
Informace pro budoucí prvňáčky 

 vyučování začíná každý den v 7:55 

 slavnostní zahájení bude ve vestibulu školy v 7:55, poté ve třídě cca. do 8:45 

 první den není družina, ani oběd 

 1. a 2. týden školního roku se učíme pouze první 3 hodiny, tzn. do 10:35, 

 poté již dle rozvrhu - 1 x týdně budou mít děti 5 hodin (do 12:25), 4 x týdně 4 hodiny (do 
11:30) 

 kdo nechodí do družiny, přichází do školy cca. v 7:40 

 do konce září mohou rodiče doprovázet děti až do třídy, pak už pouze do šatny a dítě odchází 

samo do třídy 

 prosíme o vyplnění souhlasů se zveřejňováním záznamů dítěte a výtvarných či jiných prací 
(formulář u třídní učitelky) 

 školní řád prostudovat na školním webu, během prázdnin ještě bude probíhat jeho 
aktualizace,  

 v září rodiče podepíšou souhlas se školním řádem v notýsku 

 hned první den vyplnit 1. stranu notýsku - informace o dítěti, tel. čísla (alespoň 2 rodinné 
příslušníky) atd. V notýsku bude nalepen i kontakt na školu a rozvrh hodin. Veškeré důležité 

informace budou mít děti v notýsku. Nezapomínejte na omluvenky (do 3 dnů od návratu 

dítěte do školy), pravidelné kontroly notýsku stvrzujte podpisem. 

 omluvenky z TV pouze písemně do notýsku 

 každý týden budou děti do notýsku dostávat razítka za chování po dobu uplynulého týdne 

 nepřítomnost žáka omlouvat osobně, či telefonicky nejpozději do 3 dnů 

 v případě nepřítomnosti je třeba se domluvit na doplnění úkolů, v případě dlouhodobé 
nepřítomnosti je vhodné přinést, či poslat sešity na opravu v průběhu nemoci 

 viditelně podepsat všechny věci, které bude mít žák ve škole - nejlépe lihovým fixem, či 
lístečkem přelepeným průhlednou lepenkou 

 domácí úkoly budou písemně každé úterý a čtvrtek, každý den je třeba trénovat hlasité čtení, 

počítání, při písemném domácím úkolu prosím dbejte na správné sezení při psaní, nakloněný 

sešit, správný úchop psacího náčiní, prosím nepsat a neplnit úkoly za děti, neučit a netrénovat 

s dětmi nic dopředu 

 budeme pracovat s papírovými písmeny a číslicemi, rodiče je budou postupně stříhat doma, 
vždy jednotlivé kartičky podepsat, do desek na číslice a na kobereček na písmena vkládat jen 

ty kartičky, které se učíme (jinak je děti poztrácí ještě před tím, než je budou potřebovat, nebo 

se v tom množství nedokáží rychle zorientovat) 

 prosím o každodenní  - kontrolu pořádku v taškách i v deskách na číslice, nedojedených 
svačin, a ořezaných tužek a pastelek 

 psaní - začínáme obyčejnou tužkou, až bude čas psát perem, dostanete informaci, do té doby 
píší děti jen tužkou!!! Je zbytečné pero do školy nosit, stejně tak i zmizík, budeme se učit i 

zmizíkovat :) 

 obaly na sešity a učebnice je lepší kupovat až potom, co je děti obdrží ve škole, formáty jsou 

různě velké 



 pokud se žákovi ve škole stane úraz, je povinen tuto událost ihned nahlásit učiteli 

 prosím o včasnou úhradu divadel, školních výletů, exkurzí a jiných kulturních akcí, či 
placení fotek, pokud dítě do dne konání nepřinese peníze, dané akce se nezúčastní 

 děti budou dostávat nabídky na knihy z různých nakladatelství - nabídky jsou nezávazné, 
nepovinné, ale pokud Vás něco zaujme, většinou je publikace mnohem levnější než v obchodě 

 škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, děti dostanou většinou jednou týdně nějaké 
ovoce, zeleninu, či džusík, pokud víte o nějaké alergii, prosím o včasnou informaci 

 děti budou mít možnost objednat si školní mléka (balení po 250 ml), jedná se o mléka 

ochucená a neochucená, přinesou peníze a mlíčka jim budou vydána dle požadavku, mlíčka je 

možná si i předplatit 

 během září budou žákům nabídnuty kroužky, začínají v říjnu, končí v květnu, pro 1. ročník 
většinou pouze Angličtina (platí se učebnice) 

 na plavání se bude jezdit až ve 2. třídě 

 každému prvňáčkovi bude přidělen patron z 8. třídy, který ho bude navštěvovat o 

přestávkách, podnikat s ním různé školní akce atd. 

 v případě zájmu o konzultaci s třídním učitelem je potřeba se nahlásit předem, není možné 
cokoliv řešit při hodině 

 při jakékoliv nejasnosti prosím kontaktujte třídní učitelku 

 

Mgr. Marie Sekáčová 

 

 


