INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2022/2023

Děti v 1.třídě dostanou:
 učebnice
 desky na sešity A4
 písanky, pracovní sešity, čtvrtky, barevné papíry
Seznam věcí potřebných do 1.třídy,rodiče dětem koupí a k 1. září připraví :
 pevnou aktovku
 penál (bez pera)- nejlépe jednokřídlový (pro jednoduchost, přehlednost prvňáčka)
 vybavení penálu: pastelky (nejlépe trojhranné -silné), tužky 1,2 (pro lepší držení v
ruce doporučujeme trojhranné tužky), ořezávátko, guma
 přezůvky (pevné, neklouzavé ) -NE sportovní obuv
 ručník s poutkem
 kvalitní nůžky (malé, kulaté)- leváci musí mít nůžky pro leváky
 látkový ubrousek na svačinu, nerozbitnou láhev na pití
 VV : oděv na VV(zástěrka nebo staré triko), hadřík
 TV : - sáček na cvičební úbor (dostatečně velký, látkový, prodyšný )
- tričko, šortky, mikina, tepláky
- sportovní obuv do tělocvičny (se světlou podrážkou)
- venkovní sportovní obuv
VŠE PODEPSANÉ !!!
Výtvarná a pracovní výchova – objedná škola
 krabice (umělohmotný box) na Vv a Pv
 razítka
 voskovky (alespoň 12 ks)
 vodovky (bílé, velké)
 lepidlo v tyčince
 štětce kulaté 2, štětce ploché 2
 modelína
 modelovací podložka
 kelímek s uzávěrem
 igelit na lavici
 mazací deska a 2 fixy
 tenký černý fix
 desky na číslice
 desky na písmenka

Harmonogram prvního týdne ve škole:
1. září – čtvrtek
• 7:45 hod - nástup hlavním vchodem (z ulice Nad Školou) ze školního dvora do
tělocvičny
• 8:00 hod - slavnostní uvítání
• 8.10 hod - rozdělení dětí a odchod s třídními učitelkami do kmenových tříd
• 8.45 hod – konec vyučování
•
2. září – pátek
• 8.00 – 9.40 hod – vyučování ve třídách
5. - 9. září
• vyučování dle rozvrhu
Družina a školní jídelna budou v provozu od 1. září 2022
První schůzka rodičů se bude konat v úterý 6. září v 16. 30hod. ve třídách.
Zde se dozvíte aktuální informace.
Na této schůzce budeme vybírat 1000,- na nákup školních pomůcek a 500,- na třídní fond
(další pomůcky, kulturní akce…...)

