Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,
chtěla bych Vám podat informace, které se týkají zahájení školní docházky Vašeho dítěte.
Sejdeme se na nádvoří školy v pondělí 3. 9. 2018 v 8,00 hod. (v případě nepříznivého počasí
ve třídách).
Rozdělení žáků do tříd bude viset na vstupních dveřích do školy již poslední srpnový týden.
Vzhledem k ochraně osobních údajů budou Vaše děti pod registračními čísly, které jste
obdrželi u zápisu. Pokud jste registrační číslo zapomněli, NEVOLEJTE DO ŠKOLY, vyčkejte na
1. školní den. Budu se pohybovat u vstupu do školy a ráda Vám registrační číslo (a zařazení
Vašeho dítěte do třídy) sdělím.
Po slavnostním zahájení na nádvoří školy se společně s dětmi odeberete do tříd a zde
dostanete informace ohledně další výuky, přihlášky do školní družiny,…třídní učitelky Vám
zodpoví případné dotazy. Ve třídách budete maximálně do 10,00 hod. Školní družinu může
využít Vaše dítě již 1. den.
Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně již od 1. týdne, je potřeba
v průběhu posledního srpnového týdne navštívit kancelář vedoucí školní jídelny (vstup od
Hřbitovní ulice) a tam zakoupit čip ke stravování, zaplatit a objednat obědy.
A co si mají vzít 1. den Vaše děti do školy? Nic. Pouze dobrou náladu. Obavy, strach a
nervozitu nechte doma.
Děti si aktovky přinesou až 2. den, stejně tak přezůvky a svačinu.
Těšíme se na Vás v pondělí 3. 9. 2018 v 8,00 hod.

Mgr. Eva Bělíčková, zástupce ředitele pro 1. stupeň

Pomůcky, které budou děti potřebovat do 1. třídy:
-

obaly na sešity (1x A6, 6x A5, 6x A4)
desky na sešity (A4)
desky na skládací abecedu
pouzdro, 2 tužky č. 2, gumu, nůžky, ořezávátko
pastelky (12 barev)
mazací tabulku + fix
vodové barvy
plastelínu
zástěru do výtvarné výchovy
cvičební úbor (tričko, trenýrky nebo legíny, teplákovou soupravu, tenisky, cvičky,
plátěnou tašku na cvičební úbor)
uzavřené přezůvky
plátěný sáček na přezůvky
kratší ručník s poutkem

