
1. školní týden: 

 

Středa 1. 9. - přivítání prvňáčků ve škole od 8 hodin. Tento den jsou děti ve 

škole jen do 8:45. Poté odchod domů nebo do ŠD. Pokud půjde Vaše dítě tento 

den do ŠD, prosím, dejte mu s sebou přezůvky s bílou podrážkou. 

Čtvrtek 2. 9. – do školy si děti přinesou: 

přezůvky, penál, úkolníček (malý notýsek A6), svačinu, pití, vyplněný zápisní 

lístek ke stravování a zápisní lístek do ŠD. Děti budou ve škole od 8 – 9:40. Poté 

půjdou buď domů, nebo do ŠD. 

Pátek 3. 9. – do školy si děti přinesou: 

pomůcky na tělesnou výchovu v igelitové tašce a výtvarnou výchovu v kufříku 

dle seznamu. Konec vyučování kolem 12 hodiny. 

 

Seznam pomůcek pro 1. třídu: 

 aktovka, penál 

 pastelky (nejlépe trojhranné) – doporučuji KOH-I-NOOR  

(bílá, tělová, růžová, oranžová, červená, fialová, světle a tmavě modrá, 

světle a tmavě zelená, hnědá, černá, další dle vlastního přání) 

 pero Tornádo, později může být i gumovací pero 

 1x tužka trojhranná č. 2 

 2x desky s drukem A4 průhledné (na domácí úkoly) 

 1x desky s drukem A5 průhledné (na číslice) 

 1x desky s drukem A5 průhledné (na písmena)    

 krabička papírových kapesníčků 

 sešit č. 513 2x 

 plátěný ubrousek pod svačinu 

 desky na učebnice a sešity A4 

 pevné průhledné obaly na učebnice a sešity 6x A4, 5x A5, 1x A6 na 

úkolníček (všechny obaly pevné a průhledné) 

 malé stolní počítadlo, papírové hodiny, hranatá krabička od Ramy 

s víčkem na modelínu 

 



 Seznam pomůcek na výtvarnou výchovu: 

 kufřík na pomůcky  

 zástěra 

 ubrus, hadřík na lavici 

 2 – 3 štětce různých velikostí 

 kelímek uzavíratelný (větší) 

 černý fix 

 1x role papírových utěrek (na celý školní rok) 

 710 Kč za pracovní učebnice a sešity 

 

Seznam věcí na tělesnou výchovu: 

 tepláková souprava 

 tričko, kraťasy 

 sportovní obuv do tělocvičny s bílou podrážkou (do malého pytlíku) 

 

Seznam věcí do ŠD: 

 tepláky nebo legíny do ŠD (děti se na pobyt ven převlékají) 

Vše je nutné podepsat! 

Další informace týkající se žáků prvního ročníku budou aktuálně vkládány 

na webové stránky školy. 

      

 

Email: ivetajandova@email.cz 
    

mailto:ivetajandova@email.cz


 

Platby za obědy: platí se vždy měsíc dopředu na účet školy (prvňáčci zaplatí 

v září na dva měsíce) 

Platby za ŠD: platí se vždy na období září – leden, únor – červen (za každý 

měsíc asi cca150 Kč). Platba se bude zřejmě zvyšovat a posílá se rovněž na účet 

školy. 

Podrobnosti o stránkách třídy podám v září. 

Budeme rádi za Vaše podněty, jsme tu pro Vás . 


