
Vážení rodiče, 

v září nastoupí Vaše dítě do 1. ročníku. Kromě aktovky, penálu a přezůvek v sáčku, bude ještě 

potřebovat: 

 na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – dobré nůžky s kulatou špičkou, modelínu 

(klasickou, nešpinící), voskovky - sada 12 ks, igelit na lavici, kelímek na vodu, hadřík, 

měkký hadřík na stírací tabulku, pracovní oděv (zástěru, staré tričko, starou košili 

apod.) 

 na tělocvik – tepláky, tričko, cvičky, švihadlo, tenisový míček, vše v látkovém sáčku 

nebo látkové tašce na pověšení 

 dále – zásobník na číslice, zásobník na písmenka, měkkou obyčejnou tužku, 

ořezávátko, měkkou gumu, ručník, papírové kapesníky. Pero budeme potřebovat 

zhruba v prosinci, není nutné kupovat jej hned. Obaly na sešity a notýsek kupte až na 

začátku školního roku podle formátu sešitu. Učebnice není nutné obalovat. 

Další potřeby dostane Vaše dítě první školní den ve sponzorském balíčku (vodové barvy, 

ploché a kulaté štětce, lepidlo, podložku na modelování, trojhranné pastelky 12 ks, stírací 

tabulku s fixy, složku barevných papírů). Musíte ale počítat s tím, že mu pomůcky mohou 

dojít a bude nutné dokoupit nové. 

Všechny věci, včetně jednotlivých pastelek, musí být zřetelně podepsané, jinak není možné 

ztracenou věc dohledat. Nekupujte příliš drahé věci, děti je často ztrácí nebo ničí, ale ani věci 

příliš levné – většinou vydrží jen krátkou dobu. Optimální je střední cenová hladina, ale i 

v tomto případě musíte počítat s častým dokupováním. Děti by si všechny školní potřeby i 

svačinu v krabičce a láhev s pitím měly umět uložit do aktovky bez Vaší pomoci. 

Na začátku roku si u třídní učitelky bude možné zakoupit krabici, do které si děti uloží věci na 

výtvarnou a pracovní výchovu. Cena krabice je kolem 50 Kč a bude upřesněna první školní 

den. Podobně lze zakoupit také kartonovou zásuvku do lavice v ceně cca 27 Kč. 

V rámci tělesné výchovy budeme chodit plavat. Plánovaná cena plaveckého výcviku je 500 Kč 

a výcvik může začínat již v září (termín bude upřesněn). 

Žáci, kteří nastupují do první třídy, by měli zvládnout samostatné svlékání, oblékání, 

obouvání a udržování čistoty. Měli by poznat své věci a udržovat je v čistotě. 

První školní den mohou děti přijít do školy bez aktovky a bez bačkor. 

Naše škola je zapojena do programu Mléko a Ovoce do škol, proto budou děti dostávat 

pravidelně 2 x měsíčně jejich produkty – mléko nebo jogurt, ovoce nebo pitíčka 

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se v září na shledanou. 

                                 Mgr. Sylva Elčknerová a Mgr. Dagmar Pavlíčková 


