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Vážení rodiče budoucích prvňáčků,  

   chtěli bychom Vám předat několik informací, které Vám pomohou se lépe 

zorientovat před vstupem Vašich dětí do první třídy. 

 

Co potřebuje Vaše dítě před vstupem do první třídy? 
 

1) Z prostředků přidělených státem obdrží ve škole každý žák 1. ročníku: 

- všechny potřebné učebnice, které si po ukončení první třídy ponechá 

- sadu písmen a slabik, sadu číslic 

- výtvarné potřeby 

 

2) Z prostředků zřizovatele každý žák 1. ročníku vloni obdržel následující věci: 

- voskovky, plastelínu 

- tabulku s fixem, lepící tyčinku 

- školní hodiny, barevné papíry 

 

3) Další vybavení, které doporučujeme rodičům pořídit: 

- aktovku, pouzdro (3 tužky č. 2, pastelky, gumu) 

- pytlík na přezůvky 

- cvičební úbor (šortky, tričko, sportovní obuv s bílou podrážkou nebo surovou 

gumou, tepláky) 

- hygienické potřeby (menší ručník s ouškem, ubrousky na svačinu, papírové 

kapesníky) 

 

4) Počet a rozměry ostatních věcí, které budou žáci do první třídy také potřebovat,  

    upřesní třídní učitelka na úvodní třídní schůzce, 1. 9. 2016, cca v 9.15 hod.  

Jedná se např. o: 

- psací potřeby 

- obaly na sešity a na učebnice 

- desky na sešity, desky na písmena  

- igelit na lavici, kelímek na vodu apod. 

 

Jak se přihlásit k docházce do školní družiny? 
 

   Vychovatelky ŠD navštíví první třídy a rozdají přihlášky k docházce do školní 

družiny na úvodní třídní schůzce, 1. 9. 2016. 

   Zájemci mohou využít služeb školní družiny již od prvního dne školní docházky.    
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Jak se přihlásit ke školnímu stravování? 
 

   Složenky a stravovací čipy (nevratná záloha 100,- Kč na období celé školní 

docházky) se budou vydávat v kanceláři ŠJ (č. 102, druhé dveře vpravo na chodbě 

směrem ke školní jídelně) v termínu 24. – 31. 8. 2016 v době od 8.00 do 15.00 hodin. 

 

Rozdělení žáků do prvních tříd 
 

   Bude zveřejněno na webových stránkách školy i na úřední desce (na vstupních 

dveřích do školy) v pondělí, 29. 8. 2016. 

 

Organizace prvního školního dne (program pro žáky 

prvních tříd a jejich rodiče) 
 

   Bude zveřejněna na webových stránkách školy i na úřední desce (na vstupních 

dveřích do školy) v pondělí, 29. 8. 2016. 

 

V prvním ročníku žákům mimo jiné nabízíme: 
 
Nepovinné předměty: 

 hudební výchova (hra na flétnu, sborový zpěv) 

 výtvarná výchova (malba, kresba) 

 tělesná výchova (sportovní hry) 

 
Sportovní aktivity:  

 přípravka plavání 

 lyžařský výcvikový kurz 

 

Ve školní družině řadu kroužků:  

 divadelní 

 dovedné ruce 

 angličtina 

 hra na kytaru 

 stolní tenis 

 orientální tanec 

 „volné“ plavání 

 

 

 

 

Ve Vsetíně, 20. 6. 2016 

 

Mgr. Libor Slováček, MBA, v. r. 

                 ředitel školy 


