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Informace pro rodiče budoucích prvňáků 
 

Vážení rodiče v novém školním roce otevřeme 2 první třídy 
 

Školní rok: 2020/2021 

Třídní učitelky: Mgr. Soňa Korbová, Mgr. Kateřina Simandlová 

e-mail: Sona.Korbova@zsdubi1.cz, Katerina.Simandlova@zsdubi1.cz 

Telefonní číslo do školy: (Tovární 364) 417 717 997 

Webové stránky školy: www.zsdubi1.cz 

 

Pro komunikaci a klasifikaci: elektronická žákovská knížka + žákovský notýsek 

 

Organizace prvních školních dnů: 

 

01. 09. 2020 (úterý) – 1 vyučovací hodina (konec v 8:45 hod.) - bez aktovky 

02. 09. a 03. 09. 2020 (středa a čtvrtek) – 2 vyučovací hodiny (konec v 10:00 hod.)  

04. 09. 2020 (pátek) – 3 vyučovací hodiny (konec v 10:45 hod.) 

Žáci si přinesou aktovku, přezůvky se světlou podrážkou, ubrousek na svačinu, svačinu, pití, ručník 

 

Po ukončení výuky budou děti odvedeny před školu. Děti zapsané do školní družiny si převezme paní 

vychovatelka. 

 

Od 07. 09. 2020 (pondělí) – vyučování dle rozvrhu 

 

08. 09. 2020 (v úterý) v 16 hod se koná třídní schůzka, kde obdržíte 

základní informace k organizaci práce v 1. ročníku. Účast rodičů nutná. 

 

Třídní fond: 320 Kč + 280,- Kč na pracovní sešity. 

 

Školní družina je v provozu od 6:00 – 7:40 hod a od 11:40 – 16:00 hod. 

01. 09. 2020 budou paní vychovatelky přijímat přihlášky do školní družiny.  

Obědy do školní družiny si rodiče zajišťují sami.  

Přihlášku do školní jídelny si vyzvednou u vedoucí školní jídelny, kde obdrží podrobné informace o 

systému platby a objednávání obědů (možno si zajistit již v týdnu od 24. 08. do 31. 08. 2020) 

 

Děti v prvních třídách budou vyučovány genetickou metodou čtení. Tato metoda spočívá v hláskování 

slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, poté přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování ( S-L-

O-V-O – SLOVO).  
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Pomůcky 
 

A. Základní 

Aktovka 

Kapsář k zavěšení na lavici – ne šňůrky, pouze knoflíky nebo přezky 

Penál - 3 ks tužka č. 2, guma, pastelky - ideálně Maped trojhranné (alespoň 10 barev), ořezávátko, malé 

pravítko, červená propiska či gelovka 

Malé desky na sešity A5, velké desky na sešity A4 

Ručník s poutkem - menší 

Látkový ubrousek na svačinu 

Papírové kapesníčky – 2 krabičky, 1 balení 

Přezůvky (nejlépe světlá podrážka) + látkový sáček na zavěšení 

1x obal na notýsek, pevný (průhledný) 

10 x obaly na sešity, pevné (průhledné) 

Obaly na knihy pořídíte v září podle velikosti učebnic 

Desky na číslice - malé 

 

B. Výtvarná výchova 

Deska na lavici 60 x 40 cm 

2x lepidlo na papír (ve válečku – tuhé, bílé), 1x lepící pasta 

Štětce - 1x tenký, 1x plochý 

Kelímek na vodu - nevylévací 

Zástěra (košile, staré triko) 

Modelína 

Kelímek od Ramy, Perly – na modelínu 

Špejle 

 

C. Tělesná výchova 

Tričko, kraťasy, sálová obuv s bílou podrážkou, švihadlo – vše uložit do látkového sáčku na zavěšení 

 

D. Děti obdrží od školy tyto pomůcky – ZŮSTAVAJÍ VE ŠKOLE 

Nůžky (pro leváky pořídí rodiče) 

Oboustranná stíratelná tabulka s fixem 

Popisovací folie A3, A4 

Desky s drukem 

Vodové barvy, ANILINKY 

 

Pro ulehčení práce, prosím, všechny pomůcky podepsat nesmazatelnou fixou  
 

Všechny informace máte na stránkách ZŠ Dubí 1 – www.zsdubi1.cz 
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