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POMŮCKY
1. CO PŘIPRAVIT DĚTEM DO PRVNÍ TŘÍDY










Aktovka
Obuv na přezutí (ne pantofle- bezpečnost!)
Svačinový box, láhev
Balíček 10 ks papírových kapesníků
Krabice papírových kapesníků – 1x
Stírací tabulka A4 s popisovačem
Desky na sešity a pracovní učebnice
Desky na číslice
Rychlovazač (PVC, měkký), 100 ks eurofólií



PENÁL (nejlépe jednopatrový)
o Pero (prozatím nekupujte, včas bude upřesněno)
o Tužka č. 2- min. 2 ks (+ ořezávátko duo-na silné i slabé tužky)
o Lepidlo tuhé (tyčinka- kvalitní)
o Nůžky
o Pastelky (trojboké)
o Guma



Pomůcky na VV (plastový box – zakoupí škola)
o Temperové barvy (12 základních barev)
o Paleta
o Štětec plochý č. 8, 10
o Štětec kulatý č. 6, 10
o Hadřík (plena)
o Zástěra nebo tričko na převlečení
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o
o
o
o
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Tuš černá (20 g)
Černý fix (tenký i tlustý)
Špejle
Tekuté lepidlo – Herkules
Zmizík
+ pomůcky z balíčku pro prvňáčky

LÁTKOVÝ SÁČEK na TV
o Obuv se světlou podrážkou
o Cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, mikina, ponožky, dívky-gumička na vlasy)
o Švihadlo

2. VŠICHNI ŽÁCI OBDRŽÍ BALÍČEK PRO PRVŇÁČKA:














barvy vodové – 12 barev
kelímek na vodu bezpečnostní s uzávěrem
barevné papíry A4 20 listů
nůžky dětské kulaté
štětec kulatý č. 8
štětec plochý č. 12
lepící tyčinka
modelovací hmota - 10 barev
pastelky voskové, trojboké – 12 barev
pastelky dřevěné, trojboké – 12 barev
tužka č. 1, 2, 3 trojhranná
ubrus na lavici
úkolníček (děti si přinesou 2. září do školy) + rozvrh hodin

3. ŠKOLA ZAJISTÍ, RODIČ UHRADÍ  (ceny jsou orientační, v září upřesníme):









Kostky (matematická sada FRAUS)*
Razítko se jménem a příjmením žáka
Plastový box na VV*
Pořadač na portfolio*
Sešit 5110
Písanka s pomocnými linkami 511+
Skládací abeceda
Anglický jazyk – pracovní sešit

178 Kč
115 Kč
79 Kč
47 Kč
4 Kč
11 Kč
65 Kč
286 Kč

Celkem

785,- Kč

* tyto pomůcky lze případně použít po starším sourozenci, nutno však nahlásit škole nejpozději do 26.6.2020

Prosíme rodiče, aby žáci měli všechny pomůcky řádně podepsané. Děkujeme.
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II.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE



Budova školy je otevřena od 7.40 h.
Vyučovací hodiny: (platné od 2. školního týdne)
1. 8.00 h – 8.45 h
2. 8.55 h – 9.40 h (svačinová přestávka)
3. 10.00 h – 10.45 h
4. 10.55 h – 11.40 h
5. 11.50 h – 12.35 h



Provoz školní družiny:
Provozní doba ŠD je rozdělena do dvou časových úseků:
RANNÍ DRUŽINA od 7.00 do 7.40 hodin (žáci mohou přicházet v době od 7.00 do 7.30h)
ODPOLENÍ DRUŽINA od 11.40 do 17.30 hodin
Odchod žáků ze školní družiny se řídí údaji na zápisových lístcích pro konkrétní školní rok. Vyzvedávání žáků
je omezeno v době od 14.00 do 15.00 hodin. V této době je vyzvednutí možné pouze ve výjimečných
případech po předchozí domluvě s pí vychovatelkou. Více info na https://www.zssterboholy.cz/zs/druzina



Provoz školní jídelny:
Info na https://www.zssterboholy.cz/zs/jidelna



ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 bude začínat v úterý 1. září SLAVNOSTNÍM UVÍTÁNÍM.
Předpokládaný čas 8,00 - 8,45h – bude upřesněno na webu.

III.

KONTAKTNÍ ÚDAJE


Adresa školy:
ZŠ a MŠ Praha 10 Štěrboholy
U Školy 285, Praha 10 – Štěrboholy
102 00



Telefony:
ZŠ – 272 700 409
ŠJ – 272 702 408




Web: www.zssterboholy.cz
e-mail: prijmeniucitele@zssterboholy.cz
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IV.

DESATERA

DESATERO BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Umět správně vyslovit všechny hlásky
Sluchem rozeznat první hlásku slova
Pozorně vyslechnout pohádku a jednoduše převyprávět její obsah
Zapamatovat si říkanku, básničku, písničku
Vydržet soustředit se na zadanou práci asi 10minut a být schopen ji dokončit
Naučit se pracovat samostatně, ale i spolupracovat ve skupině; umět se i podřídit určitému tempu
Držet správně tužku, pastelku, štětec; znát základní barvy
Být samostatný v sebeobsluze
Být schopen přijmout určitý úkol a přijmout i negativní hodnocení, případný neúspěch či prohru
Umět pozdravit, poprosit, poděkovat; rozlišovat tykání – vykání

DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA
1.
2.
3.
4.

Rodiče by si měli najít čas na společné aktivity s dětmi
Hodně si s dětmi povídat, někdy musí být hovor cílený na určité téma
Číst jim knihy, zpívat si s nimi
Společně si s dětmi hrát (při hře dítě projevuje všechny vlastnosti a svůj vztah k vnějšímu světu – hra je
jedním z nejdůležitějších prostředků k všestrannému rozvoji dítěte)
5. Nešetřit chválou, dávat dětem najevo lásku, ale být i kritický v hodnocení
(Nikdy se nevyhneme trestu, ale trest by měl působit tak, aby se podobné jednání už neopakovalo a z dítěte
by mělo sejmout pocit viny; musí po něm vždy následovat odpuštění.)
6.
7.
8.
9.
10.

Učit dítě respektovat druhé lidi
Učit dítě dodržovat pravidla
Učit dítě k trpělivosti a samostatnosti
Být dítěti vzorem
Dodržet daný slib
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