
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 
Jaká bude organizace prvního dne školy? 

Prvňáčci se shromáždí až  v 7,45 hodin před budovou školy. S rodiči a třídní učitelkou se 

přemístí do své třídy.  

V 8,30 proběhne informační schůzka, kde paní učitelka domluví vše potřebné s rodiči.  

První den budete ve škole přibližně do 9 hodin.  

 

Co si má vzít prvňáček první den s sebou do školy? 

 
Žáci potřebují aktovku na učebnice a pracovní sešity, které si hned první den odnesou. 

Provoz školní družiny celý týden navazuje na konec vyučování 1. tříd. 

Další informace 

První týden budou mít děti vyučování zkrácené, aby si postupně zvykly na nové prostředí. 

Druhý a třetí den se děti  učí  dvě vyučovací hodiny  (do 9.35 hod.).  Čtvrtý a pátý den výuka 

končí v 10,30 hodin. Žáci si přinesou svačinu s pitím. Dále vyučování probíhá dle rozvrhu, 

který dostanou žáci první školní den.  

Obaly koupit až po rozdání učebnic a pracovních sešitů. 

Informační schůzka pro rodiče žáků navštěvující školní  družinu se uskuteční také první den 

v 15,00 hodin v odděleních školních družin. 

Všeobecné informace 

Vyučování začíná v 7,45 hod a končí v 11,25 hod, žáci odchází na oběd v 11,30 hod. 

Příchod do školy 7.25 – 7.40 hod.  (pokud žák nenavštěvuje školní družinu) 

Přehled zvonění 

1. hod. 7.45 – 8.30 

2. hod. 8.40 – 9.40, 9.40 - 10.05 (velká přestávka) 

3. hod. 10.05 – 10.50 

4. hod. 10.40 – 11.25 

 

Omlouvání dítěte 

osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 326 789 004 nebo739 454 936 do                   

3 kalendářních dnů 

 

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku : 

a) na 1 den žáka uvolňuje třídní učitel 

b) na 3 a více dní – uvolňuje ředitel školy ( písemnou žádost předat třídnímu učiteli, 

formulář u tř. učitele nebo na webových stránkách ) 

c) uvolnění dítěte z výuky – z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující 

(rodiče si osobně vyzvednout své dítě ve třídě se souhlasem tř.učitelky )   

  

 

 

 

 

 

 



Je potřeba nakoupit a pořídit tyto pomůcky: 

Seznam pomůcek: 

- desky na písmenka (tvrdé) 

- penál – 3 tužky č. 2, pastelky, nůžky, guma, později 2 pera, ořezávátko, 

pravítko 

- cvičební úbor (tričko, tepláky, trenýrky, ponožky), cvič. obuv se světlou 

podrážkou do tělocvičny a sportovní obuv na cvičení venku 

- stahovací pytlík na úbor 

- papírové kapesníky – 2 balení 

- balík papírů do kopírky 

- plátěný ubrousek na svačinu 

- vhodná obuv na přezutí 

Na VV a PČ: 

- temperové barvy 6 ks. 

- vodové barvy 

- štětce – kulaté (č. 8 a 10), ploché (č. 8 a 12) 

- kelímek na vodu 

- zástěra nebo starší košile 

- hadřík 

- voskovky 

- pevné tyčinkové lepidlo 

- nůžky 

- modelína 

 

Prosíme - všechny věci dětem podepište! 

 

Obaly koupit až po rozdání učebnic a pracovních sešitů. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Několik informací ke školní družině  

Přihlášku do školní družiny je možné vyzvednout první školní den nebo vytisknout ZDE.  

Poplatek za školní družinu činí 50,- Kč měsíčně. 

Úhrada se provádí hotovosti.  

Provoz školní družiny: 6.30 - 15.30 hodin 

Stravování ve školní jídelně:  

Před zahájením školního roku je nutné osobně přihlásit dítě ve školní jídelně a to ještě nyní 

před koncem školního roku nebo v týdnu od 21.8. do 31.8. 2017. Povolení inkas je třeba zřídit 

ještě před 20.08.2017. 

Přihlášku lze vyzvednout ve školní jídelně nebo vytisknout ZDE. 

Upozorněte na případnou dietu dítěte. 

Případné další informace Vám poskytne ředitelství naší školy. 

Telefonní čísla: 

Ředitelství školy:   326 789 004 

Školní jídelna:       326 789 026                                                     

Těšíme se na shledanou ve školním roce 2017/2018! 
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