
JE VAŠE DÍTĚ PŘIPRAVENO NA ŠKOLU? 

 
Chceme připomenout několik věcí, které ulehčí vašemu dítěti 

vstup do školy.  
 
 

SPOLEČENSKÉ PŘEDPOKLADY 
• má kamarádský postoj k ostatním 

• je schopné plnit jednoduché úkoly 

• umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí a 
osušení rukou 

• pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je 
pozorné, poslouchá 

• umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi 
hygienickými požadavky, svoje místo a věci udržuje v pořádku 

 

FYZICKÉ PŘEDPOKLADY 
 

• umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami 

• umí stříhat nůžkami 

• umí chytit a hodit velký míč 

• má rádo pohyb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
Ve škole pracuje školní družina a školní klub. Školní družinu mohou 

navštěvovat podle zájmu rodičů žáci první třídy (někteří žáci chodí se 
školní družinou pouze na obědy do školní jídelny), starší žáci potom 
navštěvují školní klub, který vedle své hlavní činnosti – dozor nad dětmi – 
organizuje i řadu dalších zábavných činností. Se školou pravidelně 
spolupracuje i školní psycholožka Mgr. Eva Marie Podaná, která je ve škole 
každé úterý. 

 
Pracovní doba školní družiny a školního klubu je od 6. 30 do 16 hodin 
 
Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 
3. září 2012 u vychovatelky školní družiny Petry Ryplové. 
 
 

UČEBNÍ PLÁN 1. TŘÍDY 

 
Český jazyk   9 hodin 
Matematika   4 hodiny 
Prvouka    2 hodiny 
Hudební výchova  1 hodina 
Výtvarná výchova  1 hodina 
Praktické činnosti  1 hodina 
Tělesná výchova  2 hodiny 

 
V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, 

menších časových celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé 
řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní 
dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. 
 
Vyučování v 1. třídě začíná v 7.55 a končí zpravidla v 11.35 hodin. 
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 
V ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH 

 
Období školního vyučování začne na všech základních, středních a 

speciálních školách v pondělí 3. září 2012. 
 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. a pátek 26. října 2012. 

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí 
ve středu 2. ledna 2013.  
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013. 
 

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. 
 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. 
 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 25. února  

do 3. března 2013. 
 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. a pátek 29. března 2013. 
 

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno  

v pátek 28. června 2013. 

 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. Června do neděle 
1. září 2013. 
 

 
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 
2. září 2013. 
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VYBAVENÍ ŽÁKA Z DOMOVA 
 

AKTOVKA, PENÁL, OŘEZÁVÁTKO, DESKY NA SEŠITY, ZÁSOBNÍK NA 

PÍSMENA A ČÍSLICE, TEMPEROVÉ BARVY, VODOVÉ BARVY, PASTELKY, 

2 ŠTĚTCE, BAREVNÉ PAPÍRY, 2 TUŽKY, LEPIDLO V TUBĚ, PERO, 

VOSKOVKY. 

 
ZÁSTĚRA (popř. starší košili nebo triko). 
 
CVIČEBNÍ ÚBOR (šortky, tepláky, tričko) v sáčku, cvičky (sportovní 
obuv), 1 tenisový míček, švihadlo (vše podepsané) 
 
BAČKORY na přezutí (s bílou podrážkou) v sáčku, RUČNÍK s poutkem  
 
Vše podepisujte! 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMŮCKY POSKYTOVANÉ ŠKOLOU 
 

Žákům prvních ročníků jsou bezplatně poskytovány  
 
UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY, PÍSMENKA, ČÍSLICE, PÍSANKY, SEŠITY, 

ČTVRTKY, KAPSÁŘ NA POMŮCKY. 
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