
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 

 zná a dodržuje pravidla slušného stolování 
 

FYZICKÉ PŘEDPOKLADY 
 

 umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami 

 umí stříhat nůžkami 

 umí chytit a hodit velký míč 

 má rádo pohyb 

 

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 PhDr. Alena Šustrová, která je ve škole 
každé úterý a speciální pedagožka Mgr. Ivana Panochová. 
 

Pracovní doba školní družiny a školního klubu je od 6:30 do 16 hodin. 
Vychovatelkami ve školní družině budou Jana Kovalská a Pavlína 
Zmítková. 
 

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v pondělí 1. září 2020 
v 8:00 hodin. Bližší na úvodní schůzce v srpnu 2020. 
Zápis do školní družiny u vychovatelek školní družiny po ukončení 
slavnostního zahájení. 
 

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 úsecích 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 2019/2020 

v základních, středních a speciálních školách 

 
Období školního vyučování začne na všech základních, středních a 

speciálních školách v pondělí 1. září 2020. 

  Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 

2020. 

  Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 

a skončí v neděli 3. ledna 2021. 

Vyučování v novém roce začne v pondělí 4. ledna 2021. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. 

  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 

  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 8. března 

do 14. března 2021. 

  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
ve středu 30. června 2021. 

  Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 

31. srpna 2021. 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 

1. září 2021. 

 

Vybavení žáka z domova 

 

Aktovka, vybavený penál, desky na sešity velikosti A4. 
Papírové kapesníčky, pevná krabička na svačinky, lahev na 
pití, peněženka na krk. 
Zástěra (popř. starší košile nebo triko) na výtvarnou 
výchovu, podložka na modelování. 
Cvičební úbor v sáčku (tepláky, kraťasy, tričko, mikina, botasky se 
světlou podrážkou). Bačkory se světlou podrážkou, ručník s poutkem. 
Vše podepsané! 

 

Vybavení žáka zakoupené školou (příspěvek rodičů) 

 

Stíratelná tabulka Mája a fixy, plastelína, temperové barvy, anilinové 
barvy, štětce, barevné fixy, voskovky, složka barevných papírů, lepidlo, 
malířská paleta, razítko se jménem a školní tričko.  
 

 
 

 

Pomůcky poskytované školou 

 

Žákům prvních ročníků jsou bezplatně poskytovány  

učebnice, pracovní sešity, číslice, písanky, sešity, 
čtvrtky.  
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