
Informace k začátku školního roku 2021 - 2022 
 

Milí rodiče, 

rádi bychom Vám předali několik pokynů, které se týkají prvních školních dní Vašich prvňáčků. Pro lepší 

start a hladší průběh, abychom společně předešli zmatkům a prvním slzičkám. 

 

 

 Informativní schůzka s rodiči: čtvrtek 26.8. 2021 od 17.00 ve školní jídelně za účasti třídních 

učitelek, vedoucí školní družiny, vedoucí školní jídelny a ředitele školy. 

 

 První školní den je ve středu  1. 9. 2021. Začínáme v 8,00 hodin, děti se nepřezouvají.  

 

 První den trvá pouze jednu vyučovací hodinu (do 8,45 h.). Děti dostanou rozvrh, pracovní sešity, 

notýsky, psací potřeby. 

 

 Druhý den trvá jiţ dvě vyučovací hodiny bez přítomnosti rodičů. Děti by měly být ve třídě v 7,50 

hodin a končí v 9,40 hodin. Na tento den je potřeba mít s sebou samozřejmě aktovku s věcmi, 

které děti dostaly první den a podepsané přezůvky (ne pantofle). Děti se jiţ přezují, botičky 

zůstanou ve skříňce, kterou naleznete podle jména v prostorách budovy školní druţiny. Připravte 

prosím lístek s odchodem Vašeho dítěte – zda jde samo domů, s Vámi domů či do druţiny. 

Během prvního týdne prosím přinést krabici papírových kapesníků na 1. pololetí. 
 

 V pátek 3.9. 2021 se učíme tři vyučovací hodiny, tj. do 10,45 hodin. Prosíme od tohoto dne o 

pravidelné zapisování do komunikačního notýsku (děti jej dostanou 1. den) odchody Vašeho 

dítěte domů –  

jsou tyto moţnosti – dítě jde bez oběda samo, dítě jde bez oběda s doprovodem,  

             dítě jde po obědě samo, dítě jde po obědě s doprovodem.  

Dětem, které půjdou do druţiny to nezapisujte.  Druţinovým dětem, které ten den nejdou do 

druţiny a chcete, aby šly s paní učitelkou na oběd, toto také zapište do notýsku. Vy i my musíme 

vědět, kde Vaše dítě je. DĚTI SI VYZVEDÁVEJTE VČAS!(nemohou čekat v šatně, zamyká se) 

 

 Od pondělí 6. 9. 2021 se učíme jiţ podle rozvrhu. Na tělesnou výchovu budou mít děti cvičební 

úbor v jménem označeném  plátěném pytlíku (tepláky, tričko, kraťasy, botasky, vše podepsané), 

který si uloţí do šatní skříňky. Věci na  výtvarnou výchovu a pracovní činnosti z části dostanou 

děti ve škole v balíčku pro 1.třídu  a zůstanou uloţené ve třídě v kufříku nebo krabici Vámi 

připravené a podepsané. Seznam pomůcek, které je potřeba dokoupit je na druhé straně. 

Nezapomínejte na svačinu (v plastovém boxu a plátěný ubrousek) a dostatek tekutin. 

  

 Po skončení vyučování si děti převezme paní vychovatelka (pokud bude Vaše dítě navštěvovat 

ŠD) nebo půjdou s paní učitelkou na oběd, či bez oběda domů, budeme se řídit Vaším zápisem 

v komunikačním notýsku.  

 

 Během školního roku je nutné, aby Vaše dítě mělo stále ořezané pastelky, připravené tuţky, 

gumu, pravítko, nůţky a to vše v penále. Po dovolení psát perem nosit dvě pera. 

 

 Během prvního týdne dostanete seznam krouţků probíhajících na naší škole se všemi potřebnými 

údaji. Přihlášení probíhá elektronicky. 

 

 Edupage – elektronická ţákovská kníţka – známky, zprávy, učivo, docházka – vše je na naší škole 

v elektronické podobě v systému Edupage. Během prvního týdne dostanete přihlašovací údaje, 

kterými se do systému přihlásíte. 

 



 Omluvenky a dotazy posílejte přes Edupage nebo na školní e-mail třídní učitelky. (kontakty budou 

v notýsku). 

 

 Na potvrzení nemoci, důleţitá sdělení slouţí papírová ţákovská kníţka, kterou děti dostanou první 

den. (Prosím o vyplnění údajů.) NESLOUŢÍ  NA ZAPISOVÁNÍ  ZNÁMEK. 

 

Druhý den v září děti dostanou evidenční list ţáka. PROSÍME o jeho kontrolu, změnu údajů a v kaţdém 

případě podpis a zaslání obratem po dětech zpět.  

 

O prázdninách si odpočiňte, sbírejte síly, neučte děti písmenka, ale veďte je k samostatnosti (zavazování 

tkaniček, oblékání, uklízení, hlídání osobních věcí, pořádku, upevňování hygienických návyků). Trénujte 

správnou výslovnost a připomeňte dětem pravidla slušného chování (nenadávám, neubliţuji). 

Ve čtvrtek 26. 8. 2021 v 17:00 se dostavte na společnou schůzku s námi, kde se dozvíte spoustu dalších 

důleţitých informací.  

 

Těšíme se na Vaši holčičku, Vašeho chlapečka i na naši vzájemnou spolupráci.     

 

                                                                                                                 Paní učitelky prvních tříd 

 

Pomůcky, které děti dostanou ve škole: 
 

- pracovní sešity (matematika, prvouka a další) 

- Slabikář a písanky 

- skládací abecedu, tečky a číslice 

- komunikační notýsek 

- vodovky 

- voskovky 

- štětce 

- cvičná stírací tabulka a fix 

- pravítko 

- tuţky 

- pero Tornádo 

- čtvrtky 

- náčrtníkové papíry 

- sešity 

 

 

Pomůcky, které je nutno zajistit: 
 

- tyčinkové lepidlo (velké) 

- modelínu 

- kelímek na vodu 

- hadřík na VV 

- uzavíratelnou krabici od bot na VV, Pč (podepsanou) nebo box, kufřík odpovídající velikosti 

- pastelky všech barev do penálu (i s růţovou a fialovou) 

- uzavíratelnou krabičku na tečky, značky a číslice 

- nůţky do penálu 

- pevné desky na pracovní sešity a slabikář 

- desky na písmenka (desky na číslice NEPOTŘEBUJEME a ŢÁDNÉ OBALY ) 
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