
Schůzka nových rodičů 23. 6. 2020, přípravná třída 0. C 

Program schůzky: 

 ŠVP, TVP – Putování se žlutou pastelkou,  

 Sledovat web školy – hlavní stránku (články), lišta – pro rodiče – přípravný ročník 

 Příchod do školy – 1. 9 úterý – slavnostní přivítání pod tímto pavilonem, trvá cca 1 

hodinu  

 8. 9. schůzka SRPDŠ ve škole. My máme schůzku 1. 9. Od 16:00h 

 Doprovod dětí – možnost celé září s dítětem do šatny – ke třídě…postupně zvykat, 

samostatnost 

 Zajistit obědy (čip, kartičku) – platba trvalý příkaz k 15., odhlašování obědů, den 

předem do 14:00h – jinak s sebou domů, výběr obědů – internet 

 Seznámení s provozem školní družiny – od 6:00h – 17:00h (2 svačiny) 300,-Kč – trvalý 

příkaz do 15. v měsíci  

 Modelína – koupím já 

Rodičům byl předán seznam pomůcek, Desatero dovedností, Doporučením rodičům před 

vstupem do ZŠ. 

 

SEZNAM POMŮCEK: 

1. Školní tašku/ batoh, aby se do něj vešel velký formát A4 

2. Desky (kapsa) o velikosti A4 s drukem  

3. Penál – jednopatrový (lépe se v něm děti orientují) 

4. Pastelky – trojhranné (koh – i – noor, Maped) 

5. Obyčejná tužka č. 1 nebo č. 2 

6. Guma 

7. Ořezávátko na pastelky, které bude mít dítě v penále 

8. Nůžky (pokud je dítě levák, tak kupte nůžky pro leváka) 

9. Krabičku na svačinku + lahev na pití 

10. Staré tričko / zástěrka na malování, keramiku 

11. Pytlík / tašku s věcmi na cvičení – kraťasy + boty do tělocvičny (cvičky, kecky s bílou 

podrážkou – cvičební úbor nechávají děti ve třídě a nosí jej dle potřeby na vyprání 

domů 

12. Bačkory na přezutí do školy, pevná pata (schody ve škole) Ne pantofle, „kroksy“ – 

bačkory zůstávají v šatně na značce dítěte 

13. Ručník s poutkem na zavěšení – zůstává ve třídě a děti jej vždy v pátek nosí domů na 

vyprání, v pondělí zase přinesou čistý 



14. Pokud bude vaše dítě chodit do školní družiny, dejte mu tašku s převlečením na ven. 

Toto převlečení zůstává ve školní družině a dle potřeby jej děti nosí na vyprání domů 

15. 1 x papírové kapesníky (celé balení nebo tahací v krabičce) 

16. 1x balení kuchyňských papírových utěrek 

 

VŠE VIDITELNĚ PODEPIŠTE JMÉNEM DÍTĚTE 

 

Pokud máte možnost donést do školy pro děti bílý papír na kreslení a tisk pracovních listů, 

budeme moc rádi. 

 


