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INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020 v 8:10 hod. 

 

Rodiče přivedou své děti do 1. tříd (areál 1. stupně nad školní jídelnou) podle rozpisu, který bude 

zveřejněn u hlavního vstupu na nádvoří školy v posledním týdnu prázdnin.  

 

První den ve škole – zahájení (1 hodina) – přinést prázdnou aktovku, děti si ponesou domů věci, které 

dostanou při zahájení školní docházky.  

 

1. Režim školy:  
 

Vyučování začíná v 8:10 hod., škola je pro žáky otevřena od 7:50 hod. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

Přestávka malá - 10 minut, velká – 20 minut. Organizační pokyny jsou uveřejněny na webových 

stránkách školy.  

 

Organizace výuky - 1. týden: 

 1. 9. – 1 hodina  

 2. 9. – 2 hodina 

 3. 9. – 3 hodiny 

 4. 9. – 4 hodiny 

  

 

2. Školní družina:  
 

Možnost využití školní družiny – ráno od 6:15 do 7:50 hod. Odpoledne do 17 hod. Bližší informace 

včetně přihlášek – 1. školní den.  

 

3. Školní stravování:  
 

Rodiče si zařídí stravování v posledním týdnu prázdnin u vedoucí školní jídelny.  

 

4. Schůzka rodičů:  

 

První schůzka rodičů s třídní učitelkou se uskuteční 3. září 2020 v 15:00 hod. ve svých třídách.  

 

5. Předběžný seznam pomůcek:  
 

Desky na písmenka, desky na číslice, desky na sešity (A4), desky na výkresy (A3).  

Vybavený penál: doporučujeme trojhranný program se speciálním ořezávátkem na tužky a pastelky,  

2 tužky č. 2 a č. 1, gumu na tužku, krátké pravítko (vše označené).  

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu a svět práce – v září dle požadavků jednotlivých vyučujících. 

  

Přezůvky – podepsané bačkory (pantofle ne vzhledem k úrazům) + látkový sáček (podepsaný)  

 na zavěšení do šatny, (není vhodná igelitová taška, trhá se a nevětrá), sáček se cvičebním úborem  

(do tělocvičny cvičky se světlou podrážkou, na hřiště teplákovou soupravu a sportovní obuv). 
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