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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 

školní rok 2020/2021 

 

 

 

 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 
Termín:  úterý 1. 9. 2020 
Čas:  8:00 hodin 
Místo: školní zahrada, učebna 1. třídy 
Program:  

• Na školní zahradě proběhne krátké setkání všech dětí školy, jejich 
rodičů, pedagogů a pana starosty.  

• V učebně první třídy proběhne schůzka s třídní učitelkou, budete 
seznámeni s dalšími podrobnostmi týkajících se průběhu školního roku. 

• Milí prvňáčci, aktovku s sebou! 
 

Třídní učitelka: Mgr. Martina Vajďáková 
 

UČEBNÍ PLÁN 1. TŘÍDY (počet vyučovacích hodin/týden) 
Český jazyk a literatura – 9 hodin  
Anglický jazyk – 1 hodina 
Matematika – 4 hodiny  
Prvouka – 2 hodiny 
Hudební výchova – 1 hodina 
Výtvarná výchova – 1 hodina 
Tělesná výchova – 2 hodiny 
Pracovní výchova – 1 hodina   
 
CELKEM: 21 hodin/týden 
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ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM EDUPAGE 

• nové internetové stránky 

• komunikace s učiteli, probírané učivo, domácí úkoly, omlouvání žáků 

• rodičům budou během září zaslány přístupové údaje na e-mail 

• proškolení rodičů proběhne začátkem září 
 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

• během měsíce září Vám na e-mail přijde dotazník, kde budete moci 
vyjádřit zájem Vašeho dítěte o různé zájmové kroužky 

• nabídka kroužků bude upřesněna na začátku října 

• otevřeny budou kroužky, o které projeví zájem dostatečný počet dětí 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Provoz ve dnech školního vyučování:  

- ranní – od 6:30 do 7:30 
- odpolední - od 11:35 do 15:00 hodin 

 
Měsíční úplata ve školní družině: 50 Kč  
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Vedoucí školní jídelny: Lenka Nábělková 

• možnosti platby: hotově u vedoucí školní jídelny, inkasní platbou z účtu  
 

UNIE RODIČŮ 

• spolupracuje se školou, finančně podporuje školní aktivity, pořádá 
kulturní a sportovní akce pro děti a veřejnost 

 
Předsedkyně Unie rodičů: Dana Křížková 
 

SEZNAM POMŮCEK V 1. TŘÍDĚ 
Kufřík (velikost 35 x 23 cm):  
- temperové barvy (12 ks, KOH-I-NOR), progresy (12 barev), vodové barvy 
- paleta, pevný plastový kelímek na vodu 
- barevné papíry (sada), lepidlo v tubě 
- štětce (1 tenký kulatý, 1 plochý-1 cm široký, 1 středně kulatý) 
- hadřík na utírání štětců 
- černá tuš, voskovky, plastelína (velká sada) 
- zástěra nebo staré triko, igelitový ubrus na zakrytí lavice (ne noviny) 
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Pouzdro: 
- nůžky se zakulacenou špičkou 
- 2 tužky č. 2 (středně silné) 
- 2 pera Tornádo – ne gumovací 
- ořezávátko, guma 
- 2 fixy na stíratelnou tabulku a hadřík na utírání tabulky 
- pastelky  
- průhledné pravítko (15 cm) 
 
Plátěný pytlík do TV: 
- cvičky (do místnosti) 
- tenisky (na cvičení venku) 
- tričko s krátkým rukávem, kraťasy 
- tepláková souprava (mikina, tepláky) 
- ponožky 

 
 

Ostatní pomůcky: 
- fólie na propisování – 1x A5, 1x A4 
- stírací tabulka A5 (z jedné strany bez linek, z druhé s linkami)  
- obaly na učebnice a sešity 
- desky na sešity (1x formát A4), desky na sešity (1x formát A5) 
- uzavřené přezůvky s bílou podrážkou 
 

Hygienické potřeby 
- plátěný svačinový ubrousek 
- 2 x sadu papírových kapesníčků (v papírovém boxu) 

Veškeré pomůcky dětem označte tak, aby si je poznaly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bez řádného vybavení do 
TV dítě nemůže 

z bezpečnostních důvodů 
cvičit. 
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KONTAKTY 
Adresa školy 
Základní škola a Mateřská škola Veselá 
Veselá 44             
763 15 Slušovice 
 
Ředitelka školy   
Mgr. Petra Slováčková  
Telefon:  +420 778 541 821 
E-mail:  reditelka@zsamsvesela.cz 

 

Třídní učitelka 
Mgr. Martina Vajďáková 
Telefon:  +420 778 541 822 
E-mail:   vajdakova.martina@zsamsvesela.cz 

 
Školní jídelna    
Telefon:  +420 778 541 825 

Webové stránky školy  
www.zsamsvesela.cz 

 
Aktuální informace naleznete na nových webových stránkách školy. 
 
 

Naši milí prvňáčci, velmi se na Vás ve Veselé škole těšíme! ☺ 
 

Paní ředitelka a paní učitelka 1. třídy 
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