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Informace pro rodiče žáka prvního ročníku, školní rok 2022/2023 

Děti dostanou od nás: 

 

• Voskovky 

• Vodové barvy 

• Lepidlo do penálu (kulaté) 

• Tužky (č. 1, 2) 

• ořezávátko 

• gumu 

• Pero – Tornado + zmizík 

• Stíratelnou destičku na nácvik psaní + dva stíratelné fixy 

• Modelínu 

• Barevné papíry 

• Nůžky do penálu 

• Pravítko rovné do penálu 

• Fixy – čtyři barvy 

• Všechny učebnice a pracovní sešity 

Dostanou od nás též první sadu sešitů – pak si již budou podle nich v průběhu školního roku 

dokupovat. 

Čtvrtky budou děti dostávat. 

Co je třeba dětem zakoupit: školní brašnu, krabici (postačí od bot) či kufřík na výtvarné 

potřeby, temperové barvy, sadu štětců, misku na vodu (postačí kelímek od jogurtu), penál, 

pastelky, obaly (je dobré s nimi počkat, až děti přinesou domů učebnice a sešity – dáme 

jim v září dost času na obalení), klasická vystřihovací písmenka s deskami děti 

nepotřebují, přezůvky, sportovní obuv na tělocvik (do školy a ven) + sportovní oblečení.  

Budou též potřebovat nějakou starou košili na výtvarnou výchovu, hadřík na otírání štětců a 

oblečení do školní družiny, které si budou moci umazat.  

Úvodní třídní schůzka bude mít společný začátek pro všechny ročníky. Bude se konat ve 

středu 7. 9. 2022 od 17.00. Rodiče si zvolí nového člena školské rady za rodiče a poté se 

všichni rozejdou s třídními učiteli do jednotlivých tříd, kde se dozvědí konkrétní 

informace k průběhu školního roku. 

 

Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem krásné a pohodové prožití léta a  

ve čtvrtek 1. září 2022 v 8. 00 se těšíme s Vámi a Vašimi dětmi na shledanou. 

 

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy 
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