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INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1. TŘÍDY 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠK. ROKU 2018/2019 

pondělí 3. 9. 2018 zahájení školního roku v 8.15h před školou 

úterý 4. 9. a středa 5. 9. 2018 výuka žáků 8.00 – 9.40 h (2 hodiny) 

čtvrtek 6. 9. a pátek 7. 9. 2018 výuka 8.00 – 10.45 h (3 hodiny) 

v následujícím týdnu výuka dle platného rozvrhu hodin 

 
Žáci mohou po skončení výuky odejít do školní družiny. 

 

Seznam pomůcek pro 1. ročník 

- Aktovka s vnitřními kapsami (ne batoh) 
- Uzavřené papuče se světlou podrážkou (ne cukle) + plátěný pytlík 
- Svačina: pití v nerozbitné láhvi, plastová krabička na svačinu a látkový ubrousek 
- Pouzdro: 2 Tornado pera nebo Pilot (gumovací), nejlépe trojhranné pastelky KOH-I-NOOR 

(12 barev), 2 ks trojhranné tužky č. 1, 2, dobře stříhající nůžky, malé pravítko, guma, 
strouhátko 

- Fixy (6 barev) 
- Desky na písmena a číslice 
- Průhledná rozevírací fólie (A4) 
- Tabulku na psaní s fixem (A4) 
- Papírové hodiny, počítadlo 
- Barevné papíry 
- 20 ks tvrdých papírů (A4) 
- 10 ks tvrdých papírů (A3) 
- Náčrtník (tenké nažloutlé papíry A4) 
- Kuchyňské papírové utěrky a papírové kapesníky 
- Malý slovníček č. 624 
- Nelinkovaný sešit č. 510 

 

Pomůcky do VV a PČ vložit do podepsané krabice nebo kufříku:  

- stará košile nebo zástěra, vodové barvy (KOH-I-NOOR, průměr barviček 30 mm), větší 

plastový kelímek na vodu, hadřík, 2 štětce (tenký kulatý, široký plochý) voskovky, plastelína  - 

modelovací hmota (ne v kelímcích), pevná podložka pro modelování (A3), tuhé vysouvací 

lepidlo, tekuté lepidlo Herkules, černá tuž, špejle bez hrotu 

Pomůcky do TV vložit do textilního pytlíku: 

- Cvičební úbor + obuv (cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou), pěnový míček, švihadlo, 

gymnastická obruč (libovolného průměru) 

 

PROSÍME O ŘÁDNÉ OZNAČENÍ VŠECH POMŮCEK JMÉNEM A PŘÍJMENÍM! 
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