
 

Informace pro rodiče prvňáčků    

Co bude Vaše dítě v září potřebovat?  

 Aktovka na záda 

 Přezůvky (bez černé podrážky) v pytlíku (igelit. tašce) 

 Ručník 

 Balíček papírových kapesníků 

 Toaletní papír 1 ks 

 1 roli kuchyňských utěrek 

 Látkový ubrousek, pití (plast. láhev), svačina (v igelit. sáčku nebo krabičce) 

 Cvičební úbor – sport. obuv – cvičky, tričko, kraťasy – popřípadě tepláky – to vše v sáčku 

(igelit. tašce) 

VŠECHNY  OSOBNÍ  VĚCI  OZNAČIT !!!! 

 Penál – tužka č. 2, pastelky – 6 základních barev, nůžky se zaoblenými hroty 

 Igelit na lavici, kelímek na vodu, hadřík, zástěrku – či staré triko, košili… 

 5 průhledných obalů na sešity A5 

     V září od Vás budeme vybírat 30,- Kč na razítko se jménem, 10,- Kč do fondu AŠSK, 100,- či 150,- Kč 

SRPŠ (1 dítě platí 100,- Kč, pokud má na škole staršího sourozence, platí jen starší 150,- Kč), peníze do 

třídního fondu (částku si domluvíme na začátku školního roku). 

Škola se otevírá v 7,50 h, začátek vyučování je v 8,10 h. 

Výuka prvních tříd je každý den od 8,10 h – 11,50 h. 

Školní družina (ŠD) – ranní pobyt 6,00 h – 7,45 h, odpolední pobyt 11,50 h – 16,00 h. 

Začátek školního roku 2013/2014 je v pondělí 2. září – žáci půjdou bez aktovek, přivítání, opět 

budou rodiče o všem informováni. 

Organizace 1. Týdne:  Po – přivítání, poté odchod s rodiči domů 

   Út – 8,10 h – 10,00 h        

   St – 8,10 h – 10,00 h 

   Čt – 8,10 h – 11,00 h 

   Pá – 8,10 h – 11,00 h 

2. týden podle rozvrhu – od 8,10 h – 11,50 h 

Škola Vašemu dítěti zakoupila: sešity, pracovní sešity, náčrtníky, barevné papíry, vodovky, tyčinkové 

lepidlo, štětce, stírací tabulku, čtvrtky na výtvarnou výchovu a tužky. 

V průběhu školního roku bude ještě třeba zakoupit: (tyto věci zatím nenakupujte, objednáme je 

v září hromadně) voskovky, tempery, eurodesky, šanon na portfolio, modelínu, fixy, pero Tornado, 



 
tuš, ořezávátko, špejle, desky s drukem, tvrdé desky průhledné a další. Po dohodě s rodiči bychom 

zakoupili hromadně pro celou třídu. 


