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Informace pro rodiče žáků 1. tříd pro školní rok 2019/2020 
 

 

Seznam pomůcek a potřeb, které dítěti připraví rodiče 
- cvičební úbor + plátěný pytlík (obuv nesmí být s černou podrážkou)  

- nůžky 

- vysunovací lepidlo (Kores)   2x 

- plnící pero 

- pastelky trojhranné (minimálně 12 ks), tužky trojhranné (č. 2 ve dřevě) – nelámavé   4x 

- ořezávátko se zásobníkem, guma 

- bílá tabulka na psaní a fix (Centropen 2709 - WBM), hadřík na utírání  

- zásobníky z PVC na písmena - jednoduché desky 

- průhledné obaly na všechny učebnice a sešity 

- malý ručník (označený přidělenou značkou) 

- barevné papíry (složka barevných papírů) 

- malé spisové desky s drukem na číslice 

- spisové desky A4 s drukem    2x 

- plátěný ubrousek na svačinu 

- jedno balení papírových kapesníků (krabička) 

- jedno balení papírových utěrek 

  
Všechny věci, pomůcky a jiné potřeby je nutné označit přidělenou značkou nebo jménem 

(aktovka, boty, pouzdro, bunda, cvičební úbor, nůžky, fólie, tabulky, učebnice atd.)! 

  
Čas zbývající do nástupu Vašeho dítěte do školy doporučujeme věnovat docvičení následujících 

potřebných návyků:  
- rychle si obout, vyzout a zavázat boty 

- obléknout se, svléknout se, poskládat si věci 

- zapnout aktovku a dát si ji samo na záda 

- dobře si umýt ruce 

- jíst příborem 

- pozdravit, poděkovat, o něco požádat 

 

  
Podrobné informace k zahájení školního roku budou vyvěšeny v srpnu 2019 na vstupních 

dveřích (brance) hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy. Slavnostní zahájení 

školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2. září 2019. Škola bude otevřena od 7:30 hod. Děti 

si přinesou aktovku, pouzdro, desky na sešity a přezůvky. Učebnice a pomůcky budou mít 

připraveny na lavici. 
 

V případě, že si rodiče děti v tento den po skončení (do 9:35 hod.) neodvedou, mohou využít 

školní družiny (po odevzdání vyplněné přihlášky do školní družiny). 

 
Konec vyučování v 1. třídě:  2. den      9:55 hod. (po svačině) 

  3. – 4. den    10:40 hod. 

od  5. dne    11:35 hod. 
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