INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Třídní schůzka 21. 6. 2022

 Informace ze Spolku rodičů, školské rady, školní družiny, školní jídelny
 Platby na školní rok: Spolek rodičů: 500,- Kč / 250,- Kč - jestliže jsou ve škole sourozenci.
Pozn.: Spolek rodičů má jiné číslo účtu, ŠD: 350 Kč – dvě splátky za rok
 Webové stránky www.zspisnice.info

 Nákup některých pomůcek zajišťuje škola (papíry, čtvrtky apod.), rodiče zaplatí společně s pracovními sešity – podrobněji v září
 Metoda výuky matematiky dle prof. Hejného, čtení metoda analyticko-syntetická
 Důležitá data ve školním roce 2022/23 – např. Projekt Edison 2.10. - 9.10.
 Organizace 1. školního dne:
V 8:00 hod na školním hřišti proběhne pasování a přivítání prvňáčků. Poté odcházejí
s třídní učitelkou do třídy. Tam zůstanou do 9,00 hodin. Rodiče si mezitím vyřídí ŠD
a ŠJ. V 9,00 začne třídní schůzka.
 V září budeme potřebovat Generální souhlas – ke stažení na www
– budeme řešit 1. září.

Těšíme se na budoucí prvňáčky a vzájemnou spolupráci.
Spojení na třídní vyučující

1. A

jana.novackova@zspisnice.info

1. B

milena.razova@zspisnice.info

.

ŠKOLNÍ POTŘEBY
 PEVNÉ PŘEZŮVKY
 ŠKOLNÍ AKTOVKU
 PENÁL
3x tužku č. 2 trojúhelníkovitého profilu, sada pastelek typ trojhranné KOH-I-NOR

TRICOLOR, ořezávátko, zasouvací lepidlo (průběžně doplňovat), nůžky s kulatou špičkou
(stříhajíécí i látku), pera až v prosinci
 KUFŘÍK NA VV A PČ podepsaný

vodové barvy, štětce kulaté č. 6 a č. 10 a ploché č.16 a č.10, suché pastely 12 ks
(prašné umělecké křídy TOISON DOR -KOH-I-NOOR), voskovky, plastelínu barevnou, lepidlo tuhé, vysunovací - nejlépe větší, zn. Kores, 5 x špejlí, černou fixu tlustou
a slabou, oblečení na VV ( velké triko, košile nebo zástěra), igelit na lavici rozměru
70 x 50 cm, hadřík, paleta, podložka na vyrábění, kelímek
 POTŘEBY NA TV

sportovní obuv sálovou a venkovní, šortky, tričko, tepláky, mikinu, uloženo v batohu
na ramena
 PRŮHLEDNÉ DESKY s drukem na pracovní sešity a sešity
 LÁTKOVÝ UBROUSEK NA PROSTÍRÁNÍ
 KAPSIČKA NEBO ŠŇŮRKA NA ČIP DO JÍDELNY A KLÍČ OD ŠATNY

Doporučujeme všechny věci mít podepsané.
Učebnice i sešity prosíme obalit.

