
MILÝ PRVŇÁČKU! 

 

Dnes nastal ten den, kdy poprvé pyšně vkročíš do velké školy. Určitě už dlouho pokukuješ  

po školácích a chceš patřit mezi ně. Ve škole se naučíš číst, psát, počítat a spoustu dalších 

užitečných činností. Neboj se, nezapomeneme ani malovat, zpívat a hrát si, ale už přece 

jenom trošku jinak.  

Určitě se těšíš na první jedničku a možná i na svůj první domácí úkol. Ve tvé aktovce by ti 

neměly chybět věci, které je potřeba zajistit:  

                                                                    
 

POUZDRO (stačí 1 patro): strouhátko, tužky (trojhranné) 3 ks č. 2 (vždy řádně 

zastrouhané), bílá guma, „kulaté“ nůžky, malé pravítko   

SLOŽKY: pevná složka na pracovní sešity… (postačí velikost A4) a tenká složka velikosti 

A4 na nakopírované pracovní listy (s drukem nebo papírová s gumičkou …) 

DO VV (uloženo ve třídě v boxech z Ikea): pracovní oblečení (zástěrka nebo starší 

košile), hadřík, noviny na podložení nebo igelitový ubrus 

DO TV (uloženo ve třídě v pytlících): cvičky nebo tenisky do tělocvičny i na cvičení 

venku, tepláková souprava, kraťasy a tričko 

Dále pak: krabička na svačinu, láhev na pití, pevné přezůvky v pytlíku na pověšení do 

šatny, obaly na sešity a slabikář, polštářek na koberec do třídy, balíček papírových 

kapesníků (nejčastěji bývá deset balíčků v jednom balení) nebo vytahovací kapesníky 

 

VŠE MUSÍ BÝT PODEPSANÉ ČI JINAK OZNAČENÉ a sešity OBALENÉ! 
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Dále pro rodiče: 

Dětem byl zakoupen Slabikář, pracovní sešity a písanky z finančních prostředků školy.  

Z vybraných peněz (1000 Kč na žáka) jsme zakoupily každému dítěti tyto věci: box na výtvarné 

potřeby z IKEA, temperové a vodové barvy, štětce, voskovky, plastelínu, sadu skládacích písmenek a 

číslic, pytlík na tělocvik, mazací tabulku a fixy, lepidlo v pevné tubě, trojhranné pastelky, složky a 

obaly do portfolia + papírové pořadače, sešit na diktáty, kelímek, špejle, tuše, redis pera 

Ještě zakoupíme tyto zbývající potřeby: výkresy A3, A4, náčrtníky, barevné měkké papíry 

Pokud by byly vybrané finance (1000 Kč) nedostačující, poprosily bychom Vás o doplatek.  

 

Společně se sejdeme 1. září v 8.00 před vstupem do tělocvičny.  

Do budovy školy ani do tříd se díky koronavirové situaci nebude vstupovat. Pouze v případě deštivého 

počasí se zpřístupní buď tělocvična, nebo sál školy. Děti si tento den přinesou aktovky.  

Slavnostní zahájení letos bude poněkud jiné: přivítání panem ředitelem, sdělení hlavních informací 

třídními učitelkami, družináři a ICT technikem, rozdání slabikářů. Předpokládáme, že v tento den své 

dítě doprovodíte a zdržíte se asi do 9:00. Také si můžete své dítě přihlásit do družiny a ke 

stravování.  

Kroužky na naší ZŠ byly bohužel prozatím pozastaveny - opět z důvodu probíhající koronavirové 

situace.  

Do hudebního kroužku ZUŠ Háj ve Slezsku, která působí i v naší škole, musíte děti přihlásit sami.  

 

Dne 2. září děti přijdou do školy s aktovkami a přezůvkami. Do školy mají povolen vstup pouze 

děti předním hlavním vchodem. První týden zde budeme děti vyzvedávat v 7:40, dojíždějící pak v 7:55.  

Každý den budou mít děti 4 vyučovací hodiny. Výjimečně proběhne také 5. vyučovací hodina ve formě 

třídnické hodiny, ale o tom budete vždy informováni dopředu na KOMENS v Bakalářích. 

Veškeré důležité informace, které Vám budeme chtít sdělit, naleznete také na KOMENS, proto 

prosím tento systém pečlivě každý den sledujte. Přihlašovací údaje obdržíte dne 1. září.  

Po skončení vyučování půjdou děti vždy na oběd (ty, které budou přihlášeny) a poté buď do družiny 

nebo do šatny, kde se obléknou a poté odcházejí ven před budovu školy, kde na děti můžete čekat.  

Každému dítěti ve třídě bude podle abecedního pořadí přiděleno číslo z důvodu ochrany údajů. 

Tímto číslem budeme označovat dětem všechny pomůcky (výkresy, pracovní sešity…).  

 

Stravování: Pokud žádáte nějaké změny, provádějte je na www.strava.cz, číslo jídelny: 10414. Údaje 

k přihlášení dostanete 1. září. Na těchto stránkách můžete kdykoli dle Vaší potřeby dětem obědy 

odhlašovat. Trvalé odhlášky hlaste přímo v kanceláři školní jídelny: tel. 553 773 002, 730 513 020. 

 

Žákovská knížka: Děti dostanou 2. 9. žákovskou knížku, ve které najdete rozvrh hodin. Dále prosíme, 

abyste vyplnili první stránku této knížky – osobní údaje. V případě, že bude Vaše dítě nemocné, 

musíte mu napsat omluvenku buď do žákovské knížky nebo jako zprávu na KOMENS.  

Dále zde budeme zapisovat příjem a výdej financí, atd.  

 

Domácí úkoly: Domácí úkoly budou mít děti vždy zaznačeny přímo v pracovních sešitech, slabikáři 

nebo písankách. Proto je nutné každý den všechny tyto věci zkontrolovat.  

TĚŠÍME SE NA VÁS.         1. A – Kateřina Grussmannová, 1. B – Veronika Čížová                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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