
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, 2 ploché a 2 kulaté štětce (velikost 6 a 12), voskovky, fixy, barevné 

papíry, 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 (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 

(v tělocvičně bývá občas chladno) – vše podepsat, včetně sáčku  

 

Ostatní 
průhledná folie A5 (podepsaná), malý ručník (podepsaný), pytlík 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, notýsek na úkoly, desky na písmenka a číslice, mazací tabulka 

(z jedné strany linkovaná a z druhé bez linek) + fix 

 

Sešity  
Sešity zakoupíme jednotně a poté vyúčtujeme. 
  

Penál  
pastelky, 3 tužky (tvrdosti 1, 2, 3), guma, ořezávátko, 2 gumovací pera + vždy 1 náhradní náplň, 

malé pravítko, nůžky, malé lepidlo (vysouvací tyčinka)  

 

 

Třídní fond 
Na začátku školního roku budeme vybírat 500 Kč do třídního fondu (z toho jsou v průběhu roku 

hrazeny různé školní akce). 

 

Žáci od školy zdarma obdrží 
1. Učebnice: Slabikář, Živá abeceda a pracovní sešity: Matematika 1, 2, 3, 4A                                                                 

2. Balíček (v hodnotě 200 Kč), který bude obsahovat: vodovky, modelínu, voskovky, tužky, 

ořezávátko, nůžky, barevné papíry, lepidlo, mazací tabulku, pastelky, omalovánky 

 
 

 

 

 



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

PS k Živé abecedě 36 Kč, písmena a slabiky 26 Kč, písanky ke Slabikáři 45 Kč, kresebné a 

uvolňovací cviky 51 Kč, číslice a tečky, 38 Kč, Cestička do školy 1. a 2. díl 96 Kč 

Celkem 292 Kč 

 

Organizace prvního týdne školy 

Po 3. 9. konec v 9:30 (děti jdou bez tašky a bez přezůvek, sejdeme se před školou v 7:45) 

Út 4. 9. konec v 11:10 (děti si přinesou tašku do školy, dostanou rozvrh hodin a potřebné sešity a 

učebnice) 

St 5. 9. – Pá 7. 9. konec 11:10 – výuka dle rozvrhu, přinést věci na VV a TV 

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

Další týden budou chodit děti 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 odvedeni třídním učitelem do šaten. Děti navštěvující školní 

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

školní družinu, jsou odvedeni třídním učitelem 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 732 443 945 

 

Organizace přihlašování žáků 1. tříd na stravování  
Každý žák musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování. 

Způsob platby:  

1. Inkasem z účtu – zadáte souhlas s inkasem pro ŠJ ZŠ Hluboká nad Vltavou, číslo účtu 

101030751/0800, s limitem nejméně 1000 Kč. Potvrzení o provedení souhlasu a přihlášku 

odevzdáte vedoucí ŠJ. 

2. Hotovostní platba – obědy jsou vždy prodávány poslední týden v měsíci (prodejní doba je na 

webových stránkách školy spolu s jídelníčkem) 

V obou případech obdržíte identifikační čip – cena 140 Kč 

Přihlásit žáka ke stravování a vyřídit všechny náležitosti můžete v době od 27. 8. 2018 – 31. 8. 

2018 od 9:00 do 14:00 


