Potřebné pomůcky pro žáky 1. ročníku
Rodiče pořídí:
Aktovku, pouzdro (pro 1. tř. je ideální jednopatrové), přezůvky, látkový ubrousek na svačinu
Dále do pouzdra: tužky č. 1 (2 ks), trojhranné pastelky (nejlépe 12 barev), ořezávátko se
zásobníčkem, lepidlo v tyčince (8 g), nůžky. Zhruba od října budou děti potřebovat pero (plnicí –
bombičkové)
Ve druhém pololetí budou děti potřebovat pravítko (stačí krátké – 20 cm, ale průhledné) a tužku č.
3 do geometrie
Obaly na sešity – volte raději pevné (velikost A4 a A5 – cca po 5 kusech, 1 obal A6 na deníček, další
možné velikosti budou upřesněny), složku na sešity (lépe plastovou kvůli hmotnosti)
Do výtvarné výchovy: skleničku nebo kalíšek na vodu, hadřík, zástěru (nejlépe starou košili po
tatínkovi apod.)
Do tělesné výchovy: kraťasy, tričko, cvičky, ponožky, tepláková souprava, tenisky
Veškeré věci na TV uložte do plátěných, případně jiných pytlíků na sportovní věci, ideálně do dvou (zvlášť na
oblečení a zvlášť na boty)
Na vysvědčení: folie A4
Do školní družiny: tepláky nebo jiné pohodlné oblečení na hraní
Do školní jídelny: přezůvky

Níže popsané školní potřeby škola nakoupí hromadně, peníze za budou vybírány až po konečném
vyúčtování v průběhu podzimu. Na toto vybavení přispěje škola částkou 200,- Kč (tzv. balíček pro
prvňáčky).
Škola pořídí:
Výtvarné potřeby
Kufřík na výtvarné potřeby (dle informací od rodičů), voskovky, progressa, lepidlo – váleček tuhý,
lepidlo Herkules, malé nůžky, silnou trojhrannou tužku č. 1, trojhranné tužky č. 1 a 2, měkkou gumu,
pastelky, štětce, plastelínu, vodovky, dvojstranné tužky (červeno-modré), tempery.
Dále škola společně pořizuje hromadně pro všechny žáky školy: barevné papíry, barevné výkresy,
náčrtníky, výkresy A4, výkresy A3, sešity, balicí papír, papíry ke kopírování, tuše, inkousty, klovatinu,
tempery, potřeby do pracovních činností (nitě, špendlíky, vyšívací textilie apod.) na tyto věci rodiče
přispívají paušální částkou. Pro první ročník je tato částka stanovena na 200,- Kč (bude také
vybíráno až na podzim)
Žáci obdrží zdarma všechny pracovní sešity i učebnice, platí se pouze anglický jazyk, který dětem
zůstává do dalších ročníků.

* obal na písmenka a na číslice není nutné pořizovat, ve škole jsou stavebnice, které nahrazují tyto
pomůcky a jsou mnohem praktičtější (bude upřesněno na zahajovací třídní schůzce v září)
** tužky a pastelky je vhodné pořizovat trojhranné, napomáhají ke správnému úchopu psacích
potřeb

