
Co bude prvňáček potřebovat 
 

Dostanete zdarma: 

 učebnice 

 pracovní sešity  

 „Balíček pro prvňáčka“ 

 box na svačinu 

 složky na písmena 

 

 

Já zakoupím: 

 papírová písmena a číslice (oboustranné) 

 sešity i úkolníček: budou jednotné, zakoupené v Oramicu (velkoobchod) 

 tužku č. 2 

 gumu 

 pastelky (12 ks) – trojhranné „tlusté“ + ořezávátko od stejného výrobce 

 plastovou průsvitnou fólii formátu A4 

 výtvarná výchova: 

- boxy na Vv 

- nůžky dostanete v balíčku pro prvňáčka (pozor na nůžky určené pro leváky) 

- malířská paletka (plastová) 

- vodové a temperové barvy 

- plastelína   

- voskovky 

- tuš černá 

- štětce: kulatý, plochý 

- stabilní kelímek na vodu  

- tuhé lepidlo 

- barevné papíry 

 výtvarná výchova bude dokupována postupně v průběhu školního roku dle potřeby 

z třídního fondu  

 finanční částky vyberu začátkem školního roku po rozpočítání 

 

Vy zakoupíte: 
Pouzdro: 

 trojhranná násadka (nástavec) na tužku (pro podporu správného úchopu) 

 doporučuji jednopatrové pouzdro 

 pero – budeme řešit později, proto zatím žádné nekupujte, budeme jím psát až po nácviku 

tužkou („špetkový“ úchop)  

 

Další nutná výbava žáka: 

 fixy – mimo pouzdro 

 složky na sešity a učebnice formátu A4 – děti budou nosit domů pouze ty sešity a učebnice, 

do kterých budou mít domácí úkoly 



 složky na číslice 

 prostírání ke svačince, láhev na pití 

 Tv - tričko, kraťase (tepláky), obuv do tělocvičny, plátěný obal na oblečení 

 šatna - přezůvky + plátěný obal  

 Vv - pevnou složku na výkresy formátu A3 nebo A2, plastová krabička na plastelínu (např. 

od Ramy), plastový ubrus na lavici, hadřík, plášť nebo staré triko (zástěrky nedoporučuji) 

 kufřík (bude uložen pod lavicí) 

 prosím o podepsání všech věcí, děkuji 

 

 

Důležité informace 
Třídní fond (250 Kč): 

 vybíráme na začátku školního roku 

 z třídního fondu koupím v průběhu roku dle potřeby: temperové barvy, barevné papíry, 

ozdoby (mašle, pohyblivé oči, drátky, korálky, třpytky, ozdobné papíry atd.), rozmazky, 

klovatinu, Herkules, krepový papír, vlnitý papír a další věci potřebné k používání 

netradičních technik 

 informace o hospodaření s poskytnutými penězi budou vedeny ve zvláštním sešitě, do něhož 

bude možno na požádání nahlédnout 

Provoz školní družiny: 

 ranní: 6:15 –   7:35 hod. 

 odpolední: 11:35 – 16:30 hod. 

Ústřední školní jídelna: 573 397 563, www.strava.cz 

 cca 14 dní před začátkem školního roku zajistit čip a přihlásit se (p. Syřenová) 

Program MISP: masáže ve školách (více si povíme na první třídní schůzce v září) 

První školní den: v 7:55 hod. zahájení ve školní družině a potom přemístění do tříd, zábavnou 

formou proběhne zkrácená forma zápisu, ukončení přibližně v 9 hod. 

Druhý školní den:   

 2 (3) vyučovací hodiny  

 přinést aktovku, pouzdro, přezůvky, polštářek, plyšáčka, svačinu, pití, prostírání ke svačince 

 7:35 – 7:40 hod. sraz před zadním vchodem školy (děti si budu vyzvedávat, společně se 

přemístíme do šatny a následně do třídy) 

 více informací Vám sdělím první školní den 

Rozvrh hodin: 

Po – 4 vyuč. hod. (do 11:35), Út – 5 vyuč. hod. (do 12:30), St - 4 vyuč. hod. (do 11:35), Čt - 4 

vyuč. hod. (do 11:35),  Pá - 4 vyuč. hod. (do 11:35) 

SVĚT VZDĚLÁNÍ – 5 vyučovacích hodin (po-pá) 

 

Po vyučování děti odchází do školní družiny nebo domů. Prvňáčci odchází většinou v doprovodu 

rodičů. Odchod na obědy ve školní družině zajišťuje paní vychovatelka. Pokud dítě do družiny 

nechodí, jde na oběd s rodičem nebo sám (pokud je přihlášen ke stravování).  

 

Předem Vám velmi děkuji za spolupráci.  

  

Mgr. Andrea Krejčí 

 

http://www.strava.cz/

