturní programy pro naše žáky (divadlo, koncerty, recitační soutěže apod.)  
  projekty čtenářských dovedností (Co vypadlo z knížky, Čtení pomáhá, Škola čte, recitace, 

dramatizace)  

  preventivní programy vč. zapojení do charitních projektů (Světluška, Charita Opava) 

  ekoaktivity, ekovýchova  (recyklohraní, Envicup, Týden pro Zemi)  
  spolupráce se školami v Opavě a městských částech  
  zdravotní výchova (kurz První pomoci, Mladý zdravotník ČČK, Zdravé zuby…)  

  dopravní výchova 3.- 5. roč. vč. jízd na kolech 
  plavecký výcvik 1.- 3. třída  
       mikulášská nadílka 
       noc ve škole „s knihou a četbou“ 
  spolupráci s rodiči, úřady městských částí a obcí  
  příjemné prostředí malé příměstské školy s 1. St. ZŠ  

Ahoj ve škole! 
 



„AHOJ v naší malé škole, v městské části Komárov …. 
 

…ve třídách nás není mnoho, máme třídy od první do páté, ale jsme hodně všestranní.  Učíme 

se matiku, angličtinu, češtinu; jezdíme na výlety, 

chodíme ven, učíme se o naší vlasti, po které i 

cestujeme, vyrážíme do přírody a učíme se o ní; 

plaveme, bruslíme, hážeme, chytáme, lyžujeme, 

jezdíme na prkně i na 

kole, zkrátka sportujeme; 

skvělou máme 

gymnastiku; jezdíme do 

Polska do spřáteléné 

školy; zpíváme, hrajeme 

písničky i divadlo (i v kostele na Vánoce); pořádáme 

školy v přírodě a exkurze; vzájemně si pomáháme; 

kreslíme, modelujeme, vyrábíme, tvoříme, děláme 

mnoho různých projektíků; sbíráme všechno možné od 

papíru po baterky a pořádáme různé ekoaktivity; 

učíme se první pomoc; využíváme počítače, stavebnice 

a jednoduché roboty; pořádáme soutěže a rádi se mnoha účastníme;   každý den je nějaký 

kroužek a v obci je také Sportovní klub; logopedie je vždy ve středu a nábožák v pátek; rádi se 

kamarádíme a seznamujeme, máme mnoho přátel ve školách 

v Opavě i okolí;  malé kamarády máme i v mateřských školkách 

v Komárově, Podvihově, N.Sedlicích; když něco nevíme, 

poradíme se a třeba ve SPCentru, PPPoradně nebo jinde; 

pomáháme potřebným a pořádáme sbírky; družinu máme 

otevřenou od 6.30 – 16.30 a můžeme si vybrat ze dvou jídel u 

oběda a je toho ještě hodně …a to všechno děláme, když nám 

školu nezavřou. A když nám ji zavřou, tak jsme on-line.  

No a všechno o naší škole najdete na www.zsmsopavakomarov.cz  

nebo Vám na vše odpovíme na zskomarov@tiscali.cz  

nebo tel.724 254 735.   

Tak „Ahoj“ u nás ve škole v Komárově, těšíme se na každého kluka 

a holku! 

Mějte se krásně  Tom Weicht a dospěláci školy 

 

http://www.zsmsopavakomarov.cz/
mailto:zskomarov@tiscali.cz


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). 


