ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
1. ROČNÍK
Vážení rodiče,
ve školním roce 2020/2021 bude vaše dítě žákem prvního ročníku. Touto formou vás nyní seznámíme s tím, jak bude školní rok
probíhat, co vaše dítě čeká a co si má do školy připravit.
Školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 h slavnostním zahájením v tělocvičně školy. Po přivítání se spolu s dětmi odeberete do
jejich tříd, kde se vám bude věnovat paní učitelka a ve školní družině paní vychovatelka. První školní den skončí okolo 10:00 h.
Doporučujeme, abyste již v červnu přihlásili své dítě ke školnímu stravování, budete mít tak možnost vše vyřídit v klidu bez čekání.
Jako každý rok i letos jsme vydali brožurku pro rodiče žáků 1. ročníku, ve které blíže představujeme organizaci školního roku.
Naleznete ji www.zsjihomoravske.cz.
Od středy 2. září do pátku 4. září bude výuka končit po třetí vyučovací hodině v 10:45 h. Žáci přihlášení do školní družiny budou
zbytek času trávit v hernách školní družiny.
Od tohoto školního roku zavádíme elektronickou žákovskou knížku, která bude sloužit i ke komunikaci s vámi. Rodičovská
přístupová hesla vám předají třídní učitelky. Děti budou mít k dispozici také žákovskou knížku v papírové podobě, aby mohly samy
sledovat svoje první školní úspěchy.
Další aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na www.zsjihomoravske.cz.
Žáci si na školní rok připraví:
 Aktovku
 Pouzdro
 Kufřík na výtvarné potřeby
 Podložku na modelování
 Kulatý a plochý štětec
 Pravítko
 Lepidlo Hekules
 Plastovou paletu








Anilinové barvy
Podložka na lavici (igelit) do PRV
a VYV
Nůžky (leváci levácké)
Pero Tornádo, zmizík
Desky na číslice a písmena
Obaly (koupit podle velikosti
učebnic a sešitů)







Do TEV cvičební úbor v plátěném
pytlíku + cvičky nebo boty s bílou
podrážkou (vše se ukládá ve škole)
Švihadlo
Malý molitanový míček
Do VYV hadřík, kelímek na vodu,
paleta, tuš

Zajistí a uhradí škola
toaletní papír, papírové ručníky, toaletní mýdlo, desinfekce, balíček školních potřeb – vodové barvy, 4 barvy fixů, tyčinkové lepidlo,
stíratelná tabulka, plastelína, barevné papíry, omalovánky, voskovky, bloček A6, guma ořezávátko, rozvrh, papírové pravítko, pastelky
trojhranné, ergonometrická tužka podporující správný úchop s náhradními tuhami, svačinovou krabičku apod.)
Sešity
číslo sešitu
CELKEM

512 s pomocnou
linkou
2

5110

510

1

1

Zajistí škola a uhradí rodiče
finanční příspěvek 350,-/šk. rok (výtvarné potřeby a materiál, potřeby do pracovní výchovy, kopírování, hygienické kapesníky a
utěrky)
sešity
šanon na žákovské portfolio
přenosný box do třídy

S pozdravem

