
Informace pro rodiče prvňáčků 

 

- 1. září – slavnostní zahájení v naší ZŠ Klobouky u Brna- v tělocvičně 

- 2. září – ve škole, žáci mají pouze 4 vyučovací hodiny, budeme končit výjimečně již 

  v 11. 15 hod. (předejdeme tím organizačním zmatkům v jídelně)  

 

- v měsíci září - každý den 4 vyučovací hodiny denně  

- od října – jeden den 5 vyučovacích hodin (dle rozvrhu) 

Všichni žáci naší školy vstupují do budovy ZŠ v 7.40 hod.   

 

V září mohou prvňáčky doprovázet jejich zákonní zástupci do šaten, po škole již bude dohled 

nad žáky zajištěn. Od následujícího měsíce (říjen) budou rodiče doprovázet své děti pouze ke 

vchodu do budovy ZŠ. Do šaten půjdou děti samy. Pokud bude chtít zákonný zástupce 

s učitelem hovořit, je vhodné si s ním dopředu schůzku domluvit.  

 

První měsíc chodí žáci do školní jídelny alespoň 10 minut před koncem vyučovací hodiny.  

Každý týden (začátek týdne) bude tř. učitel posílat domů rodičům žáků, kteří budou 

chodit na oběd ve školní jídelně, „malý“ jídelníček. Je třeba doma dětem po načipování  

obědů přes internet poznačit do jídelníčku, které jídlo jste dětem vybrali. Školáci 

jídelníček přinesou zpět do školy. Učitel dětem před odchodem na oběd přečte, jaké mají 

jídlo a k jakému okénku se postaví. Přes prázdniny si můžete přihlásit dítě ke stravování ve ŠJ. 

 

Každé dítě bude mít přidělen svůj obrázek – razítko. Stejné razítko bude mít na učebnicích, 

sešitech, v šatně apod. 

 

Prosím Vás, seznamte se s naším školním řádem na našich stránkách 

www.zsklobouky.cz. 

 

Nemoc dítěte hlaste třídnímu učiteli přes Edupage (podle školního řádu musíte dítě omluvit 

nejpozději do 3 dnů).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsklobouky.cz/


Pomůcky, které prvňáčci dostanou:  

- barevné papíry – sada 10ks.  

- pastelky trojhranné silné – 12 barev  

- vodové barvy  

- tabulka stíratelná + fix  

- kelímek na vodu s uzávěrem 

 

 

Pomůcky, které je třeba koupit:  

1. Do školy: - aktovka se zpevněnými zády 

                      - pouzdro na psací potřeby 

                      - přezůvky (doporučujeme uzavřené) 

                      NEKUPOVAT- školní  desky na sešity, děti dostanou plastové obálky 

 

2. Do tělesné výchovy – tělocvična, hřiště:  

                      - sportovní cvičky zvané jarmilky (případně tenisky s bílou podrážkou) 

                      - tenisky (cvičení na hřišti) 

                      - tepláková souprava 

                      - cvičební úbor: kraťasy + bílé tričko 

                      - plátěný pytlík nebo batůžek na cvičební úbor- ne igelitovou tašku 

                      - švihadlo správné délky 

 

3. Do tělesné výchovy – plavání (zatím nenosit!) 

                      - plavky 

                      - koupací čepice  

                      - sprchové mýdlo 

                      - ručník + svůj hřeben (pokud má dítě delší vlasy) 

                      - igelitová taška na plavecké potřeby  

                      - případně žabky do sprchy, žínka (nemusí být) 

 

4. Do třídy   - pokojovou květinu 

                      - zásobník na číslice + písmena 

                      - krabička papírových kapesníků 

 

5. Do výtvarné výchovy a pracovních činností: 

                      - zástěrka nebo stará košile 

                      - temperové barvy větší + paleta + hadřík 

                      - štětce: 1 plochý, 1 kulatý – popř. i více štětců 

                      - černá fixa tenká 1ks. 

                      - malé nůžky s kulatou špičkou (ostré) – rodiče vyzkoušet! Musí stříhat! 

                      - lepidlo velká tyčinka 

                      - tužka silná trojúhelníková – 1ks. č. 1+ tužky obyčejné tenké – 2ks. č. 2 



                      - desky A3 (na výkresy), ořezávátka na tužky a pastelky 

                      - plastelína 

                      - bílé tvrdé papíry A4 – 20ks + A3 – 40 ks 

                      - tvrdé barevné papíry A4 – žlutý, červený, modrý, zelený, hnědý, černý 

                      - voskovky – 12 barev 

                 Všechny pomůcky musí být označeny jménem žáka, případně třídou!   

  

6. Důležité:  

   -  žáci během prvních školních dnů přinesou domů některé učebnice, pracovní  

                             sešity a sešity. Vše prosíme obalit.   

                         -  nenosit do školy drahé věci, peníze, mobil (pokud ho mají dojíždějící žáci,  

                             nevytahovat, vypnutý).  

- do zápisového lístku jste udávali vaše telefonní čísla a adresu (matka, otec). 

- pokud by došlo ke změně, neprodleně hlaste tuto informaci ve škole.  

- Kroužky pro prvňáky – pošleme přehled, až bude k dispozici. (začátek – říjen) 

- první rodičovská schůzka se bude konat 15. 9. 2021 v 16 hod. v první třídě. 

- do třídního fondu vybíráme 200 Kč. Vyúčtování proběhne na konci šk. roku.  

 

 Veškeré oděvy, obuv a pomůcky označte viditelně nebo nesmazatelnou barvou – jméno 

dítěte, případně třída.  

 

 

Přihláška ke stravování: 

 

Jednou z příloh je přihláška ke stravování ve školní jídelně. Přihlášku prosím odevzdat buď do 

schránky u hlavního vchodu do školy nebo přímo vedoucí stravování paní Evě Mandelíkové. 

Paní Mandelíková Vám veškeré informace o stravování podá na telefonním čísle 519 419 183 

nebo e-mailu eva.mandelikova@zsklobouky.cz  .  

 

Přihláška do školní družiny:  

 

Další přílohou je přihláška do družiny. Přihlášku prosím odevzdat buď do schránky u hlavního 

vchodu do školy nebo přímo vedoucí vychovatelce paní Kateřině Herzánové. V případě 

nějakých dotazů volejte na telefonní číslo 603 314 772 nebo piště na e-mail 

katerina.herzanova@zsklobouky.cz . 
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Co by měl prvňáček zvládat: 

 

 Úplně se sami obléknout a vysvléknout 

 Zapínat knoflíky, zavazovat tkaničky 

 Být samostatný na WC a v umývárně  

 Uklízet svoje hračky 

 Počkat, až domluví druhý, hlavně dospělý 

 Pokud něco potřebujete, požádat o to  

 Vědět, že dospělým se vyká, při příchodu a odchodu do školy čí třídy se zdraví!!!! 

 Znát své jméno, příjmení a bydliště 

 Znát jméno a příjmení rodičů 

 

 Vyprávět pohádku, kterou znáte (děj) 

 Vyprávět, co vidíte na obrázku (popis) 

 Než půjdete do 1. třídy, je třeba všechny hlásky vyslovovat správně! 

 Poznat, na jakou hlásku slova začínají a končí, umět takové slova vymýšlet 

 Zvládat vytleskávat slabiky ve slovech 

 

 Poznat pravou a levou ruku, vědět, kde je nahoře a kde dole, vpředu, vzadu, nad, pod a 

vedle  

 Poznat, kdo je v řadě první, poslední, uprostřed a proč 

 Orientovat se v obrázcích a znacích, na řádku zleva doprava 

 Poznat barvy a geometrické tvary 

 Počítat do 6, ukázat počet na prstech, vědět, kolik teček či obrázků patří k danému číslu 

 Správně držet tužku či pastelku, netlačit na psací nástroj 

 Umět stříhat po rovné čáře a oblouku. 

 

Je toho mnoho? Ale kdepak, jsou to nejhlavnější činnosti, které budete ve škole denně 

potřebovat. Jistě Vám maminka doma či paní učitelka v mateřské školce s nimi ráda pomůže a 

bude je s Vámi pečlivě nacvičovat. Ve škole Vám potom vše půjde hravě. 

Moc se na Vás Těšíme   

 

Přejeme vám krásně prožité léto plné pohody a sluníčka a již se těšíme na vzájemnou příjemnou 

spolupráci.        

 

třídní učitelky Mgr. Milena Filásková, Mgr. Radka Špačková 

 

                

                            



 

                            

                                                                     

  

 

            

 

 


