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 učebnice, sešity a pracovní sešity ( 1xA4 a 1xA5)
Desky na číslice
Rychlovazač (PVC, měkký), 100 ks eurofólií
Blok do lavice na malování
Balík papíru A4 na kopírování
Obaly na sešity – upřesníme v září
Notýsek – úkolníček – formát A5



PENÁL (nejlépe jednopatrový)
o Pero (včas bude upřesněno)
o Tužka č. 2- 1 ks (+ ořezávátko duo-na silné i slabé tužky)
o Lepidlo tuhé (tyčinka- kvalitní)
o Nůžky (pro praváky x pro leváky)
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
o Tuš černá (20 g)
o Černý fix (tenký i tlustý)
o Špejle
o Tekuté lepidlo – Herkules
o Kelímek na vodu s uzávěrem
o Modelovací podložka
o Ubrus
o + 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

o

Pláštěnka (pro přesun do haly)

Všichni žáci obdrží BALÍČEK PRO PRVŇÁČKA:












barvy vodové – 12 barev
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 – 6 barev
pastelky dřevěné, trojboké – 12 barev
tužka č. 1, 2, 3 trojhranná
rozvrh

Všechny pomůcky prosíme řádně podepsat!
Škola zajistí, rodič nehradí  (ceny jsou orientační):








Učebnice, písanky
Plastový box na VV
Písanka s pomocnými linkami 511+
Skládací abeceda (kobereček)
Anglický jazyk – pracovní sešit
Soubor značek a číslic
Papírové mince

600 Kč
119 Kč
13 Kč
65 Kč
321 Kč
24 Kč
15 Kč

Škola zajistí, rodič uhradí  (ceny jsou orientační, v září upřesníme):




Kostky (matematická sada FRAUS)
Razítko se jménem a příjmením žáka
Pořadač na portfolio

119 Kč
115 Kč
70 Kč

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: příjmení bez diakritiky@zssterboholy.cz

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Budova školy je otevřena od 7.40h.
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: ranní ŠD
7.00 h – 7.30 h
odpolední ŠD 11.40 h – 17.30 h
Odchod žáka ze ŠD se řídí stanovenou dobou na jeho zápisním lístku, který je vyplněn zákonným
zástupcem dítěte. Jednotlivé změny v odchodu jsou možné na základě prohlášení podle předepsaného
formuláře nebo plné moci (ke stažení na internetu).
Z důvodu bezpečnosti nemůže být žák uvolněn ze ŠD na základě telefonátu.
Nepřítomnost žáka omlouvejte prosím předem, maximálně však do 48 h osobně nebo telefonicky.
Jestliže má být žák uvolněn v průběhu vyučování, prosíme vyzvedávat o přestávce. Žáka je nutno
vyzvednout osobně.
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 bude začínat v úterý 1. září SLAVNOSTNÍM UVÍTÁNÍM.
Předpokládaný čas 8,00 - 8,45h – bude upřesněno na webu.

