Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
přinášíme Vám pár základních informací, co vše je třeba připravit pro
úspěšný start Vašeho dítka do školy a také, jak bude první den ve škole
probíhat.
Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8.40 hod. ve škole, kde proběhne
slavnostní zahájení školního roku . Přivítáme prvňáčky a rodičům budou poskytnuty
také informace ohledně školní jídelny a družiny.
Co je třeba pro dobrý start do první třídy prvňáčkům připravit?
- školní aktovka (pevná záda, nejlépe s bezpečnostními prvky)
- Desky na písmena a číslice
- 6 obalů na sešit A5
Obaly na učebnice a sešity kupujte až v září, abyste znaly správné rozměry.
V penále: 2 ks trojhranných tužek č. 2
ořezávátko
guma
pero – 2 ks ( budeme potřebovat nejdříve ve 2. pololetí)
pastelky – 12 ks ( nejlépe trojhranné)
malé pravítko
tyčinkové lepidlo
nůžky se zaoblenou špičkou
Na tělesnou výchovu :
cvičební úbor ( kraťasy, tričko, tepláky a tepláková bunda)
tenisky na ven
cvičky do tělocvičny
Vše podepsat!!!!!!!
Hygienické potřeby:
tekuté mýdlo - 1ks
1 balení papírových kapesníků ( 10 x 10 kusů )
role papírových utěrek - 1x
látkový ubrousek na lavici pod svačinu
dětský ručník s poutkem – podepsaný!!!
Výtvarná výchova a pracovní činnosti:
vodové barvy
různé velikosti štětců plochých a kulatých – alespoň 3 a 3
igelitová podložka ( na lavici nejlépe 70x80 cm )

tempery – základní – 5 barev
kelímek na vodu
ochranný oděv na VV a PČ ( staré triko, zástěra)
voskovky 12 ks
sada barevných papírů
plastelína
lepidlo
kulaté křídy ( na papír)

1. září budou děti dostávat od obce balíček, ve kterém budou některé potřeby
na VV a PČ, proto s nákupem věcí na VV a PČ počkejte na začátek školního roku!
Na začátku školního roku budeme vybírat částku 500.-Kč od každého žáka jako
příspěvek na pomůcky pro školní rok 2021/2022. ( nákup učebnic, sešitů a ostatních
pomůcek na VV a PČ).
Obědy ( po dohodě se zřizovatelem ) budou mít opět všichni prvňáčci po dobu celého
prvního roku školní docházky zdarma. Přihláška ke stravování je k dispozici u
vedoucí stravování – paní R. Belohorcové ve školní jídelně a nebo na začátku
školního roku ve škole.
Pro případné dotazy volejte na telefonní číslo
482343080 ( škola+školní družina)
Webové stránky školy : zs-bulovka.cz/zakladni-skola

Vážení rodiče, těšíme se na setkání 1. září s Vámi a budoucími prvňáčky.
Doufáme, že se Vašim dětem bude ve škole líbit a věříme, že společně
zvládneme jejich velmi důležitý krok do další etapy života.

S pozdravem Mgr. Dana Arafa, ředitelka školy

