
Informace pro rodiče žáků první třídy 
 

Pomůcky, které zajišťuje škola: 

 pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (ČaSP) : 

Barvy vodové, barevné papíry A4, štětec kulatý, štětec plochý, lepicí tyčinka, modelína 10 barev, náčrtník 

A4 - 20 listů, pastelky voskové, trojboké - 12 barev, ubrus na výtvarnou výchovu 

        úkolníček 

 

Prosíme doplnit: kelímek, zástěrka či staré tričko, hadřík, desky na sešity 

Věci na výtvarnou výchovu budou mít děti uložené v DOPLNÍ  TU ( KUFŘÍK, KRABICE, TAŠKA,…) 

 

Pomůcky, které zajišťuje rodič:  

 penál: 2 ořezané tužky č. 2, guma, pastelky (nejlépe silnější trojhranné), nůžky s kulatou   

       špičkou, ořezávátko, později pero (doporučujeme Tornádo), malé pravítko 

 přezutí: doporučujeme sandály či bačkory s pevnou patou 

 tělesná výchova: kraťasy, tričko, cvičky (sálová obuv), tepláky (vše podepsané uložit do   

                     plátěného pytle) 

 další pomůcky: svačinová krabička a láhev na pití, papírové utěrky, krabička papírových  

        kapesníků.  

 

Obaly na sešity a učebnice si děti pořídí postupně. 
 

Prosíme VŠE PODEPSAT. 

 

Případné další požadavky sdělí třídní učitelky na schůzce 2. 9. 2021 od 18:00. 

 

 

Vyučování v 1. týdnu: 
 

 středa 1. 9. - slavnostní přivítání  - zahájení v 8:00 hod. před budovou K1: třídy 1. B, 1. C, 1. E 

                                                                        - zahájení v 8:30 hod. před budovou K2: třídy 1. A, 1. D, M 3 

Poté děti odchází do tříd se svými třídními učitelkami 

V 8:45 – odchod domů (s rodiči) nebo do školní družiny 

 

 čtvrtek 2. 9. -  vyučování  do 9:40 

Žáci budou po zkráceném vyučování předáni do školní družiny, nebo odchází s rodiči domů. 

Od čtvrtka 2. 9. 2021 si žáci budou nosit aktovku, přezutí, penál, desky na sešity, svačinu, pití a postupně 

obdržené pracovní sešity. Prosíme obalit všechny učebnice a sešity. 

 

 pátek  3. 9. - vyučování  do 10:35 

Žáci budou po zkráceném vyučování předáni do školní družiny, nebo odchází s rodiči domů. 

 

 Od pondělí  6. 9. - vyučování podle rozvrhu včetně půlených hodin. 

 

 



Třídní schůzky se budou konat 2. 9. 2021 od 18:00 na obou budovách.  
Na třídní schůzce budeme vybírat příspěvek 180 Kč na tričko a příspěvek do třídního fondu.   
                                                                                                    
Schůze KPŠ pro zástupce třídy proběhne 2. 9. 2021 od 19:00 ve sborovně budovy K1. 
 

Kontakt na třídní učitelku: DOPLNIT 

 

  

Různé:  

 pravidla pro uvolňování a omlouvání žáka z výuky jsou stanovena ve školním řádu a rodiče 

s nimi budou seznámeni na 1. třídní schůzce 

 pokud má dítě nějaké zdravotní potíže, informujte prosím třídní učitelku 

 v případě úlev v TV je potřeba doložit potvrzení od lékaře 

 Průkaz ISIC školák: pro zájemce v září  zajistí škola, cena 250Kč, možno využít místo čipu na 

obědy + slevy na sportovní a kulturní aktivity (více info www.isic.cz) 

 

http://www.isic.cz/

