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Jak probíhá 1. den školy pro první ročníky 
 
Den začíná uvítáním před školou (popř. v tělocvičně – 
dle počasí) po boku své nové paní učitelky třídní (vpravo 
u vchodu do školy, rodiče stojí za svými prvňáčky). Nejprve 
probíhá uvítání všech žáků ve škole, představení nových 
učitelů, uvítací slova pana starosty a poté prvňáčkové 
dostávají kytičku od žáků devátého ročníku a odcházejí do své 
třídy (i s rodiči). První den se nepřezouváme. Rodiče jdou 
s prvňáčky do jejich třídy. Prvňáčky přijde osobně uvítat pan 
starosta a paní ředitelka, třídní učitelka pak předá základní 
informace k organizaci a průběhu těchto prvních dní (jídelna, družina, vyzvedávání ze školy 
atd.), potom škola končí a žáci odcházejí domů. Tento den nefunguje školní jídelna. 
 
2. den se učí 2 hodiny – do 9.20 (už vaříme, žák musí být přihlášen na oběd a mít obědy 
zaplacené) – poté děti odcházejí domů nebo do družiny 
 
3. den se učí 3 hodiny – do 10.25, poté děti odcházejí domů nebo do družiny 
Další dny už bude výuka probíhat dle platného rozvrhu. První měsíc mohou rodiče 
doprovázet prvňáčky do šatny. 
 
Další informace: 
Pomůcky a učebnice pro prvňáčky: 
Škola poskytuje žákům zdarma učebnice a pracovní sešity a pomůcky v hodnotě 200 Kč 
(číslice, písmenka, tečky aj.). 
Vedle toho škola zajistí nákup dalších pomůcek:   
Razítko se jménem, tvrdé desky na písmena, kelímek na vodu, desku na skládání slov, 
papírové hodiny, balíky papírů na VV, sešity, stírací tabulku s fixem, košíčky do lavic, desky na 
portfolio, složku barevných papírů, průhlednou popisovací folii, velkou modelínu, vodové 
barvy, plochý a kulatý štětec, tyčinkové lepidlo, gumu se slonem, 2 trojhranné tužky, pero 
Tornado. Bohužel všechny pomůcky nepokryjeme ze školního příspěvku, proto prosíme o 
zaslání 1500,- na účet školy (2601687599/2010, SS a VS Vám sdělí Vaše třídní učitelka). Zbylá 
částka bude převedena do třídního fondu. Ten máte možnost online sledovat v aplikaci 
Bakaláři (školní informační systém). Další dotazy ohledně tohoto účtu Vám zodpoví paní 
Barbora Augustinová na tel. 605 265 508. Heslo do Bakalářů dostanete na začátku školního 
roku od třídních učitelek. 
Tyto pomůcky si zajišťujete sami: 
penál: 3 tužky č. 2 (každý den ořezané) – nejlépe s chráničem, kvalitní ořezávátko, pastelky 
se sytými barvami (s měkkou tuhou např. Triocolor, Mondeluz …), nůžky s kulatou špičkou 
(prodejně je s dítětem vyzkoušejte, děti si je nechávají ve škole), fixy a gelová pera až 
v druhém pololetí, pero Tornado dostanou později od paní učitelky 
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na VV: zástěrku se jménem, umělohmotnou krabičku s víkem na velké balení modelíny 
(modelínu dostanou ve škole, vyzkoušejte, zda děti krabičku umí otevřít a správně zavřít) 
na TV: v látkovém sáčku budou mít děti tričko, tepláky (spíše tenčí), sportovní kraťasy, 
mikinu, cvičky do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní obuv na běhání venku v oboře 
nebo na hřišti, švihadlo přiměřené délky, čistý látkový kapesník, náhradní spodní prádlo a 
ponožky (v igelitovém sáčku) 
Přezůvky se světlou podrážkou (ne pantofle) v látkovém sáčku 
Školní tašku a v ní pití (ne ve skle a zandané v kapse mimo učebnice), školní desky na sešity 
s gumičkou (A4, pevné), penál, kapesníky 
 
Omlouvání dětí 
Děti je třeba omluvit co nejdříve na telefonním čísle 734 579 105 (sborovna 1. stupeň) v čase 
7 - 7.35 a 9.25 - 9.35, dle školského zákona nejdéle do tří dnů. Toto číslo si prosím uložte, 
voláme z něj rodičům v případě potřeby. Každá absence musí být omluvena písemně 
v žákovské knížce. Zároveň si odhlaste obědy. První den nemoci je možné si vzít oběd do 
ešusu).  
Plánované absence trvající 1 den omlouvá třídní učitel (napište předem do žákovské knížky), 
2 a více dní schvaluje ředitelka školy, formulář je ke stažení na webu školy. Pokud 
potřebujete vyzvednout Vaše dítě během dopoledne, zazvoňte na kancelář, žáka předáme 
osobně, odvést dítě bez vědomí vyučujícího není možné. Jestliže dítěti není dobře, budeme 
Vás kontaktovat a dítě si musíte vyzvednout osobně. 
 
Další informace můžete najít ve školním řádu, který je volně přístupný na webových 
stránkách školy: www.zscholtice.cz. 
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