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Školní rok začne v pondělí 3. září 2012 

V tento slavnostní den přijdou žáci 1. ročníku do školy se svými rodiči na 8 hodin 30 minut, 
bez aktovek, bez přezůvek. 

Ve vestibulu šaten budou umístěny seznamy žáků s rozdělením do tříd. U skříněk 
jednotlivých tříd si žáky přebere paní učitelka a odejde s nimi do třídy. Rodiče mohou žáky 
doprovodit, děti si ve třídě usadit, vyfotit, třídu si prohlédnout. Potom rodiče odejdou 
do pavilonu školní družiny, kde si mohou vyzvednout přihlášku a kde budou informováni 
o školní družině.  

Žáci zůstanou s paní učitelkou ve třídě přibližně do 9 hodin a 15 minut. Následně odejdou 
do šaten, kde si je vyzvednou rodiče. Pokud by dítě tento první den mělo již zůstat ve školní 
družině, rodiče to oznámí paní vychovatelce i paní učitelce. 

Bude-li dítě první školní den, 3. 9. 2012 nemocné, je třeba, aby ho rodiče osobně nebo 
telefonicky omluvili. Telefonní číslo do školy je 461 318 291 nebo 461 318 292. 

V úterý 4. září budou mít žáci vyučování do 11 hodin, potom odejdou s paní učitelkou 
i vychovatelkou na oběd a následně do družiny. Nebude-li žák navštěvovat školní družinu a 
jídelnu, vyzvednou si ho rodiče v 11.00 h. Tak bude probíhat i celý zbytek tohoto týdne 
do 7. září.  

Od 10. do 14. září budou mít žáci už 4 vyučovací hodiny (do 11h 45 min), na oběd půjdou 
s paní vychovatelkou. Od pondělí 17. září se bude vyučovat podle rozvrhu. 

Nebude-li žák chodit na oběd, rodiče si ho vyzvednou po vyučování v šatně.  

V pondělí 3. září v 16. hodin se budou pro rodiče žáků ve všech prvních třídách konat třídní 
schůzky. Rodiče se zde dozví další důležité informace. Na schůzky rodiče srdečně zveme a 
prosíme, aby si donesli psací potřeby a papír. 

Všem rodičům přejeme, aby i přes náročnost změn v denním režimu prožívali 
se svými prvňáčky co nejpohodovější vstup do období školní docházky.  

                                                                                

 

                                                                                         Třídní učitelky 1. ročníku 

 

 

 



Co nachystat prvňáčkovi do školy? 

 

 Aktovka - s pevnými zády, dostatečně velká, aby se do ní vešly složky formátu A4 
 Pouzdro – s přihrádkami na tužky č. 2 (alespoň 2), pastelky 12 barev nejlépe 

s vysunovacími tuhami, které se dají dokoupit, guma, ořezávátko, fixy (6 barev), 
nůžky 

 1 pevnější folie na volné listy (může být i s gumičkou) 
 Zásobník na číslice a písmena (pevné desky formátu A4) 
 Závěsná klíčenka na čip (obědy) a na klíček od šatní skříňky 
 Plastová krabička na svačinu 
 Plastový hrníček na pitný režim 
 Přezůvky s pevnou patou (ne pantofle) 
 Do šatní skříňky pod boty kousek lina nebo starého koberce 
 Tv – pytlík s tkaničkou (aby se dal uzavřít) 

Tělocvična - tričko s krátkým rukávem, kraťasy, obuv do tělocvičny (cvičky), švihadlo 
Hřiště – tepláky nebo elasťáky, bunda na ven, obuv na hřiště 
Bazén – plavky, ručník, mýdlo (plavecká čepice a plavecké brýle) 

 Vv – hadřík na utírání, ubrus (noviny), plastový box nebo krabice od bot dle dohody  
s třídní učitelkou, volná zástěra (košile) 

 Do třídy papírové utěrky, papírové kapesníčky v krabičce 
 

Věci podepsat velkými tiskacími písmeny příjmením dítěte včetně obuvi, ve 

které budou děti chodit do školy. 

 

Co je zakoupeno z rozpočtu školy? 

Slabikář, Živá abeceda, Moje první psaní, Anglický jazyk 1. díl, Matematika 1. díl, Prvouka 

 

Co dokoupí třídní učitelky z peněz rodičů? 

Písanky 1. – 4. díl, sada skládací abecedy, značek a číslic, Anglický jazyk 2. díl, Matematika 

2. – 4. díl, deníček, sešity, barevné papíry, stírací tabulka s fixem, vodové barvy, lepící 

tyčinka, 2 štětce, plastelína, voskovky, 2 složky A4 na učebnice a sešity, výkresy   

 

      Peníze nutno předat třídní učitelce nejpozději na společné třídní schůzce  

      3. září 2012 v 16 hodin.   


