
Informace pro rodiče žáků přípravné třídy a prvních tříd ve 

školním roce 2022/2023 

Třídní učitelka přípravné třídy: Mgr. Jana Novotná 

Třídní učitelka 1. A: Mgr. Martina Chocholoušová 

Třídní učitelka 1. B: Mgr. Jana Hajduchová 

Začátek vyučování ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.30 hodin na školním hřišti (v případě 

nepříznivého počasí ve školní tělocvičně) 

Čtvrtek 1.9.  - Po slavnostním zahájení si paní učitelky žáky odvedou do tříd.  

V 9.30 proběhne ve třídách informativní schůzka s rodiči. 

Pátek 2. 9. – dvě vyučovací hodiny do 9.40 hodin 

Pondělí 5. 9. – dvě  vyučovací hodiny do 9.40 hodin. 

Úterý 6. 9. -  tři vyučovací hodiny do 10.45 hodin. 

Od středy 7. 9. bude výuka podle rozvrhu, každý den 4 vyučovací hodiny do 11.40 hodin. 

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu  Škola pro život. 

Kroužek Čeština pro žáky-cizince – poskytujeme zdarma výuku českého jazyka pro žáky-

cizince a pro žáky s odlišným mateřským jazykem v rozsahu 2-4 hodin týdně. 

Dále žáci mohou navštěvovat zájmové útvary dle nabídky školy – za poplatek, školní družinu a 

školní jídelnu. 

Zápis žáků do školní družiny proběhne v den zahájení školního roku. 

Vážení rodiče, 

zde najdete prvotní informace o tom, co všechno bude Váš malý školák na naší škole potřebovat a jaké 
pomůcky mu škola sama zajistí.  

❖ Rodiče dětem před nástupem do školy zakoupí a připraví: 
 

• Aktovku nebo školní batoh, penál 

• Přezůvky 

• Cvičební úbor, obuv se světlou podrážkou – to vše v látkovém sáčku (baťůžku) 

• Potřeby pro výtvarnou výchovu – igelit na lavici, české voskovky, hadřík, větší kelímek, štětce 

(2x plochý, 1x kulatý silný, 1x kulatý slabší), pracovní oděv (starší košile nebo tričko) – to vše 

v umělohmotném boxu nebo kufříku 

• Papírové kapesníky a utěrky 

Obaly na sešity a učebnice budeme řešit až v září, podle počtu a velikosti sešitů a učebnic. 



❖ Škola dětem zajistí nákup PS a rodiče v září uhradí: 
 

• Živá abeceda 

• Moje první psaní 

• Písanky 

• Matematika 1. a 2. díl 

• Prvouka – Já a můj svět 

• Skládací zipová abeceda 

• Euroobaly  

• Košík do lavice 

Orientační cena za učebnice a PS je celkem 600,- Kč. Tato cena bude upravena dle skutečných nákladů 

a hradit ji budete první týden v září dle pokynů paní učitelky. 

❖ Škola dětem zdarma připraví 
 

• Balíček pro prvňáčka (pastelky, nůžky, lepidlo, pero, stírací tabulka, tužky, malé pravítko, 

úkolníček, plastelína, fixy, ořezávátko, vodové barvy, sada školních písmen, číslic a značek, 

rozvrh hodin, omalovánky s uvolňovacími cviky) 

• Notýsek Krteček 

• Slabikář 

• Šest sešitů do českého jazyka a matematiky 

• Barevné papíry 

• Kreslicí kartony 

• Náčrtník  

• Desky na číslice 

 

Podrobné informace obdržíte při slavnostním zahájení školního 

roku na informativní schůzce. 

 
                                               

 
   Mgr. Jana Nováková Hotařová 

                                                                                                         ředitelka školy 

 


