
Vážení rodiče budoucích prvňáčků! 
 
Zde máte důležité informace a pokyny k úspěšnému startu do 1. třídyJ 
Děti na začátku školního roku dostanou pracovní sešity, učebnice a školní 
pomůcky, které jsou pro ně již zakoupeny. Vše platí škola!  
Během letních prázdnin, prosím, kupte pouze věci, které budou v tomto seznamu 
napsány. Děti dostanou dárkový balíček s řadou učebních pomůcek a také kufřík 
na VV jako dar od obce. Pokyny k zahájení nového školního roku budou včas 
vyvěšeny na webu školy a druhý týden v září bude informativní schůzka i 
s přítomností hlavní paní vychovatelky. 
                                           
                                Těším se na další spolupráci! S pozdravem Mgr. J. Vaňurová 
 
      Základní organizace dne: 

– každý den v běžném režimu budou 4 vyučovací hodiny 
– předměty /hodiny týdně/: český jazyk /7/, matematika /5/, prvouka /2/, hudební výchova /1/, 

výtvarná výchova /1/, pracovní výchova /1/, tělesná výchova /1/ 
– přestávky: 15 minut, po 2. vyučovací h. je velká přestávka 20 min 
– svačina /ubrousek na lavici/, pitný režim /láhev na pití/ 

 
 
VYBAVENÍ PRVŇÁČKA  - VŠE MUSÍ BÝT PODEPSÁNO, OZNAČENO! 
 
U školní aktovky – batohu bych doporučila z vlastní zkušenosti značku Topgal. Mají velmi 
kvalitní, lehké, veselé a nápadité školní batohy. Můžete k nim i krásně sladit penál. 
Ale je mi jasné, že už asi většina dětí má aktovku zakoupenouJ 
 
Aktovka – vybavení, koupit: 
Jedny velké pevné desky na pracovní sešity, obaly na učebnice a sešity pořiďte až v září přímo na 
danou velikost, až je děti dostanou, kvalitní pevný penál - úplně stačí jednopatrový, vybavení do 
penálu děti dostanou v zakoupeném balíčku, ale když si budete chtít s dětmi koupit i jiné věci, 
samozřejmě můžete, pokud je vaše dítě levák, je lepší pořídit nůžky pro leváky, svačinový box, 
plastovou láhev na pití, papírové kapesníčky, kvalitní pevné přezůvky.  
Pero zatím nekupujte, děti ho ze začátku nebudou vůbec používat.  Až bude ta správná doba, vhodné 
vám doporučím! 
 
Pomůcky VV a PČ /uloženo v „Nebíčku“/ - koupit: 
Zástěra nebo starší triko s dlouhým rukávem, hadřík, voskovky, černou tuš, sadu kulatých štětců, 
kelímek na vodu, špejle s ostrým hrotem, malou houbičku na nádobí, plastelínu, sadu fixů a malých 
temper - ze zkušenosti doporučuji upřednostnit k nákupu raději kvalitní značky např. Koh-i-noor, 
Stabilo. 
  
Cvičební úbor na TV /uloženo v „Nebíčku“/ - koupit: 
Sportovní vak na oblečení, boty na ven, do tělocvičny pevné boty s bílou podrážkou – cvičky nejsou 
vhodné a pokud dítě neumí vázat tkaničky, tak tenisky na suchý zip, tričko, tepláková souprava, 
dívky můžou mít bavlněné legíny, šortky, náhradní ponožky i spodní prádlo. 
 
Dárkový balíček – obsah + foto v příloze: 
složka barevných papírů, tužka trojboká slabá a silná, trojhranné pastelky, lepidlo tyčinka, nůžky, 
guma, malé kovové ořezávátko, 1ks kulatý štětec, stíratelná tabulka + fix, vodovky 


