
Informace a seznam věcí pro první ročník 

 
Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti 
Na úschovu věcí na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti si děti přinesou dětský kufřík. V něm 

budou mít následující potřeby: 

 

vodovky a tempery, voskovky, fixy, podložku na modelování, modelínu, kelímek na vodu, 

misky či paleta na míchání barev, lepidlo (vysouvací tyčinka), tenký černý fix, nůžky 

s kulatým hrotem, hadřík, pracovní ubrus nebo noviny (pod čtvrtku při malování), zástěra 

nebo pracovní triko 

Kufřík a věci v něm podepsat permanentním fixem! 

 

Tělesná výchova 
vhodná sportovní obuv do tělocvičny (nejlépe sálová obuv), tepláky nebo kraťasy, triko, mikina – 

vše podepsat, včetně sáčku  

 

Ostatní 
průhledná folie A5 (podepsaná), malý ručník (podepsaný), sáček na přezůvky (zůstává pověšený 

v šatně a děti si do něj přezůvky ukládají při odchodu ze školy), obaly na sešity a učebnice, pevné 

desky na sešity velikosti A4, A5, desky na písmenka a číslice 

 

Sešity  
Sešity zakoupíme jednotně a poté vyúčtujeme. 
  

Penál  
pastelky, 3 tužky (tvrdosti 1, 2, 3), guma, ořezávátko, malé pravítko, nůžky s kulatým hrotem, 

malé lepidlo (vysouvací tyčinka)  

 

 

Žáci od školy zdarma obdrží pracovní materiály v hodnotě 550 Kč 
Učebnice: Slabikář, Živá abeceda a pracovní sešity: Matematika 1, 2, 3, 4A                                                                 

Dále zápisník prvňáčka, mazací tabulku + fixy, štětce a barevné papíry. 

 
 

 

Platba za ostatní učebnice a pracovní pomůcky (vybírat budeme na zač. šk. roku)  

První psaní (33,-), Písanka 1, 2, 3, 4 (76,-), Skládací abeceda (24,-), Soubor značek a číslic (20,-), 

Já a můj svět 1 (92,-) 

Celkem 245,- Kč 

 

 

 

 

 



 

Organizace prvního týdne školy 

Út 1. 9. konec v 9:30 (Děti jdou bez tašky a bez přezůvek, sejdeme se před školou v 7:45.) 

St 2. 9. konec v 10:15 (Děti si přinesou do školy tašku s penálem, malou svačinou, pití, přezůvky 

v sáčku. Dostanou rozvrh hodin, sešity a učebnice.) 

Čt  5. 9. – Pá 7. 9. konec 11:20 – výuka dle rozvrhu, přinést věci na VV a TV - prosím 

podepsané! 
První týden si bude třídní učitel vyzvedávat děti v šatně a společně budou odcházet do třídy. 

Další týden budou chodit děti z šatny do třídy samy, rodiče je tam nedoprovázejí.  

 

Pro následující týdny již platí běžná výuka dle rozvrhu a následujícího časového harmonogramu 

hodin. 

 

Přehled zvonění: 

1. hodina 7:55 – 8:40 

2. hodina 8:45 – 9:30 

3. hodina 9:50 – 10:35 

4. hodina 10:40 – 11:25 

5.   hodina 11:35 – 12:20 

 

Děti přicházejí do školy nejpozději v 7:40, aby se stačily přezout, dojít do třídy a připravit na 

vyučování. 

Po skončení vyučování jsou děti odvedeny třídní učitelkou do šaten. Děti navštěvující školní 

družinu jsou předány vychovatelkám a jdou s nimi na oběd. Děti, které nebudou navštěvovat 

školní družinu, jsou odvedeny třídní učitelkou na oběd a poté odcházejí domů. 

 

Telefonní čísla: 

Kancelář školy  387 966 167 

Ředitel školy (Mgr. Jaroslav Schmied) 387 966 162 

Školní jídelna - vedoucí (Štěpánka Grögrová) 387 966 151 

Školní družina 605 230 857 

 


