POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY
Co zajistí škola dětem:



Pracovní učebnice a sešity, písanky
Balíček školních pomůcek (vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, mazací tabulka s fixem, plastelína,
voskovky, složky s drukem na jednotlivé předměty, folie na procvičování, lepidlo)

Co zajistí rodiče dětem:










Aktovku
Přezůvky ( doporučujeme pevnou patu)
Pouzdro – vybavené (základní sada pastelek (trojhranné, max 12 barev) -, 2 x tužka č. 2 (trojhranné),
strouhátko (nejlépe se zásobníkem), guma, krátké pravítko, nůžky s kulatou špičkou
Obaly na sešity – 1x A4 na šířku, 1x A4 atypický rozměr – kupte univerzální obal, cca 5 x obal na A4,
cca 6x obal na A5, na malý deníček
Kufřík na VV – do kufříku prosím vložte zástěrku nebo staré tričko, igelitový ubrus, hadřík na otírání
štětce
Tělesná výchova – pytlík na tělocvik (prosíme prodyšný, ne igelitovou tašku), tričko, kraťasy nebo
tepláky, obuv s bílou podrážkou, děvčata s dlouhými vlasy - vždy gumičku na vlasy.
Hygienické potřeby – malý ručník, 4x toaletní papír, 1x tekuté mýdlo s pumpičkou, 1x krabice
papírových kapesníků, plastová láhev na pití, krabička na svačinu
Do Školní družiny - malý sešitek formátu A6 (na vzkazy), krabici kapesníků
Šňůrka na klíče a čip

Prosím všechny věci označte jménem!
Co zajistí učitelé z třídních fondů pro své žáky:
Na prvních třídních schůzkách, které proběhnou 2.9. od 9:00 hodin, budou třídní učitelky vybírat 400,- do
třídních fondů. Z těchto fondů budou dětem pořízeny další pomůcky do výuky. Bude se jednat o věci, které je
výhodnější pořídit hromadně. Například:
 sešitek na úkoly, žákovská knížka, sešity, výkresy, barevné papíry, krepové papíry, špejle a další
pomůcky do výtvarné výchovy, pracovních činností, které budou potřeba během školního roku.

Organizace začátku školního roku:
2.9. Pondělí 8:00 – 8:45 – Slavnostní zahájení školního roku. Od 9:00 hodin 1. třídní schůzka pro rodiče.
Po dobu třídní schůzky budou všechny děti hlídat p. vychovatelky – a to i ty děti, které do družiny chodit
nebudou.
3.9. Úterý

8:00 – 9:40

Po skončení vyučování si děti přebírá paní vychovatelka. Děti, které do

4.9. Středa

8:00 - 9:40

družiny nechodí, si rodič musí v šatně osobně vyzvednout.

5.9. Čtvrtek 8:00 – 10:45
6.9. Pátek

8:00 – 10:45

Následující týden bude probíhat již podle rozvrhu.

Co mít s sebou první školní den:



Děti: aktovku, vybavené pouzdro, pití, případně malou svačinku a dobrou náladu 
Rodiče: 400,- do třídního fondu + 212,- na Pracovní sešit do Anglického jazyka (bude vybíráno na
první třídní schůzce)
www.zsmitusova16.cz , travinska@zsmitusova16.cz
Těším se na vás v první třídě! Lenka Travinská

