
Vážení rodiče, 

 

vzhledem k současné situaci se nekoná informační třídní schůzka v přípravné třídě. Proto jsem pro vás 

připravila pokyny k prvnímu dni ve škole. 

 

Sejdeme se před školou 1.9.2020 v 8:00 hodin. Poznáte mě podle cedule 😊 s nápisem „PŘÍPRAVNÁ 

TŘÍDA“. Moc se na děti těším. 
 

Společně přejdeme do třídy, kde se přivítáme a povíme si, jak bude probíhat první školní týden. Po 

chvilce si vás, rodiče, odvedou paní vychovatelky z družiny. Dozvíte se, jak u nás funguje družina a 

další důležité informace např. o stravování nebo jak probíhá odpolední zájmová činnost.  V této chvíli 

se budu seznamovat s dětmi ve třídě, kde si je opět vyzvednete. Poté děti odchází domů. 
 

První den, prosím, nenoste žádné školní pomůcky. Domluvíme se, do kterého dne věci přinesete. Děti 

se první den nebudou přezouvat! 

 

Přeji všem pěkné prázdniny. 

 

 

Seznam pomůcek pro žáky přípravné třídy 
 

 školní taška – pevná záda, bezpečnostní prvky, boční kapsy, lehká 

(váha do 1,2 kg) 
 

 penál – jednoduchý (typ kniha) s dostatečně velkými úchyty na silné tužky, nevhodný je penál 

typu kosmetické taštičky 
 

 výbava penálu: 
 2 - 3 tužky (nejlépe trojhranné, silné – usnadňují správný úchop) 
 pastelky – trojhranné, silné, 12 barev 
 guma a ořezávátko na tenké i silné tužky  
 nůžky podle toho, jestli je dítě pravák nebo levák 

 

 desky na sešity (formát A4, mohou být plastové) 
 

 kufřík na výtvarné potřeby (A4) 
 

 výbava kufříku: 
vodové barvy (KOH-I-NOOR), ploché štětce, voskové pastely (trojhranné), kelímky, lepidlo 
(nejlépe Kores, střední velikost) 
 
 

 cvičební úbor (vše podepsané) - látkový pytlík nebo taška (podepsaná), sportovní obuv se 

světlou podrážkou, tričko, tepláky, kraťasy, měkký (molitanový) míček a švihadlo 
 

 obuv na přezutí – nejlépe pevná, ne pantofle!, se světlou podrážkou, pytlík na přezůvky. 
 

 krabička na svačinu a láhev na pití 
 

 pytlík s náhradním oblečením (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky) 

 

 

Vše podepsat, co není podepsáno, je předem ztraceno! 


