
Co bude prvňáček potřebovat 
 

Dostanete zdarma: 

 učebnice 

 pracovní sešity  

 „Balíček pro prvňáčka“ 

 box na svačinu 

 složku na písmena 

 

 

Já zakoupím: 

 papírová písmena a číslice (oboustranné) 

 fólie na písmena 

 sešity i úkolníček 

 tužku č. 2 (2ks), č. 1 

 gumu 

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

 plastovou průsvitnou fólii formátu A4 

 výtvarná výchova: 

- boxy na Vv 

- nůžky (pozor na nůžky určené pro leváky) 

- malířská paletka (plastová) 

- vodové a temperové barvy 

- plastelína 

- modelovací podložka A4   

- voskovky 

- křídy (rozmazky) 

- tuš černá 

- štětce: kulatý, plochý 

- stabilní kelímek na vodu  

- tuhé lepidlo 

- barevné papíry 

- výkresy A4, A3 

- zmizík 

- oboustranná stíratelná tabulka A4 + 2 stíratelné fixy s hadříkem 

 

 

 

 

 

 

 



Vy zakoupíte: 
Pouzdro: 

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

 doporučuji jednopatrové pouzdro 

 pero – budeme řešit později, proto zatím žádné nekupujte  

 

 

Další nutná výbava žáka: 

 12ks fixy – mimo pouzdro 

 složky na sešity a učebnice formátu A4  

 složka na číslice 

 obaly na sešity 

 prostírání ke svačince, láhev na pití 

 1x krabice papírových kapesníků 

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

taška) 

 šatna - přezůvky + plátěný obal  

 Vv - pevná složka na výkresy formátu A3 nebo A2, plastová krabička na plastelínu (např. od 

Ramy), plastový ubrus na lavici 60x60, hadřík, plášť nebo staré triko (zástěrky 

nedoporučuji) 

 kufřík (bude uložen pod lavicí) 

 PROSÍM O PODEPSÁNÍ VŠECH VĚCÍ, DĚKUJI 

 

 

Důležité informace 
Třídní fond (200 Kč/1. pololetí a 200 Kč/2. pololetí): 

 vybírám na začátku září a na začátku února 

 informace o hospodaření s poskytnutými penězi budou vedeny v sešitě, do něhož bude 

možno na požádání nahlédnout 

 

 

První školní týden (adaptační týden) 

 středa (1. 9.) – 1 vyuč. hodina (do 8:40) Rodiče přichází s dětmi hlavním vchodem, 

nepřezouvají se, jdou přímo do třídy. Ranní družina nefunguje. Přinést aktovku. 

 

 čtvrtek (2. 9.) – 2 vyuč. hodiny (do 9:35) – Děti dovedou rodiče k zadnímu vchodu školy, 

zde si je přebírá p. učitelka. Po skončení odchází děti do družiny nebo domů (rodiče čekají u 

zadního vchodu školy). V provozu již i ranní družina. Přinést aktovku s pouzdrem, 

přezůvky, věci do TV, polštářek, plyšáčka, svačinu, pití, prostírání ke svačince. 

 

 pátek (3. 9.) – 3 vyuč. hodiny (do 10:40) – Děti dovedou rodiče k zadnímu vchodu školy, 

zde si je přebírá p. učitelka. Po skončení odchází děti do družiny nebo domů (rodiče čekají u 

zadního vchodu školy). V provozu již i ranní družina. 

 

 Další týden se už budeme učit dle rozvrhu. 

 



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) 

 

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) 

 

 

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. Veronika Lejsková 

 

http://www.strava.cz/

