
MILÝ PRVŇÁČKU! 

 
1. září bude pro tebe DŮLEŽITÝ DEN. 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 na malování, 

cvičení, zpívání a hraní, ale už to bude trošku jiné než ve školce.  

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

proto neměly chybět věci, které je potřeba zajistit:  

                                                                    
 

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

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

SLOŽKY: pevná složka na pracovní sešity,… (velikost A4), 

DO VV (uloženo ve třídě v již zakoupených boxech): pracovní oblečení (zástěrka nebo 

starší košile), hadřík, noviny na podložení nebo igelitový ubrus, 

DO TV (uloženo ve třídě v připravených plátěných taškách): 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 (může být obaleno i v papírových obalech), polštářek na 

koberec do třídy, balíček papírových kapesníků. 

 

VŠE MUSÍ BÝT PODEPSANÉ ČI JINAK OZNAČENÉ! 

 

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

v tento den své dítě doprovodíte a zdržíte se asi do 10:00 hodin. Děti si přinesou aktovky.  

 

Slavnostní zahájení letos bude poněkud jiné. Po přivítání panem ředitelem odejdou děti se 

svými učitelkami do tříd. Dostanou učebnice a pracovní sešity, vyberou si své místo v lavici. 

Rodiče zůstanou v tělocvičně, kde získají důležité informace od zástupkyně ředitele, 
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družinářů a ICT technika a vyplní potřebné dokumenty. Také si mohou své dítě přihlásit do 

družiny.  

Kroužky z důvodu probíhající koronavirové situace mohou probíhat jen v rámci jedné třídy. 

Ještě o nich budete informováni. Do ZUŠ Háj ve Slezsku, která působí v naší škole, 

přihlašujete děti sami.  

Stravování: dítě ke stravování si přihlašujete také sami, a to na www.strava.cz, číslo jídelny: 

10414. 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 1. 9. žákovskou knížku, ve které najdete rozvrh hodin. 

Prosíme, abyste vyplnili první a druhou stránku. V případě, že bude Vaše dítě nemocné, 

musíte mu napsat omluvenku do Bakalářů.  

 

Dne 2. září děti přijdou do školy s aktovkami, přezůvkami a věcmi do TV. Počkejte opět před 

vchodem do tělocvičny, učitelky si děti vyzvednou v 8 hodin. Následně proběhne v tělocvičně 

testování žáků. Prvňáčci se testují až ve čtvrtek, ostatní třídy už ve středu. Pokud máte 

potvrzení z testovacího centra, přineste ho s sebou. Ve čtvrtek a v pátek budou mít děti už 4 

vyučovací hodiny, ale rozvrh budeme dodržovat až příští týden. V pátek škola plánuje pobyt 

v přírodě, děti přijdou ve sportovním oblečení. 

 

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

ve formě třídnické hodiny nebo kroužku, ale o tom budete vždy informováni dopředu na 

KOMENS v Bakalářích. 

Veškeré důležité informace, které Vám budeme chtít sdělit (domácí úkoly, akce školy, 

příjem a výdej financí), naleznete na KOMENS, proto prosím tyto stránky pečlivě každý 

den sledujte. Přihlašovací údaje obdržíte hned 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…).  

Učebnice a pracovní sešity byly dětem zakoupeny z financí školy. Pomůcky, na kterých jsme se 

v červnu domluvili, byly hrazeny z peněz vybraných od rodičů. Vyúčtování pomůcek najdete ve 

středu v žákovské knížce. Tam taky najdete rozvrh hodin. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS.         1. A – Zuzana Řimáková, 1. B – Lenka Korábová                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

http://www.strava.cz/

