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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

1) Potřeby do 1. třídy
a) aktovka, penál s tužkami a pastelkami, desky na písmena, desky na číslice
b) šitý látkový sáček s dalšími pomůckami: 

Pomůcka Formát/velikos
t

Počet 
kusů

Školní kapsář --- 1
Lepidlo --- 1
Nůžky --- 1
Modelovací hmota --- 1
Voskovky --- 1
Vodové barvy --- 1
Štětec kulatý č. 8 1
Štětec plochý č. 8 1
Tuš černá --- 1
Guma --- 1
Tužka Č. 2 3
Blok A4 nelinkovaný 1
Soubor barevných 
papírů

A4 20 listů 1

Čtvrtky A3 10 kusů 1
Čtvrtky A4 20 kusů 1
Náčrtník A3 20 listů 1
Sešit č. 511 4
Sešit č. 513 2
Sešit č. 5110 2
Sešit č. 420 1
Notýsek č. 644 (A6) 1
Mazací tabulka A4 1Sáček (kapsář) i pomůcky uvedené v tabulce je 

možné objednat pro žáky hromadně ve škole – 
závaznou objednávku potvrdíte na informační schůzce 14. 5. 2019 (od 16.30 hod.), cena včetně sáčku by neměla 
překročit 450,- Kč (lze také objednat i pouze sáček nebo jen pomůcky). Částka bude vybírána na první třídní schůzce 
2. 9. 2019.

c) na tělesnou výchovu: látková taška nebo sáček + tričko, mikinu, krátké sportovní kalhoty, tepláky, tenisky nebo 
cvičky s bílou podrážkou, sportovní obuv na ven

2) Další informace
a) předškolička: bude probíhat 30. 5. (čt) + 5. + 12. 6. (st) - vždy od 15:00 hod. do 15:45 hod.; rodiče předají děti paní 

učitelkám u předního vchodu do školy a na stejném místě si je vyzvednou. Nutné přezůvky s sebou.
b) školní rok začíná 2. 9. 2019 – začátek výuky od 7:50 hod. – paní učitelky žáky uvítají cca v 7:30 před pavilonem 

hlavním vchodem a vchodem do pavilonu ŠD (podle rozdělení žáků do tříd – informace budou včas zveřejněny)
c) školní družina – zápis bude probíhat po skončení informační schůzky 14. 5., popřípadě 2. 9. (čas bude upřesněn), 

cena: 150,- Kč/měsíc – vybíráme platby vždy na období září – prosinec, leden - červen; žáci navštěvující ŠD musejí 
mít zaplacené obědy ve školní jídelně

d) školní jídelna – je nutné pořídit čip nebo kartu, ze kterých se při odběru stravy odečítá stravné; objednávky stravy 
se provádějí ve vstupním prostoru před jídelnou u terminálů nebo elektronicky (vše je nutné řešit s vedením 
školní jídelny). Po informační schůzce 14. 5. proběhne krátká instruktáž práce s objednávkovým softwarem (pro 
zájemce).

e) zájmové kroužky – činnost bude zahájena v říjnu 2019, výběr z nabídky v září



Veškeré platby převyšující částku 200,- Kč je možné zasílat na účet školy po přidělení variabilního symbolu nebo 
hradit v kanceláři školy v úředních hodinách.


