Informace k zahájení nového šk. roku
pro rodiče žáků 1.stupně
Oznamujeme, že z důvodu probíhajících zemních a stavebních prací v areálu školy se
posouvá začátek školního roku z 1. na 6. září 2021.
Podmínky pro vstup tzv. třetích osob, tedy i zákon. zástupců, do budovy školy budou
zveřejněny v posledním týdnu před nástupem do školy dle aktuálních opatření MZČR.
Děkujeme za pochopení.

Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace pro rodiče prvňáčků
Informace pro rodiče žáků přípravné třídy (dále PT)
Informace pro rodiče žáků 2.-5.r.
Rozmístění tříd
Potřeby do 1.r.
Potřeby do PT

1. Informace pro rodiče prvňáčků
Vyučování začíná v pondělí 6. září v 7.40 hod. slavnostním uvítáním prvňáčků ve třídách.
Žáci přijdou s aktovkou a sáčkem s podepsanými přezůvkami. Předpokládaný konec je v 8.25
hod.
Od 8.00 hod. proběhne pro rodiče informativní schůzka o školní družině.
Výuka od 7. do 15. září bude končit v 10.25 hod. (3 vyuč. hodiny). Pravidelné vyučování
dle rozvrhu začne ve čtvrtek 16. září (4 vyuč. hod., konec vyučování v 11.20 hod.).
Další informace získáte od třídních učitelů v plánovaném seznamovacím dopoledni pro
prvňáčky, které by mělo proběhnout ve čtvrtek 2.9., a také 6. září při zahájení šk. roku.
2. Informace pro rodiče žáků přípravné třídy (dále PT)
Zahájení šk. roku proběhne obdobně jako u prvňáčků v pondělí 6. září v 7.40 hod.
slavnostním uvítáním dětí v přípravné třídě. Prosíme, aby si již první den děti donesly
podepsané přezůvky v sáčku označeném tak, aby si ho poznaly. Předpokládaný konec
prvního dne je v 8.25 hod.
Od úterý bude pravidelný provoz PT do 11.20 hod.
Další informace získáte na informativní schůzce pro rodiče, která proběhne v úterý 31.8. od
9.00 hod. v PT.

3. Informace k prvnímu školnímu dni pro žáky 2.-5.roč.
Vyučování začíná v pondělí 6. září v 7.40 hod. slavnostním uvítáním ve třídách.
Předpokládaný konec je v 8.25 hod. 7. a 8. 9. bude vyučování končit v 11.20. Od 9.9. bude
výuka probíhat dle rozvrhu.
Žáci přijdou s psacími potřebami, poznámkovým blokem a sáčkem s podepsanými
přezůvkami.

Doporučení pro PT, 1.-5.r.:
Z bezpečnostních důvodů (možnost vzniku úrazu) a předcházení následných problémů
s pojistným plněním, nedoporučujeme pro žáky pantofle, ale obuv s pevnou patou.

4. Rozmístění tříd /PT, 1. – 5.r./ :
PAVILON V KOM. UL.
PT (přípr. třída) Mgr. E. Lárová

NÁMĚSTÍ
III.A

Mgr. A. Bečvářová

I.A

Mgr. A. Vostárková

III.B

Mgr. O. Macner

I.B

Mgr. L. Žambůrková

III.C

Mgr. A. Votrubová

II.A

PaedDr. J. Václavovičová

V.A

Mgr. J. Bendová

II.B

Mgr. L. Prokůpková

V.B

Mgr. H. Bušková

IV.A Mgr. E. Stančeková
IV.B Mgr. Š. Šlajsová

5. Potřeby do 1.r.
Seznam věcí do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022
Kufřík - jeho obsah
-

špejle (min.10 kusů)
igelit.ubrus 60x60 cm ( na Vv, Pč)
podložka na modelování
lepidlo ( tuhé v tyčince)
nůžky s kulatou špičkou

Věci do sáčku na Tv
- trenýrky (elast. šortky)
- tričko
- cvičky nebo tenisky
(ne s černou podrážkou)
- švihadlo

-

voskovky
barevné papíry (sada)
kelímek z umělé hmoty na Vv (větší)
modelína + kelímek např. od „Ramy“
zástěrka (staré tričko...košile...)
hadřík (savý)
2 ploché štětce (tenký č.2 + silný č.10)
2 kulaté štětce (tenký č.2 + silný č.8)
vodové barvy ( dostanou ve škole!!!)

- malý míček (molitanový)

Obsah penálu:
-

3 tužky č.2
pastelky (silné) – základní barvy
guma
2 pera (později)
silný kulatý fix (černý, modrý)

Dále budou děti potřebovat:
-

desky na číslice
desky na písmena
fóliové obálky na patent (2 ks)A4
1 ks propisovací fólie A4
stíratelnou tabulku pro 1.r.

- sáček na TV (textilní)
- sáček na přezůvky
- přezůvky (NE pantofle!)
- obaly na učebnice a prac. sešity
- 6 obalů na sešity A5

Prosíme rodiče, aby při výběru školní aktovky, penálu a desek na sešity volili odlehčené varianty (u penálů
pro začátek stačí menší, ne hned třípatrový…). Je důležité všechny věci podepsat, označit.

6. Potřeby do PT
Kufřík - jeho obsah
- špejle (min. 10 kusů)
- igelit. ubrus 60x60 cm (na Vv, Pč)
- podložka na modelování
- lepidlo v tyčince
- nůžky s kulatou špičkou
- voskovky
- barevné papíry (sada)
- kelímek z umělé hmoty na Vv (větší)
- zástěrka (staré tričko...košile...)
- hadřík (savý)
- modelína + na ni kelímek např. od „Ramy“
- 2 ploché štětce (tenký č.2 + silný č.12)
- 2 kulaté štětce (tenký č.2 + silný č.8)
- vodové barvy (dostanou ve škole!!!)
Obsah penálu:
- 3 tužky č.2, ořezávátko
- pastelky (silné) – základní barvy
- guma
Dále budou děti potřebovat:
- 2 textilní sáčky (na přezůvky a na cvičky)
- přezůvky (NE pantofle!)
- 1 ks propisovací fólie A4
- stíratelnou tabulku a stíratelné fixy

Věci do sáčku na Tv
- trenýrky (elast. šortky)
- tričko
- cvičky nebo tenisky
- švihadlo
- malý míček (molitanový)

