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Vítáme Vás ve škole. 

 
 
1. První dny školní docházky budou velkou změnou v životě Vašeho dítěte. Začátek školní práce usnadní 
dodržování těchto jednoduchých doporučení: 
 
 
 
DESATERO  „prvňáčka“ 

 

1. Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče. 
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých 

kamarádů nemusel čekat.    
3. Umím uvázat na tkaničce kličku. 
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami, poznám barvu červenou, modrou, zelenou, 

žlutou, hnědou a černou. 
5. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. 
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou. 
7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce. 
8. Dovedu poslouchat maminčino/tatínkovo vyprávění se zájmem a v klidu. 
9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči. 
10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří. 

 
 
 
 
DESATERO pro rodiče 

 
1. Každý den zkontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka. 
2. Každý den ořežu tužky a pastelky. 
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a pomůcek, společně je dáváme do aktovky. 
4. Školní pomůcky koupím dle přiloženého seznamu, ostatní po poradě s vyučujícím. 
5. Přípravu na vyučování rozdělím na kratší časové intervaly, nejlépe cca po 15 minutách. 
6. Připravuji se s dítětem pravidelně, aby si upevnilo své pracovní návyky. 
7. Nedovolím, aby se při práci zabývalo vedlejšími věcmi. 
8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole. Snažím se odpovědět na jeho dotazy. 
9. O společných zážitcích si s dítětem vyprávím, vysvětlím mu, čemu nerozumí a tím rozvíjím jeho 

rozumové vnímání. 
10. Své dítě chválím za každý úspěch, snažím se nezlobit se na něj, pokud se mu něco nepovede. 

Obrním se pevnými nervy a trpělivostí. 
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2. POTŘEBY PRO 1. ROČNÍK 
 
 1. Kufřík    (cca 30 cm) 
  - pracovní zástěra nebo košile 
 - igelitový ubrus na lavici 
 - 2 velké kelímky  (např. od Ramy) 
 - bavlněné hadříky na barvy 
 - anilínové barvy 
  - tuhé lepidlo KORES (střední velikost) 

 
 
 2. Penál 
 -  3 tužky tvrdost č. 2 
 -  guma 
 -  ořezávátko 
 -  nůžky  (leváci - nůžky pro leváky) 
 -  pastelky (nejlépe trojhranné) 
 -  hadřík 
 
  

3. Sáček na cvičební úbor (nejlépe látkový) – nosit na TV 
 - boty na cvičení  (do tělocvičny - se sálovou podrážkou, na hřiště) 
 - bavlněný cvičební úbor (kraťasy, tričko) 
 - tepláková souprava 
 - náhradní ponožky 
 
 
 4. Aktovka 
 - ubrousek  pod svačinu (látkový) 
 - desky (zásobník) na číslice (na písmena ne) 
 - desky na učebnice a sešity, obaly 
 - papírové kapesníky 
 - láhev na pití 
 
 
 5. Sáček na přezůvky (látkový) 
  - přezůvky s nebarvící podrážkou (nejlépe uzavřené, pantofle nejsou vhodné) 
 
 
 6. Hygienické potřeby 
  - krabice s papírovými kapesníky 
                          
 
                         
 
Vše podepsané nebo jinak označené! 
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3. Informace o školní družině 
 
Provoz školní družiny (ŠD) je od 6:00 do 16:00 hodin. 
Platba za ŠD činí 90,- Kč měsíčně. 
Platba - bankovním převodem  na č. ú.: 133 650 111/0300, 

variabilní symbol (VS) =  rodné číslo dítěte 
konstantní symbol (KS) = 0308 

 
Platit můžete jednorázově, tj. 900,- Kč za rok, příp. po částech, ale vždy tak, aby platba na účet školy došla 
vždy do 10. dne v měsíci: 

do 10. 9. za období: září, říjen, listopad a prosinec  
do 10. 1. za období: leden, únor, březen  
do 10. 4. za období: duben, květen, červen  

 
Nahlaste ve Vaší bance přerušení platby na červenec a srpen.  
Poplatek se vrací pouze v případě nepřítomnosti dítěte od 1. do posledního dne v měsíci. 
 
Děti ze ŠD odchází v doprovodu rodičů nebo samy, tak jak je uvedeno na zápisním lístku. Každou změnu je 
třeba písemně nebo osobně oznámit. 
 
Na ranní družinu přichází děti bočním vchodem z Palachovy ulice přes zahradu školní družiny. 
 
Přihláška do ŠD bude vydána 1. školní den - nezapomeňte vyplnit zadní stranu s odchody a uvést, zda 
bude dítě odcházet samo nebo v doprovodu rodinných příslušníků.  
Odchody lze kdykoliv během roku upravit. Nad kolonku s odchody na zadní straně uveďte, v kolik hodin 
dítě ráno přijde do družiny, nejpozději však v 7:15 hod.     
                     
Kontakty do školní družiny: 

Vedoucí vychovatelka: Alena Kulhánková – akulhankova@1zdar.cz 
tel.: 566 630 565, 566 690 18, 731 182 706 

Podrobné informace o školní družině jsou na školních webových stránkách  v sekci  VÝCHOVA A 
VZDĚLÁVÁNÍ/Školní družina a zájmová činnost (kroužky) - zde  

Dokumenty a formuláře pro školní družinu: 

- Řád školní družiny -  zde 

- Kritéria pro přijímaní žáků do ŠD - zde 

- Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD - zde 

- Žádost o snížení nebo osvobození od úplaty ve ŠD - zde 

- Žádost o uvolnění žáka ze ŠD -  zde 

 

4. Informace o školní jídelně 
Přihlášku ke školnímu stravování dostanete první  školní den. Další podrobnější  informace o školní jídelně 
najdete na školních webových stránkách - zde 
 

mailto:akulhankova@1zdar.cz
https://1zdar.cz/stranka-skolni-druzina-a-zajmova-cinnost-krouzky-5)
https://1zdar.cz/soubor-rad-skolni-druziny-4246-.pdf
https://1zdar.cz/soubor-kriteria-pro-prijimani-zaku-do-sd-4241-.pdf
https://1zdar.cz/soubor-uplata-za-zajmove-vzdelavani-ve-sd-4247-.pdf
https://1zdar.cz/soubor-zadost-o-snizeni-nebo-prominuti-uplaty-za-zajmove-vzdelavani-v-sd-4244-.pdf
https://1zdar.cz/soubor-zadost-o-uvolneni-zaka-ze-sd-4245-.pdf
https://1zdar.cz/stranka-skolni-jidelna-73

