Tisková zpráva 19. 1. 2015
Budoucí prvňáčci vyrazí v Jirkově do škol
K zápisům do 1. tříd by mělo dorazit poprvé 239 dětí a dále 20 dětí, které měly loni odklad
školní docházky, t.j. celkem by teoreticky mohlo přijít 259 dětí. Uvedená čísla jsou
orientační a mohou se lišit od skutečnosti, nejčastěji z důvodu stěhování rodin nebo
možnosti výběru školy i v jiném školském obvodu než v Jirkově a dále ještě zase určitý
počet z těch, které přišly k zápisu, má odklad školní docházky.
Kolik přišlo dětí k zápisu v posledních letech:
2014 – 258
2013 – 223
2012 – 281
2011 – 289
2010 – 274
2009 – 263
2008 – 263
Naše školy zatím kapacitně vždy stačily. V Jirkově jsou čtyři základní školy:
Základní škola Budovatelů (dříve 1. ZŠ)
Základní škola Studentská(dříve 2. ZŠ)
Základní škola Nerudova (dříve 3. ZŠ)
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov - ZŠ v Krušnohorské ulici (dříve 4. ZŠ)
Rodičům, kteří nejsou rozhodnuti, kam půjdou se svým dítětem k zápisu, se obecně
doporučuje jak postupovat při výběru školy, a to zvláště:
Prohovořit možné návrhy s učiteli v MŠ, navštívit školy, všímat si bezpečného okolí kolem
školy a uvnitř školy, vybavení celé školy, učeben, tělocvičen, jídelny, šaten, toalet.
Prostudovat si webové stránky škol, popřemýšlet, jakým směrem by rodiče chtěli své dítě
vést, např. zda dítě může zajímat cizí jazyk, dramatická výchova, sportovní zaměření,
matematické zaměření a další. Nejzásadnější je zvážit schopnosti, dovednosti a hlavně
zájem dítěte.
Dobrým tipem je také jít se podívat do hodin, nejlépe do hodin pedagogů, kteří budou učit
budoucí prvňáčky. Dále setkat se s vedením školy, zeptat se na důležité věci, třeba proč
právě jejich škola by měla být ta nejlepší, jaké aktivity nabízí škola mimo výuku. Zajímavé
odpovědi také mohou poskytnout učitelé, ostatní rodiče a samotné děti při návštěvě školy,
stačí se jich zeptat, jak se ve škole cítí, jak jsou spokojeni.
Zápisy probíhají na každé škole trochu jinak, někde za účasti pohádkových bytostí, jinde
zase v lavici u plnění úkolů. V podstatě ale vždy jde o krátké zhodnocení vyzrálosti dítěte.
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