
Seznam pomůcek pro žáky 1. třídy

1. Aktovka nebo školní batoh s vystuženými zády
2. Přezůvky s plnou patou bez černé podrážky
3. Penál (pero – TORNÁDO nebo  STABILO, obyčejné tužky (č. 1 a 2), pastelky – 
základní barvy, ořezávátko se zásobníkem, lepící tyčinka, nůžky
s kulatým hrotem, guma, malé pravítko)
4. Látkový sáček nebo taška na tělesnou výchovu (30x40cm)
5. Na tělesnou výchovu – kraťasy, tričko, tenisky do tělocvičny bez černé podrážky, 
tepláková souprava, tenisky na ven
6. Během roku budou na TV třeba: brusle – padnoucí a  nabroušené, přilba, 
rukavice, plavky, koupací čepice, ručník.
7. 2x papírové vlhčené utěrky
8. 2x krabice papírových kapesníků
9. Ubrousek na svačinu, box na svačinu, láhev na pití
10. Na výtvarnou výchovu – starší triko  nebo košile, štětce ploché č. 12 a 8, kulaté 
č. 10 a 4
11. Desky s drukem A5 (2kusy – na písmena a peníze)
12. Desky s drukem A4 (1kusem)
13. Dřevěné kolíčky na prádlo – 20kusů
14. Na hudební výchovu – flétna (dle dohody s učitelem)

Další pomůcky do výuky: krychličky, bílá destička, fix, hrací kostka, figurky na 
Člověče, nezlob se!, papírové hodiny, zápalky – nejlépe krbové. 

Vážení rodiče, prosíme v zájmu kvalitní výuky Vašeho dítěte se snažte uvedené 
pomůcky opatřit do začátku školního roku. 
Počítejte, prosím, s některými dalšími výdaji na začátku školního roku (sešity, 
čtvrtky, papíry do kopírky na pracovní listy, tuše, tuhé lepidlo, herkules, eurofólie, 
dětský časopis apod. Po dohodě je škola ochotna zajistit tyto potřeby hromadně). 

Školní družina (ŠD) je otevřena denně od 6:30 do 16:00 hodin. Dítě bude možné 
přihlásit na informační schůzce. Úplata za vzdělávání a školské služby v ŠD je 
100,- Kč měsíčně. 

Obědy se vydávají ve školní jídelně od 11:45 – 13:45 hodin. Přihlášky a platba se 
provádí v kanceláři školní jídelny. Cena oběda pro žáky 1.ročníku je 30,- Kč. 

Týdenní pobyt (projekt Žijeme s přírodou) se bude konat 16.- 20. 9. 2019 ve 
Svoru. Cena 1600,- Kč. Platba (ubytování, strava, autobus) se provádí na účet 
školy – 2000863710/2010 (do zprávy pro příjemce napište, prosím, jméno dítěte, 
třídu, účel platby) či v kanceláři školy. Zálohovou platbu 800,- Kč, prosím, proveďte 
do konce června, doplatek 800,-Kč do konce srpna. 
S sebou budou děti potřebovat žluté či světle modré (dle třídy) tričko k tvorbě. 


