
Pro rodiče budoucích prvňáčků  
Školní potřeby pro prvňáčky 2021/2022 
Rodiče zajistí barevně označené pomůcky:  
Potřeby pro výtvarnou výchovu: 

· vodové barvy* (obdélníkové velké, 12 barev) 
· tempery* 
· plastelína* 
· štětec kulatý (č. 8) a plochý (č. 12)  
· voskovky* 
· barevné papíry (20 listů) * 
· kelímek na vodu (nejlépe nevylévací) * 
· progresa (sada 12 kusů) 

Vybavení pouzdra: 
· 2x trojhranná tužka č. 2 
· pastelky (cca 10 barev) * 
· guma 
· ořezávátko 
· lepidlo v tyčince (nejlépe zn. Kores-velké) 
· nůžky (s kulatou špičkou, dobře stříhající) 
· inkoustové pero rodiče pořídí až později, po domluvě s p. uč. (nejprve děti píší obyčejnou 

tužkou) 
Pomůcky do TV: 

· cvičební úbor v textilním sáčku (tričko, kraťasy, cvičky) 
· potřeby pro plavání (plavky, plavecká čepice, osuška, mýdlo, hřeben, nepovinné: plavecké 

brýle, pantofle k bazénu) 
Ostatní pomůcky: 

· tabulka Centropen (velikost A4) + 2 popisovače  
· desky na sešity 
· zásobník na číslice 
· obaly na sešity (upřesníme na začátku školního roku) 
· přezůvky v textilním sáčku 

Škola zajišťuje pracovní sešity a výkresy. Sešity uhradí rodiče v září. 
*) Věci označené hvězdičkou dostanou děti v dárkovém balíčku 1. září od města Šlapanice. 
 
Út 31.8.  Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky na školním hřišti. Dětem budou představeny 

paní učitelky, se kterými si projdou připravená stanoviště (cca 15.30 - 17.30). 
 

Organizace školního roku 2021/2022 pro prvňáčky 
St 1. 9.  

 
Slavnostní zahájení školního roku – sraz v 7.45 hodin (chodník před novou budovou – 
pavilon F). Děti přijdou s aktovkou bez přezůvek. 
8.00 - 8.40 děti ve třídě, rodiče v atriu nové budovy 
Další informace naleznete v deníčku, který děti obdrží první den. 
8.55 - slavnostní přivítání na hřišti pro děti i rodiče 

Čt 2. 9.  8.00 - 9.40 (2 vyučovací hodiny) 

Pá 3. 9.   8.00 - 10.45 (3 vyučovací hodiny) 

První třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 2. 9. 2021 v jednotlivých třídách v 17.00 hodin (v době 
konání Jarmarku kroužků). Účast jednoho z rodičů nutná. 


