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Těšíme se na prvňáčky… 

Prvňáčkům s  předstihem... 
Co bude náš prvňáček potřebovat? Jak se 

bude ve škole cítit? Jaké pomůcky mám 

zakoupit? 

Tyto otázky si klade většina maminek, 

zejména pokud je jejich dítko prvním 

školákem v rodině. Proto vám nabízíme 

pomocnou ruku a připravili jsme pro vás 

do pátého vydání Občasníku školy několik 

nových informací.  

Užitečné rady, seznamy pomůcek, přehled 

školních akcí i aktivit, které se ve škole 

konají, vám uvádíme v následujícím textu. 

Chceme vám a především dětem zpříjemnit 

chvíle čekání na začátek školního roku 

2015/2016 

Co by měl prvňáček trénovat... 
Znát své jméno a příjmení, svoji adresu. 

Obléknout se i převléknout, zavázat si 

tkaničky. 

Uklidit si po sobě nepořádek. 

Kreslit tužkou a pastelkami i malovat 

barvami. 

Poznávat základní barvy. 

Vystřihnout obrázek podle okraje. 

Vyslechnout krátké vyprávění nebo 

pohádku. 

Sám pohovořit o příběhu, který se mu líbil. 

 

Několik rad pro rodiče prvňáčků...  
Připravit dítěti klidné místo pro přípravu  

na školu. Každý den provádět kontrolu 

školní tašky a penálu (ořezané tužky, 

pastelky mít do zásoby). Pomáhat dítěti 

v přípravě do školy a ze začátku společně 

ukládat věci do tašky. Rozdělit si přípravu 

do školy na kratší časové úseky 

(nepřetěžovat prvňáčka). Povídat si  

s dítětem o tom, co ve škole prožilo. 

Pohladit a pochválit svého prvňáčka, 

nestrašit jej školou. Spolu s dítětem prožívat 

dění ve škole a účastnit se akcí pořádaných 

školou a třídou. Školní věci koupit až  

po informativní schůzce. 

 

Do penálu: 

- ořezané tužky  číslo 1, 2 

- nůžky (leváci nůžky pro leváky) 

- pastelky (hrubé, alespoň 12 barev) 

- gumu 

- ořezávátko 

 

Kufřík na výtvarnou výchovu... 

- pracovní zástěra nebo tričko 

- malá papírová krabička od čaje 

- hadr na štětce 

- sklenička na vodu (s uzávěrem - 

od přesnídávky) 

- špejle 

- lepidlo tuhé v tyčince -  Kores 

- voskovky 

- pastelky Progressa 

- plastelína (modelína) 

- tuš,  

 

Uvedené potřeby jsou plánovány 

na celý školní rok, nezačínáme se 

vším hned, bude konkretizováno 

průběžně. 

 

Věci na tělesnou výchovu 
- cvičební úbor v plátěné tašce 

 na zip nebo zapínání 

- tričko, trenýrky, legíny (vše 

pohodlné) 

- cvičky s bílou podrážkou 

 

 

Další... 
- přezůvky (klasické bačkory) 

- látkový ubrousek na prostírání 

svačiny 

- obaly na sešity 6 krát 

 

Prosíme, abyste věci dětem 

podepsali - pokud možno VŠE. 

 

Co vám dále můžeme 

nabídnout... 
- zájmové kroužky 

- výuku cizích jazyků od 1. třídy  

ve  školní družině 

- zaměření na informatiku  

a kvalifikované psaní na klávesnici 

PC 

- přípravu dětí a jejich účast na 

soutěžích 

- sportovní činnost 

- pestrý program školní družiny 

- program protidrogové prevence 

- lyžařské kurzy 

- kurzy bruslení 
- plavecké kurzy 

- exkurze 

- besedy 

- výlety 

- návštěvy kin a divadel 

- péči o nadané žáky 

- péči o žáky se specifickými 

poruchami učení 

- péči o žáky se sociopatologickými 

projevy 

- logopedickou péči 

- tradiční, skupinové i projektové 

vyučování 

- výběr z nabídky volitelných  

a nepovinných předmětů 

- ekologickou výchovu, vedení dětí 

ke třídění odpadů 

- výběr ze dvou jídel ve školní 

jídelně  

- čerstvé ovoce a zelenina, dotované 

mléko  

- školní bufet 

 

 

 

 
 

Kontaktní informace 
spojovatelka: 554 652 241 

IČO: 00852589 

DIČ: 359 - 00852589 

elektronická podatelna: 

podatelna@zsma.cz 

Regína Hajná, ředitelka školy: 

tel.: 554 652 322, 777 719 340 

e-mail: regina.hajna@zsma.cz 

Miluše Kaletová - ekonomka: 

miluse.kaletova@zsma.cz 

+420 554 652 241, +420 777 719 
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Darja Stýskalová - ved. ŠJ: 

darja.styskalova@zsma.cz 

+420 554 652 214, +420 777 719 
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