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Vážení rodiče!
Brzy nastane čas, na který se Vaše děti tolik těší. Končí šestileté
prázdniny, bezstarostné dětství a z dítěte se stane školák. Vstup dítěte do 1. třídy
je velká změna v životě celé rodiny. Věříme, že společně s Vámi dětem tento
velký krok co nejvíce usnadníme.
Slavnostní zahájení školního roku pro naše prvňáčky bude
v pondělí 2. 9. 2019 v 8. 15 hodin
před budovou školy. Po slavnostním uvítání a šerpování ředitelem školy si děti
odvede paní učitelka do třídy, kde na ně budou čekat malé dárečky.
První den děti budou i s rodiči ve škole necelou hodinu. Nepotřebují
aktovku, ani přezůvky. Informativní schůzka pro rodiče prvňáků proběhne
ve středu 4. 9. 2019 v 16:00 hodin ve třídě, kde Vám budou předány
podrobnější informace. Tento den sebou vemte odpoledne do školy i naše
prvňáčky, na školním pozemku a hřišti pro ně budou nachystány soutěže a
aktivity se školní družinou. Na závěr dle zájmu opečeme špekáčky.
Seznam školních potřeb, které je třeba žákům obstarat, je uveden v příloze
tohoto dopisu. Vše ostatní budou mít děti přichystáno ve škole.
Čeká Vás bezpochyby náročné, ale současně jedno z nejkrásnějších
období v životě Vašeho dítěte.
Přejeme Vám krásné a klidné prožití letních dnů a v září se všichni těšíme
na radostné setkání s Vašimi dětmi.
V případě jakéhokoliv dotazu a konzultace kontaktujte Vaši budoucí
učitelku, paní Alenu Havelkovou na tomto mailu: havelkova@zs-zelatovska.cz

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
ředitel školy
Přerov, 14. 6. 2019
Přílohy: seznam školních potřeb na školní rok 2019/2020
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Seznam školních potřeb pro školní rok 2019/2020
1. třída
Zajistí rodiče:
Aktovka, pouzdro
5x obal A5 na písanky
5x obal A4 na pracovní sešity
Fólie A5 propisovací
Lepidlo tuhé vysouvací
Pero (např. Tornádo)
Pastelky trojhranné (např. Maped, Stabilo, Lyra)
3x tužka č. 2
Nůžky s kulatým zakončením
Guma 1 ks
Cvičební úbor - tričko, trenýrky, obuv (cvičky, tenisky)
Přezůvky a pytlík
Ručník
Textilní ubrousek
Malá láhev na pití
Zásobník na písmenka
Děti 1. ročníku veškeré pracovní sešity i učebnice dostávají ve škole, nevrací
se.
Osvědčila se praxe, kdy dětem kupuje sešity a VV potřeby jednotně třídní
učitelka – začátkem září 2019, neboť pro děti tohoto věku je vhodné, aby měly
sešity a VV potřeby stejný vzhled.

Cena za sešity + výtvarné potřeby:

400,- Kč (do 20. 9. 2019)

Příspěvek na pracovní sešity a učebnice: 400,- Kč (do 20. 9. 2019)

CELKEM:

800,- Kč (úhrada do 21. 9. 2019)

