
 
 

 

Organizace, zahájení školního roku, první týdny ve škole 
 
Vážení rodiče, 

krátce přiblížíme, jak bude probíhat první den vašich dětí ve škole. Začínáme ve čtvrtek 1. září 2022. 

Sejdeme se v 7:55 na školním hřišti. Prvňáčci budou slavnostně přivítáni panem starostou a ředitelem 

školy, poznají své budoucí spolužáky a paní učitelku, která je odvede do jejich třídy. Paní učitelka po 

seznámení s dětmi přivítá ve třídě také rodiče a vysvětlí jim vše, co je bude zajímat. 

Jídelna a školní družina budou fungovat od následujícího dne (2. 9.). Do školní jídelny i družiny je 

potřeba podat zvláštní přihlášku (kdo nevyplnil na schůzce, prosíme o vyplnění do 29. června). 

Všechny první třídy budou končit výuku denně v 11:40, na vyučování vždy navazuje školní družina, 

která je otevřena do 16:00. Další schůzku s rodiči plánujeme na druhou polovinu září.  
 

Z důvodů větší bezpečnosti žáků není v ranních hodinách umožněn pohyb rodičů v šatnách. 

 
Důležité kontakty a odkazy: 

Učitelé - emaily ve tvaru: jmeno.prijmeni@zsbolatice.cz  (např: david.neuvald@zsbolatice.cz) 
Pevná linka (ústředna):  553 655 252 (kancelář školy s možností přepojení) 
Mobilní číslo sborovna NS: 778 050 082 
Mobilní číslo sborovna VS: 777 736 622 (zástupce ředitele školy) 
Školní jídelna (Z. Ballarinová): 777 736 626, ballarinovazdenka@seznam.cz   
Webové stránky školy:  www.zsbolatice.cz (veškeré informace, kontakty a aktuality) 

 
Pomůcky pro žáky 1. třídy 

 
1) Z finančních prostředků školy - zajištuje škola hromadně
Živá abeceda 
Slabikář + pracovní sešit 
Moje první psaní 
Písanka 1 až 4 
Já a můj svět 1 
Písankový sešit s pomocnými linkami 
Písmena a číslice 
Tabulka a Centropen 
Pero (děti dostávají postupně) 
Barvy - vodové (anilinové) 

Matematika 1, 2, 3 
Voskovky 
Kapsář (35 cm x 30 cm) 
Sešity ( 5110, 511, ...) 
Obaly na písmenka a číslice  
Štětec kulatý, plochý 
Barevné papíry 
Lepidlo (tuhé) 
Výkresy, plastelína 
Sázecí tabulka

 
2) Zajistí rodiče samostatně
Pouzdro (jednoduché, ať nezabere příliš místa) 
Tužka č. 1, 2 (měkké) 
Cvičební úbor a pytlík  
Boty se světlou podrážkou do Tv (suchý zip),   
Velké pastelky (min 12 barev), strouhátko 
Uzavíratelný obal na plastelínu (box) 

Přezůvky 
Obaly (až budou mít sešity) 
Kelímek do Vv (stačí od jogurtu) 
Omyvatelný ubrus 
Nůžky 
Zástěra do Vv 

 
 

Na začátku školního roku se vybírá také částka 300 Kč, za tyto prostředky se nakupují další potřebné 

pomůcky. Chceme tím ušetřit váš čas a při hromadném nákupu nám většinou podaří získat lepší cenu. 

Děti pak mají shodné vybavení odpovídající jejich potřebám.  

 
Všechny věci a pomůcky ve vlastním zájmu prosím PODEPIŠTE. 

 
 



Nástup do první třídy je pro dítě vždy velkou zátěží, a proto by sami rodiče měli maximálně přispět  
k tomu, aby škola nebyla pro dítě stresující a své nové povinnosti zvládalo bez potíží.  
 
Pár doporučení pro rodiče budoucího prvňáčka: 
 

 Každý den kontrolují za přítomnosti dítěte jeho školní tašku.  

 Každý den kontrolují penál a připraví ořezané tužky.  

 Pomáhají dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně 

je ukládají do tašky.  

 Koupí školní pomůcky podle pokynů třídní učitelky, zpravidla po informativní schůzce rodičů 

budoucích prvňáčků.  

 Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělí dítěti na kratší časové intervaly.  

 Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo 

soustředit na svou práci.  

 Povídají si s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snaží se odpovědět na jeho otázky.  

 O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem 

vypráví, snaží se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.  

 Pochválí dítě za dobré výsledky. Snaží se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.  

 Jsou součástí školy a zvykají si na spolupráci a návštěvy ve škole.  

 
Kromě výše uvedeného „desatera“ činností můžete nápomoci rozvoji svého dítěte i následujícími 

aktivitami:  

 

 Nestrašte dítě školou. 

 Vyprávějte si často s dítětem a všímejte si bedlivě jeho řeči. Pokud špatně vyslovuje některé 

hlásky, navštivte logopedickou poradnu. 

 Učte dítě vnímat a rozlišovat čas na práci a čas na zábavu. 

 Vyhraďte doma dítěti jeho pracovní místo a denně mu pomáhejte s přípravou věcí do aktovky. 

 Posilujte důvěru dítěte. 

 Nesnažte se sami naučit dítě číst a psát. 

 Nepřecvičujte vaše dítě, je-li levák. Berte jeho leváctví zcela přirozeně. 

 Poraďte se s pediatrem, má-li vaše dítě zdravotní potíže, aby se jeho zdravotní stav zlepšil ještě 

před nástupem do školy. 

 Těšte se společně s dítětem na školu. Mnoho nového se naučí. 

 
Ve školním roce 2022/2023 budeme mít dvě první třídy pro celkem 42 žáků, v každé třídě bude 21 žáků 

s podobným poměrem chlapců a dívek ve třídě.  

Hlavním nástrojem pro komunikaci s paní učitelkou je aplikace Bakaláři, tam také naleznete spoustu 

dalších informací. Pro případ přechodu na distanční výuku žákům vytvoříme virtuální učebnu                 

a emailové adresy, které spravuje škola. Snad je nevyužijeme, ale raději budeme připraveni. 

 
Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny a těšíme se na setkání 1. září! 

 

 

 

 

 

 

David Neuvald, ředitel školy 


