Seznam věcí, které bude Váš prvňáček
potřebovat:
Školní taška:
Penál, který by měl obsahovat:
2 ořezané tužky měkké (nejlépe trojhranné), ořezané pastelky (nejlépe trojhranné), fixy,
gumu, ořezávátko se zásobníkem, malé pravítko a nůžky, malé tuhé lepidlo v tyčince, později
také pero (včas oznámím).
Desky na sešity (nejlépe z lehkého materiálu - plastové).
Obaly na sešity (velké i malé), plastová obálka na patentku A4 (POŠTA).
Blok na kreslení, nácvik uvolňovacích cviků a písmen (velký bez linek).
Úkolníček dle výběru.

Pomůcky pro vyučování :
Ze školní sady: lepidlo, trojhranné pastelky, skicák, barevný papír, papírové hodiny, mazací
tabulka A4 ( 2 ks mazací fixa, hadřík )
Ostatní:

nůžky (kulaté, ale stříhající – leváci pro leváky)
2 x plastová obálka velikosti A5 (na písmena a číslice, označené), gumy měkké

Kufřík na VV (větší):
Ze školní sady:
štětec plochý 2 ks
modelína
Ostatní:
Tempery, běloba, krycí vodové barvy 12 barev (KOH-I-NOOR), štětec kulatý slabý i silnější,
voskové pastelky (KOH-I- NOOR), skleničku na vodu (se zavíráním,
tím předejdeme zbytečnému vylití vody), zmizík, tuš,
hadřík, olejové pastely, zástěrka-tričko na převlečení.
Modelovací podložka velikosti A4, 10 špejlí.
Igelitový ubrus na lavici
Vysvětlivky: školní sada=dostanou v balíčku (nemusíte kupovat), ostatní=dokoupit

Nezapomeňte vše dětem podepsat, označit. Předejdeme
tím případné ztrátě.
Kufřík na VV prosíme přinést do 18.9.
Do třídy prosíme přinést označený malý ručník s větším poutkem.
Doporučujeme nechat vyrobit razítko se jménem a příjmením dítěte (výška písma 7 mm,
velká tiskací písmena).

Tělesná výchova:
Cvičební úbor si děti přinesou též do 18.9. Budou ho mít uložený v látkovém sáčku nebo
tašce ve své šatní skříňce.
Kluci – tričko a trenky, děvčata – tričko a krátké legínky. Na chladnější počasí počítejte též
s teplákovými soupravami (jaro).
Boty do tělocvičny s nebarvící podrážkou (sálové boty) + boty na venkovní hřiště
Vše opět označené.

Šatní skříňka:
Na uzamčení šatní skříňky potřebuje Váš prvňáček zámeček. Ze zkušenosti doporučujeme
kvalitnější zámeček a prosíme o vyzkoušení si jeho otvírání i zamykání již doma. Prosíme
jeden označený náhradní klíček, který si necháme ve škole (může se hodit).
Ve skříňce budou přezůvky (ne pantofle!), cvičební úbor, případně převlečení na zahradu
(družina).

Vyučování:
1. školní týden: pondělí
-

od 8.3O hod. (1 hodina)

sraz v 8.30 hod. před školou

úterý a středa

2 vyuč. hodiny ( 8.00 – 9.40 hod.)

čtvrtek a pátek

3 vyuč. hodiny ( 8.00 – 10.35 hod.)

2. školní týden: dle rozvrhu
Škola se otevírá vždy v 7.40 hodin a zamyká v 7.55 hodin. Voďte, prosím, své dítě včas.
Pokud je dítě třeba vodit dříve, je otevřena ranní družina.

Český jazyk (pouze 1.A a 1.C):
Vzhledem k tomu, že výuka ČJ v těchto třídách probíhá formou genetické metody, prosíme
rodiče o spolupráci při domácí přípravě prvňáčka. Metoda vychází z analýzy a syntézy slov
(tzn. rozkladu a následného skládání slov po hláskách – př. L-E-S =LES a obráceně).
V žádném případě děti neslabikují.

Ostatní:
Uvítáme papíry na kreslení, velké papíry na uvolňovací cviky či drobnosti na odměny Vašich
prvňáčků.

Nepřítomnost žáka ve škole prosíme omluvit nejpozději druhý den po začátku nemoci.
Uvolnění žáka na jeden den povoluje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.
Prosíme, abyste každý den dětem kontrolovali obsah aktovky a penálu (ořezané pastelky,
tužky), systematické uložení pomůcek, svačiny, pití. Věnujte velkou pozornost návykům
správného držení těla při sezení a nácviku správného držení tužky. Veďte postupně děti
k samostatnosti.
Již v průběhu prvního týdne budeme vybírat jednorázovou částku 250,- Kč do třídního
fondu, z fondu použijeme peníze na nákup sešitů (sešity nekupujte!), čtvrtek, samolepek,
odměn, netradičního výtvarného materiálu…Z fondu se nehradí divadla, výlety, vstupy na
různé akce - vybíráme na ně vždy aktuálně, přijetí peněz budeme zapisovat do ŽK vzadu.
Školní družina:
Školní družina je otevřena každý den od 7.00 hodin, nástup do ranní družiny je do 7.30 hodin.
Po vyučování je pro Vaše dítě připravena odpolední družina, vyzvednutí dětí nejpozději
do 18.00 hodin.
Poplatek za ŠD - 400,- Kč za měsíc.
Bližší informace budou podány na začátku školního roku.

Stravování:
ŠJ je samostatnou organizací, přihlašování a odhlašování obědů, platbu a koupi čipu
řešte prosím s vedoucí školní jídelny (kancelář se nachází poblíž hlavního vchodu).

Informace pro následující dny naleznete vždy na nástěnce za vstupními
dveřmi školy.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vašim dětem úspěšný start do první
třídy.

